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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

Czteropak energetyczny

- poprawi nam nastrój,
czy zepsuje zdrowie?

P

olskie prawo regulujące stosunki w obszarze
energetyki ulega istotnemu przeobrażeniu.
Częściowo z uwagi na wymogi unijnych dyrektyw,
częściowo z uwagi na rosnące zagrożenie
załamania się systemu, a częściowo w wyniku
wyzwań, jakie stawia przed nami przyszłość. Wydaje
się jednak, że kluczowym motywem jest potrzeba
wygrzebania się z bałaganu legislacyjnego, w jakim
tonie polska energetyka, który często uniemożliwia
racjonalne działanie.

Elektroenergetyka

 Jaka energetyka?

Prezes Polskiego Towarzystwa
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) Artur Różycki uważa, że
w dyskusji na temat przyszłości energetyki, tego jaka powinna ona być, bardzo często do głosu dochodzą osoby,
które są zbyt daleko od branży i nie do
końca rozumieją jej specyfikę.
Statystyczne zużycie energii per capita w krajach rozwiniętych jest średnio
dwukrotnie wyższe niż w Polsce. U nas
zapotrzebowanie na energię będzie rosło prawdopodobnie wraz z rozwojem
gospodarczym. Problem jednak w tym,
że obecny system energetyczny w Polsce jest już niewydolny, a z upływem
czasu jego uwiąd może się pogłębiać.
Sposobem na zapobieżenie temu są
oczywiście inwestycje - w infrastrukturę sieciową i wytwarzania. Dlatego w
opinii Różyckiego niepokojąca jest wizja przyszłości, gdzie źródła wytwarzania energii będą tylko tam, gdzie wieje
wiatr i jest dużo materii zasilającej biogazownie. W jego przekonaniu źródła
wytwórcze powinny być lokalizowane tam, gdzie potrzebuje tego system.
Tymczasem struktura różnych projektów wytwórczych pokazuje, że tam,

gdzie są zasoby energii odnawialnej a szczególnie wiatru - lokalizowanych
jest dużo różnych planów związanych
z uruchamianiem instalacji wytwarzania, natomiast budowa źródeł systemowych napotyka na opór i trudno dopiąć ich finansowanie. - Dochodzi do
konfliktów sumienia zarządów przedsiębiorstw, które z jednej strony muszą podjąć decyzję o budowie bloków
energetycznych, które są w systemie
niezbędne - m.in. ze względów bezpieczeństwa energetycznego - a z drugiej
nie mogą zapewnić dla tej inwestycji finansowania - mówi prezes PTPiREE.
Wobec tego Różycki przewiduje, że w
wyniku tak rozłożonego ryzyka i ciężaru
zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju, za jakiś czas możemy
odczuwać negatywne skutki załamywania się systemu.
- Wszyscy mówią, że niebawem
nastąpi black’out, a jednocześnie po
prostu nie buduje się nowych mocy wytwórczych w instalacjach systemowych
- kontynuuje prezes PTPiREE. Różycki
wątpi, że wdrożenie nawet najbardziej
inteligentnych systemów sieciowych i
pomiarowych ograniczy zużycie energii
do takiego poziomu, że zapotrzebowa-

nie na źródła ulegnie zmniejszeniu. Jaka
zatem powinna być polska energetyka?
- Przede wszystkim zrównoważona.
Powinniśmy dysponować odpowiednią mocą w dużych, konwencjonalnych
źródłach wytwórczych. Oczywiście możemy budować również źródła odnawialne, niestabilne, ale nie powinny one
stanowić oparcia dla systemu elektroenergetycznego - uzupełnia Różycki.
Prezes PTPiREE zwraca uwagę na
klientów systemu energetycznego i jest
przekonany, że gdyby wiedzieli oni, że
świadectwo pochodzenia podraża 1
MWh o około 100%, to byliby mniej
ekologiczni niż przed pozyskaniem tej
wiadomości. W jego opinii klienci są bowiem najszczęśliwsi, kiedy mają na rachunku trzy informacje: ile, za jaki okres
i kiedy. Reszta oczekiwań klientów mówi Różycki - sprowadza się do tego, że są zainteresowani bezprzerwową
dostawą energii. - Kiedy kilka lat temu
badaliśmy czego chcą średni przemysłowi klienci, to była to wyłącznie niska
cena. Dzisiaj odchodzi ona na plan dalszy, a kluczową sprawą stała się pewność zasilania. Klienci Ci przekonali się,
że największym zagrożeniem jest brak
energii w ogóle - uzupełnia.

 Po co komu tyle ustaw?

Cel, jakim można by kierować się
podczas poszukiwania lepszych rozwiązań w pracach nad systemem legislacyjnym dotyczącym systemu energetycznego w Polsce, mogłaby być
odpowiedź na wyzwania przyszłości zmieniający się klimat, unowocześnianie gospodarki (w tym zmiana sposobu
konsumpcji), ewolucja ustroju demokratycznego.
Tomasz Świetlicki, przedstawiciel
Departamentu Energetyki Ministerstwa
Gospodarki (MG) nie jest w stanie odpowiedzieć, czy takie właśnie zadania
nowa regulacja w zakresie Prawa energetycznego ma spełnić. - Cele, które
nam przyświecały przy opracowywaniu nowego projektu, nie były związane z wychodzeniem w przyszłość, ale
przede wszystkim z uporządkowaniem
tego, co mamy w tej chwili. Uporządkowanie i uproszczenie przepisów Prawa energetycznego, które obowiązują
teraz, przy utrzymaniu ich zgodności
z normami unijnymi - mówi Świetlicki.
Drugim zamierzeniem - jak wskazuje
Świetlicki - jest rozbicie zagadnień z
obecnego Prawa energetycznego na
trzy osobne ustawy, tj. na Prawo energetyczne, Prawo gazowe i Ustawę o
odnawialnych źródłach energii.
Ów drugi cel został częściowo storpedowany, a najbardziej zagorzałym
strzelcem, nawołującym do powrotu
do jednego aktu prawnego, który zawierałby w sobie wszystkie przepisy
dotyczące energetyki, jest prezes URE.
Miał on stwierdzić - jak mówił Świetlicki - że takie rozdzielenie jest wynikiem
działania lobby energetycznego, które
zmierza do tego, aby w żaden sposób
nie udało się skoordynować tych aktów
prawnych i można było je rozprowadzić
w wygodny sposób dla przedsiębiorstw
poszczególnych sektorów.
Trzecim celem pracowników MG
było doprecyzowanie kwestii zawartych
w dyrektywie 2009/72/WE z 13 lipca
2009 r. dotyczącej wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej. MG twierdzi, że została zgłoszona
już pełna implementacja tej dyrektywy,

jednak Komisja Europejska ma zgoła
odmienne zdanie. Dlatego też owo doprecyzowanie przyjmie formę zupełnie
nowych regulacji.

 Prawo prokonsumenckie

Swoim zakresem nowe Prawo energetyczne nie wybiega poza to, co w tej
chwili się w nim znajduje i dotyczy ono
energii elektrycznej i ciepła. Projektowane zmiany mają przede wszystkim
zapewnić większą czytelność i lepiej
poukładać stosunki między różnymi
podmiotami i odbiorcami. Nadal będzie
ono regulowało m.in. zasady dostar-
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czania energii, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szeroko
pojętej energetyki, ochronę odbiorców,
funkcjonowanie operatorów systemów
elektroenergetycznych, zasady systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, kształtowania cen i stawek
opłat za energię, planowanie zaopatrzenia w energię, kompetencje prezesa
URE, czy zasady eksploatacji i wprowadzania do obrotu urządzeń energetycznych.
Nowelizacja ma wprowadzić kilka
elementów wspierających konsumentów w ich relacjach z molochem, jakim jest system energetyczny. Jedną
z nowości jest wsparcie tzw. odbiorcy
wrażliwego, ze względów ekonomicznych niezdolnego do samodzielnego
zapewnienia sobie dostępu do mediów
energetycznych. Ten element zmian jest
ciągle przedmiotem intensywnych sporów i nie wiadomo, jak będzie ostatecz-

nie wyglądała forma tej pomocy. Bardzo
wyraźne stanowisko prezentuje prezes
URE, który wskazuje, że pomocą tą powinny zajmować się ośrodki wsparcia
społecznego, a nie przedsiębiorstwa
energetyczne. Z punktu widzenia pozornie niezainteresowanych przedsiębiorstw energetycznych będzie to niemały problem, ponieważ legislatorzy
rządowi dążą do tego, aby ciężar obsługi tego systemu spadł właśnie na nie.
To, oprócz potrzeby rozbudowania administracji firm, może również przynieść
straty wynikające np. z ryzyka wypłaty
niepełnych refundacji, czy opóźnień w
ich wypłacie. Zastanawiające jest też to,
dlaczego przedsiębiorstwa mają realizować obowiązki państwa w zakresie
opieki społecznej?
Kolejną regulacją prokonsumencką
miał stać się Rzecznik Praw Odbiorców. Jednakże w wyniku konsultacji
międzyresortowych podmiot o takiej
nazwie został usunięty z projektu, gdyż
do wypełnienia obowiązków dyrektywy
wystarczy już funkcjonujący w strukturze URE punkt informacyjny.
Nowe prawo przewiduje także tworzenie sądów polubownych przy prezesie URE, które będą rozstrzygały spory
pomiędzy odbiorcami, a przedsiębiorcami, wynikające z tytułu umów o przyłączenie, sprzedaży, dystrybucji, przesyle,
czy umów kompleksowych. Ta ostatnia została przewidziana jako jedyna
umowa dla odbiorców końcowych w
gospodarstwach domowych.
Kolejnym rozwiązaniem, mającym
ułatwić życie odbiorcom energii, jest
plan wprowadzenia obowiązku rozliczania energii według rzeczywistego
jej zużycia. Wiąże się to z koniecznością montażu liczników inteligentnych
i uruchomione zostanie dopiero wówczas, gdy będzie funkcjonowało pełne opomiarowanie w systemie smart,
obejmujące wszystkich użytkowników.
Do koordynowania tego systemu ma
zostać powołany Operator Informacji
Pomiarowych (OIP). Budzi to spore
kontrowersje głównie z uwagi na fakt,
że jest to podmiot wskazany wprost
przez ustawę i zależny od operatora
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systemu przesyłowego. - Nam wydaje
się jednak, że nie ma lepszego rozwiązania gwarantującego równy, transparentny
i niezależny mechanizm funkcjonowania
takiej instytucji, która ma zapewnić pełną harmonizację różnych rodzajów danych i równy dostęp do nich dla wszystkich uczestników - twierdzi Świetlicki. Z
działaniem OIP wiążą się jeszcze inne
problemy, m.in. dotyczące odpłatności
informacji przez niego zebranych. Korzystanie z nich będzie odbywało się za
opłatą, co będzie regulowane w rozporządzeniu taryfowym. Świetlicki mówi, że
z tego względu konieczne jest zapewnienie operatorom możliwości korzystania z generowanych przez nich danych.
Natomiast te dane, które będzie posiadał
OIP, mają być danymi ostatecznymi i w
oparciu o nie będzie następowała weryfikacja niezgodności. Koszty obsługi
systemu szacowane są na około 6 mld
zł - głównym ciężarem inwestycyjnym
ma być budowa systemu licznikowego
i inteligentnego opomiarowania. Korzyści z jego funkcjonowania ministerialni
oficjele wartościują na poziomie 12 mld
zł. Bieżące funkcjonowanie samego OIP
ma kosztować obywateli około 90 mln zł
rocznie, natomiast zarządzanie danymi
220 mln zł.
Następna zmiana dotyczy sprzedaży awaryjnej, która dokonywana ma być
- zgodnie z życzeniem MG - przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Generalnym celem wprowadzenia tej instytucji
jest rozwiązanie problemów rozliczania
odbiorców, którzy pobierają energię elektryczną lub gaz z sieci, w sytuacji gdy ich
sprzedawca, z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie zaprzestał sprzedaży. Propozycja ta również budzi silne
kontrowersje.
Ostatnia prokonsumencka zmiana
ma rozwiązać problem rozliczeń kosztów
ciepła w budynkach wielolokalowych. W
Prawie energetycznym są obecnie regulacje, które zajmują się tym zagadnieniem,
jednak - jak wynika z praktyki i uwag skierowanych przez najemców lokali w spółdzielniach mieszkaniowych - swoboda w
naliczaniu opłat i metod realizacji rozliczeń
jest zbyt duża. Nowela ma ją ukrócić.

 Prawo

proprzedsiębiorcze

Nowe Prawo energetyczne ma być
złotym środkiem ułatwiającym życie nie
tylko konsumentom, ale także producentom i innym podmiotom zajmującym się
„obsługą energii”. Jednym z takich zapisów ma być określenie podstawy do
obliczania zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją
ciepła i energii elektrycznej.
Kolejnym rozwiązaniem istotnym dla
przedsiębiorstw energetycznych będzie
wydłużenie do 2020 r. okresu wsparcia

,,
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dla wysokosprawnej kogeneracji, co spowoduje skorelowanie go z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, gdyż w
roku tym rozpocznie się kolejny okres rozliczeniowy ETS.
Projekt ministerstwa daje operatorowi
systemu przesyłowego możliwość posiadania jednostki rezerwy interwencyjnej. Nowela pozwoli również na funkcjonowanie
zamkniętych systemów dystrybucyjnych,
które po spełnieniu określonych kryteriów
będą miały ograniczone obowiązki.
Ostatnią z proprzedsiębiorczych zmian
ma być eksperyment ustalania taryf przez
przedsiębiorstwa ciepłownicze w formule
ex-post. Oznacza to, że te PEC-e, które
spełnią określony warunek efektywności,
nie będą musiały poddawać taryfy prezesowi URE do zatwierdzenia, ale będą mogły ją po prostu wprowadzić, a prezes URE
będzie mógł ją skontrolować.

 Minister chce posprzątać

Szereg nowych obowiązków, mających uporządkować funkcjonowanie systemu przesyłowego, czeka operatorów.
Zostaną oni po pierwsze zobowiązani do
uzyskiwania certyfikatu potwierdzającego
spełnianie kryteriów niezależności. Z kolei
operator sieci dystrybucyjnej będzie musiał opracować i zawrzeć z przedsiębiorstwem energetycznym, które zajmuje się
obrotem energią elektryczną na obszarze
działania OSD, generalnej umowy dystrybucji (GUD) energii elektrycznej. Nie
wiadomo jeszcze, czy będzie to GUD
opracowywany osobno dla poszczególnych dystrybutorów i zatwierdzany przez
prezesa URE, czy też ustawa określi na
tyle szczegółowo jego zakres, że będzie
to jedna regulacja dotycząca wszystkich
umów dystrybucji, zapewniająca ich jednolitość i akceptowalność na terenie całego kraju.
W ustawie nie utrzymają się zapisy
dotyczące rozpatrywania wniosków o
określenie warunków przyłączenia według kolejności ich spływu oraz umożliwiające pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jednocześnie stałym tematem
dyskusji w zakresie przyłączania do sieci
są koszty, które powinien ponosić przyłączany. - Najprawdopodobniej podmioty
przyłączane będą ponosiły tylko koszty
realizacji przyłączenia, natomiast już nie
rozbudowy sieci potrzebnej do jej przyłączania - mówi Świetlicki. Podobnie jak
pozostawianie wniosku bez rozpatrzenia
nie znajdzie się w projekcie nowelizacji,
tak samo zwrot zaliczki przy rezygnacji z
przyłączenia. - Wydaje się, że sytuacja,
kiedy przedsiębiorca, który rezygunje z
warunków przyłączenia otrzymuje zwrot
zaliczki, wyeliminowałaby działanie całego systemu zaliczkowego, dlatego nie
zostanie to wpisane w ustawie - tłumaczy Świetlicki.
Inną drażliwą z punktu widzenia spółek dystrybucyjnych kwestią jest finansowanie oświetlenia ulicznego. Dla gmin
niekomfortowa jest dotychczasowa sytuacja, ponieważ muszą one finansować
oświetlenie dróg krajowych, które przebiegają na ich terenie, a jednocześnie
nie mają żadnego wpływu na to, jak to
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 Regulowanie zaszłości
infrastruktury
przesyłowej

Ustawa o korytarzach przesyłowych
ma w sposób kompleksowy uregulować
problematykę posadowienia urządzeń
przesyłowych i planowania infrastruktury
przebiegającej przez grunty o zróżnicowanej strukturze własnościowej. Obecnie
operatorzy korzystają z wielu regulacji, a
procedury w tym zakresie są długotrwałe
i najczęściej wieńczone sporami sądowymi. Jedne przepisy są zawarte w kodeksie cywilnym, gdzie w 2008 r. wprowadzono instytucję służebności przesyłu,
inne w ustawie o lasach państwowych,
jeszcze inne w ustawie o gospodarce
nieruchomościami, czy w ustawie o drogach publicznych. Ustawa o korytarzach
przesyłowych ma wprowadzić porządek
i przejrzystość prawa.
W dotychczasowej praktyce spory o
posadowienie urządzeń na prywatnym
gruncie najczęściej wynikały z postępowania zainicjowanego przez przedsiębiorstwo sieciowe. Ma ono do wyboru kilka
dróg uregulowania tej materii. Najczęściej
wykorzystywane to wnioski o ustanowienie służebności przesyłu, wynikają-

ce z inicjatywy przedsiębiorstw, nabycie
służebności gruntowej lub stwierdzenie
zasiedzenia.
Podobnie właściciel gruntu występuje do przedsiębiorstw z różnymi roszczeniami, m.in. o ustanowienie służebności
przesyłu, czy też o odszkodowanie za
bezumowne korzystanie z gruntu lub o
usunięcie obiektu z nieruchomości. Innego typu wnioski dotyczą najczęściej
roszczeń o wykup nieruchomości zajętej
pod inwestycję albo skorzystanie z umów
cywilno-prawnych najmu lub dzierżawy,
czy też o zakup wybudowanego dla zasilania danego odbiorcy urządzenia lub
fragmentu sieci.
Projekt Ustawy o Korytarzach Przesyłowych, który MG przedstawiło 19 stycznia 2012 r., na bazie którego trwają obecne dyskusje, jest już czwartym z kolei.
Regulacja ta będzie dotyczyła przedsiębiorców przesyłowych, którzy wykonują
określoną działalność gospodarczą lub
którzy dopiero rozpoczynają aktywność
w zakresie funkcjonowania urządzenia
przesyłowego, a także tych przedsiębiorców, którzy zajmują się podziemnym
bezzbiornikowym magazynowaniem gazów, ropy naftowej lub produktów ropopochodnych.

 Pożytki z ustawy

Katarzyna Zalewska - Wojtuś, przedstawicielka Biura Prawnego PTPiREE
twierdzi, że Ustawa ta ma za zadanie uruchomić długotrwały proces regulowania
wszelkich zaszłości pomiędzy przedsiębiorstwami przesyłu energii, a właścicielami gruntów, na których wiele lat temu
posadowiono sieci, co do których nie ma
potwierdzeń, czy formalnych zgód właścicieli. W tym aspekcie postępowania
będą wszczynane przez samych przedsiębiorców. - Regulacja ma ustanowić
czytelną, prezycyjną i szybką ścieżkę administracyjną dla lokalizacji nowych sieci,
a także umożliwić przewidywanie kosztów sadowienia nowych urządzeń - mówi
Zalewska - Wojtuś.
W tej chwili właściciele nieruchomości sami muszą występować na drogę
sądową, czy do przedsiębiorstwa proponując określone odszkodowanie. Wyma-

ga to od nich zaangażowania i czasu, a
zgodnie z projektowanymi zmianami rekompensaty za posadowione urządzenia
mają otrzymywać w wyniku inicjatywy samych przedsiębiorstw. Zalewska - Wojtuś przewiduje także, że dzięki temu, iż
w ustawie ma być określony algorytm
wyliczania rekompensaty za ustanowienie służebności przesyłu i tworzenie korytarza przesyłowego, częściowo można spodziewać się uniknięcia sporów i
kosztów sądowych, zwiększenia przewidywalności inwestycji oraz przyspieszenia czasu budowy sieci. Większa będzie
też przewidywalność wysokości rekompensaty dla właścicieli gruntów, co jest
najczęstszym przedmiotem sporów sądowych. Jeżeli właściciel zgodzi się w
szybkim czasie na ustanowienie korytarza na jego terenie, wówczas otrzyma on
bonus - dodatkowe 5% za tzw. sprawne
działanie i uniknięcie sporu sądowego.

 Urządzenia o znaczeniu
krajowym

Ostatni projekt Ustawy o korytarzach
przesyłowych naturalnie stał się przedmiotem licznych uwag i wniosków, kierowanych do MG. - Najczęściej uwagi
skupiały się na kwestiach związanych z
algorytmem, który w pewien sposób pozwoli przewidzieć koszty wdrożenia Ustawy dla przedsiębiorców - mówi Szymon
Kowalski z Departamentu Energetyki MG.
Drugi najczęściej poruszany aspekt dotyczył wkraczania w kompetencje samorządów w zakresie planowania przestrzennego oraz planowania specjalnego. To
narażało projekt aktu prawnego na zarzut niekonstytucyjności, wobec czego
pracownicy ministerstwa postanowili go
zmienić i dokonali rozróżnienia na 2 rodzaje inwestycji: urządzeń przesyłowych
o znaczeniu krajowym oraz urządzeń dystrybucyjnych. W zakresie pierwszych znajdują się sieci elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć (od 110 kV w
górę), sieci gazowe wysokiego ciśnienia,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące
do transportu ropy naftowej i produktów
ropopochodnych. W zakresie drugich znajdują się wszystkie pozostałe urządzenia.
- Chcemy, aby urządzenia o znacze-
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oświetlenie jest instalowane i użytkowane. Jedynym dotychczas wypracowanym
w MG w tym zakresie rozwiązaniem jest
wprowadzenie definicji punktu świetlnego i obowiązek jego finansowania. - Od
zakresu tej definicji będzie zależało do
jakiego momentu i w jakim udziale ta infrastruktura będzie finansowana przez samorządy, a od jakiego przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne - twierdzi Świetlicki.
Ustawa wprowadzi też korzystne rozwiązanie dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, dotyczące wysokiej
generacji z farm wiatrowych. Obowiązujące Prawo energetyczne przewiduje
możliwość wyłączenia z poboru takich
farm w sytuacji, kiedy generują one zbyt
duże ilości energii, a nie ma możliwości
regulacji pozostałymi źródłami - w noweli
planowane jest zniesienie tejże możliwości albo nałożenie obowiązku wypłacania odszkodowań producentom energii
odnawialnej.
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niu krajowym posiadały specjalne, nadrzędne znaczenie - tłumaczy Kowalski.
Dlatego też mają one być powiązane z
regionalnymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Ideą fix twórców projektu ustawy jest uproszczenie ścieżki inwestycyjnej dla urządzeń o znaczeniu krajowym w odróżnieniu od pozostałych. Mają
one być lokalizowane w oparciu o wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, a oddzielone od planowania
w gminach - która ma być realizowana na
obszarze np. kilkudziesięciu gmin, musi w
jakiś sposób spajać i uwzględniać miejscowe plany ich wszystkich. - Chcemy
uznać, że te inwestycje są nadrzędne i
to gminy będą musiały się do nich dostosować - mówi Kowalski.
Do wniosku o ustanowienie korytarza dla takich inwestycji ma być dołączana opinia marszałka województwa
o zgodności z regionalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Brak
takiej zgodności będzie przesłanką do
odmowy. Jedynie w szczególnych przypadkach wojewoda, który będzie tu organem decyzyjnym, będzie mógł uznać,
że odstępstwa od planu są zasadne. Gdy
wojewódzki plan nie będzie przewidywał
inwestycji związanej z siecią przesyłową,
pozostanie w mocy tryb, który obowiązuje obecnie, pomijający w całości wojewódzkie i miejscowe plany przestrzenne.

 Bat na samorządowców

Inwestycje inne niż te o znaczeniu
krajowym mają być ściślej powiązane z
planowaniem w gminie. - O ile kwestia
urządzeń o znaczeniu krajowym nie budziła sprzeciwu samorządów, o tyle budowa sieci dystrybucyjnej niskich i średnich napięć stanowiła już dla nich pewien
problem - mówi Kowalski. MG proponuje więc rozwiązania, które mają ułatwić
planowanie energetyczne w gminie, a
jednocześnie pozwolą zintegrować lokalizowanie korytarzy przesyłowych z planowaniem specjalnym (plany zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz)
oraz z planami rozwoju przedsiębiorstw.
Ustawa ma zmusić gminy do przygotowywania planów zaopatrzenia i lokalizacji
oraz do ściślejszego konsultowania ich z

przedsiębiorstwami energetycznymi. - Ma
to być swoisty bat na samorządowców:
jeżeli nie będą mieli przygotowanych planów lokalizacji, wówczas przedsiębiorca
będzie mógł wnioskować o ustanowienie
korytarza w sposób dowolny i starosta nie
będzie mógł odmówić wydania decyzji przekonuje Kowalski. Dlatego też gminy
mają być żywotnie zainteresowane tym,
aby plany lokalizacji uchwalać.
Plan taki ma stanowić akt prawa miejscowego powoływanego uchwałą rady
gminy i ma wyznaczać strefy lokalizacji inwestycji energetycznych. Procedura ustanawiania będzie analogiczna do procedur inwestycji krajowych: wniosek będzie
musiał zawierać opinię wójta, burmistrza
lub prezydenta o zgodności wybranej lokalizacji z planami lokalizacji uchwalonymi
przez gminę, natomiast jej brak będzie
przesłanką do odmowy. Zgodnie z intencjami MG koszty przygotowania planów
zaopatrzenia i lokalizacji mają pokrywać
przedsiębiorstwa, co Kowalski uzasadnia chęcią ograniczenia kosztów, których
największą część stanowi pozyskiwanie
map do celów planistycznych. Plany te
będą wykonywane dla 3 podsektorów:
energoelektrycznego, ciepłowniczego
oraz gazowego i wszystkie przedsiębiorstwa działające w ich obszarze będą zainteresowane tym, by takie plany były.
Koszty będą się rozkładały proporcjonalnie do długości planowanych sieci.
Ponadto powstała koncepcja, aby gmina
koszty rozliczała poprzez wpływy z tytułu
opłat adiacenckich - uzyskiwanych w wyniku wzrostu wartości nieruchomości, na
których zostały posadowione urządzenia.

 Szansa na zmiany

Ustawa o odnawialnych źródłach
energii, Prawo gazowe, nowe Prawo
energetyczne, czy Ustawa o korytarzach przesyłowych w każdym obszarze rozwiązują pewne problemy, wskazują pewne możliwe kierunki działania,
dopasowują nasz system do zmieniających się rynków energii. Czteropak energetyczny ma na celu pomóc zapewnić
bezpieczeństwo energetyczne, które
stanowi niezbędny element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Z

drugiej jednak strony dokumenty te
są krytykowane za niewystarczające
stymulowanie rozwoju w dziedzinie
nowych technologii, budowy nowych
gałęzi przemysłu wytwórczego i kreatywnego, kreowania rozwiązań inteligentnych.
W dużej mierze jednak nowe regulacje prawne mają charakter porządkujący, co i tak - przy jakości
polskiego prawa - może dużo ułatwić i rozwiązać wiele problemów.
Wszystkie te akty prawne pozwolą
w jakimś stopniu na szybszą i lepszą
modernizację polskiej energetyki: w
obszarze OZE na uwagę zasługuje
wsparcie dla modelu prosumenckiego, ale też rozwiązanie największych
problemów sektora, jak rozdęty system wsparcia dla nieefektywnego
spalania wielopaliwowego. Część
nowel Prawa energetycznego ma
charakter socjalny i wspiera konsumentów w trudnej sytuacji, ale
też może usprawnić funkcjonowanie niektórych elementów systemu
m.in. poprzez takie rozwiązania, jak
próba wprowadzenia taryfy ex-post
dla ciepłowników. Prawo gazowe ma
dostosować nasz rynek do zmieniającej się sytuacji m.in. w wyniku budowy terminala LNG, planów
pozyskiwania surowca z łupków,
ale także otwiera nasz rynek na zewnętrznych graczy, wprowadza regulacje związane z magazynowaniem gazu (co ma istotne znaczenie
z punktu widzenia strategicznego i
politycznego) dopuszcza możliwość
magazynowania gazu poza Polską,
a przede wszystkim ma dostosować naszą infrastrukturę do budowanego w Europie nowego i w pełni
zintegrowanego rynku gazu. Z kolei Ustawa o korytarzach przesyłowych oprócz rozwiązania zaszłości
własnościowych, ma ułatwić i przyspieszyć rozwój infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, której stan
w Polsce jest wciąż oceniany jako
katastrofalny. o

www.elektroinzynieria.pl
www.elektroinzynieria.pl to portal branżowy zbudowany na bazie
informacji wprowadzanych przez zarejestrowane w nim firmy.
Dostarcza narzędzi pomocnych w odnalezieniu
produktów i usług dla branży elektroenergetycznej.

Copyright 2000-2012 - 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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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

S

ieci przesyłowe w Polsce są co najmniej w złym stanie. Nie tylko z uwagi na przestarzałą i nadają-

cą się w większości do wymiany infrastrukturę, ale
również ze względu na ich nieuregulowany stan
własnościowy, czy też „zablokowany dostęp
do nich”, jak jest w przypadku energetyki wiatrowej.

N

owe regulacje prawne,
a szczególnie Ustawa

o korytarzach przesyło-

Sieci śmieci
 Złe wiatry dla

Elektroenergetyka

energetyki wiatrowej

Dla sektora energetyki odnawialnej Prawo energetyczne jest
ustawą techniczną, pozwalającą funkcjonować na rynku energii. Kluczową konstytucją dla tej
branży będzie Ustawa o odnawialnych źródłach energii i to ona będzie kształtować tę energetykę w
Polsce. Tymczasem zagadnienia
związane z przyłączeniami do sieci, czy warunkami technicznymi
tych przyłączeń zawierają się w
Prawie energetycznym. - Ustawa o
OZE i Prawo energetyczne zaczynają się w tym miejscu rozjeżdżać.
Elementy dotyczące przyłączeń do
sieci, które powinny znaleźć się
w Prawie energetycznym znajdują się w Ustawie o OZE - zwraca
uwagę Krzysztof Prasałek, prezes
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
Obecnie podstawą funkcjonowania dla wszystkich podmiotów
z branży OZE jest Krajowy Plan

,,

Działania (KPD). Jest on bazą dla
planowania biznesowego, co wpływa na zachowania inwestorów, ale
także banków i innych instytucji
finansowych. Plan jest prosty: do

Potrzeba
odblokowania
mocy
w sieciach
przesyłowych
dla OZE jest
dzisiaj chyba
jednym
z ważniejszych
wyzwań, którym
powinno zająć
się państwo

2020 r. moc zainstalowana w energetyce wiatrowej ma wynosić 6000
MW. I ani grama więcej. Może się
to zwiększyć jedynie w przypadku,
gdy zostanie ukrócone współspalanie i technologie biomasowe nie

wych, mają większość
tych

problemów

rozwiązać.
zdominują rynku OZE. - Te 6000
MW ma stanowić prawie połowę
produkcji zielonej energii elektrycznej w Polsce, ale tylko pod
warunkiem, że współspalanie zostanie sprowadzone do takiego
poziomu, na jakim było planowane jako technologia uzupełniająca,
czy przejściowa. Jeżeli ona stanie
się technologią dominującą - a jest
takie realne zagrożenie - to zapisy
KPD są nieaktualne - przestrzega
Prasałek.
Energetyka wiatrowa przeżywa dzisiaj regres, odczuwany jako
spadek przyrostu liczby mocy zainstalowanych w stosunku do roku poprzedniego. Wydarzenie z 22
grudnia 2011 r., czyli pojawienie
się projektu Ustawy o OZE, wywołało szok w środowisku energetyki
odnawialnej. - Jego skutki zostaną zauważone dopiero w drugim
półroczu 2012 r. i pierwszym 2013
r. - ocenia Prasałek. Pogłębienie
spowolnienia jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Prawo energetyczne zawiera
informacje, że potencjał energetyki wiatrowej jest równy16088 MW.
Podstawą do tego wyliczenia jest
taka właśnie ilość mocy zadeklarowana w podpisanych umowach o
przyłączenie do sieci oraz o wydanych warunków przyłączeniowych.
Co w takim razie z 6000 MW z
KPD? Krzysztof Prasałek uważa,
że jest to poważne przeszacowanie, na poziomie prawie 70% mocy, które są źle ulokowane i nie
będą realizowane. Podmioty, które uzyskały warunki przyłączeniowe, ale nie zamierzają realizować
inwestycji (z uwagi m.in. na brak
kapitału lub na błędne i nieopłacalne z punktu widzenia przyszłej
działalności lokalizowanie instalacji), blokują szansę budowy farm
wiatrowych innym podmiotom, które byłyby do tego zdolne. Nie ma
też dziś pomysłów na rozwiązanie
tego problemu, a legislatorzy nie
chcą się trudzić i tematu zwyczajnie nie podejmują.
- Ryzyko, które pojawiło się w
związku z nową Ustawą o OZE
całkowicie zablokowało jakiekolwiek możliwości ruchu środowiska
energetyki wiatrowej, jeśli chodzi
o rozwiązanie problemu wirtualnych przyłączeń - twierdzi prezes
PSEW. Jego zdaniem nie można
wygenerować żadnych sensownych rozwiązań i prowadzić działań, które miałyby usunąć z systemu te niechciane MW, kiedy
otoczenie prawne i polityczne jest
tak rozchwiane, jak w Polsce. Jedynym potencjalnym rozwiązaniem
byłoby przestrzeganie przez operatorów podpisanych umów i anulowanie ich po terminie realizacji
przyłączenia. Jednak - jak ocenia
Prasałek - operatorzy na ten krok
zapewne się nie zdecydują, gdyż
wówczas nie uniknęliby procesów
sądowych. Pozostaje zatem czekać. Na co? Nie wiadomo. I na to
pytanie prawodawca też nie chce
szukać odpowiedzi, chociaż jest

jedyną stroną, która mogłaby tę
blokadę sieci usunąć, np. poprzez
próbę potraktowania źródeł odnawialnych jako specjalnego elementu systemu elektroenergetycznego.
To jednak będzie trudne również z
uwagi na brak jakiegokolwiek konsensu, który mógłby zostać przyjęty przez operatorów i podmioty działające w branży energetyki
wiatrowej.

,,

 Rynek ręcznie
sterowany

Wielkość rynku podsektora odnawialnych źródeł energii jest równoważna zielonej energii, która pojawia się

Sieci elektroenergetyczną
i gazową różni
więcej niż łączy.
Do tej pierwszej przyłączony jest niemalże każdy. Do
sieci gazowej
niespełna 50%
gospodarstw
domowych
w Polsce

w sieci. Cała reszta aktywności w tym
obszarze jest regulowana politycznie.
Z uwagi na niespójne, niekonsekwentne i trudno egzekwowalne prawo, decyzje polityczne wprowadzają bardzo
dużą niepewność i powodują kłopoty
inwestorów. A na te najbardziej oczekiwane decyzje polityczne, szczególnie
związane z wyzwaniami pakietu energetyczno-klimatycznego i przyszłością
sektora energetyki odnawialnej, doczekać się nie można. Co więcej, z różnych kierunków politycznych co rusz
można usłyszeć sprzeczne informacje
co do przyszłości tych polityk. - Cała
ustawa nie jest takim problemem dla
sektora energetyki odnawialnej, jak
niestabilność państwa w odniesieniu do polityki klimatycznej - mówi Prasałek.

Potrzeba odblokowania mocy
w sieciach przesyłowych dla OZE
jest dzisiaj chyba jednym z ważniejszych wyzwań, którym powinno zająć się państwo. Tymczasem
nowelizacja Prawa energetycznego nic w tym zakresie praktycznie
nie zmieni. Jednocześnie możemy
obserwować powtórkę lekcji historii w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, gdzie wnioski o
wydanie warunków przyłączenia
sumują się już do kilkudziesięciu
GW. - Ten sam problem dotknie
już niedługo fotowoltaikę, która
jest zupełnie niekontrolowana i
niesterowalna, ponieważ dotyczy
poziomu mikroproducentów - uważa prezes PSEW. Tych problemów
Prawo energetyczne, czy Ustawa
o OZE nie poruszają nawet w jednym ustępie.
Ponadto na osi współpracy
sieć - wytwórcy OZE, znajdują się
takie nieuregulowane, podstawowe
wręcz kwestie, jak niezdefiniowane
stwierdzenia, na bazie których podejmowane są decyzje dotyczące
np. warunków przyłączenia, ekonomicznych, czy technicznych warunków odmowy, roli Urzędu Regulacji Energetyki, roli Operatora
Sieci Przesyłowej. Tych problemów
nowelizowane Prawo energetyczne również nie porusza.
- Chcemy, żeby ustawa zawierała zapisy, o których mówi dyrektywa unijna. Tzn. jeżeli już pakujemy dotacje publiczne do zielonej
energetyki to pozwólmy, żeby rozwijała się tam, gdzie będzie najtańsza i najbardziej efektywna i
zapewnijmy jej tam priorytetowy
dostęp do sieci - postuluje Prasałek. Jednak tych kwestii również nowe Prawo energetyczne
najprawdopodobniej nie rozwiąże. Prace nad nowymi regulacjami prowadzone są dzisiaj w MG
przede wszystkim w dwóch Departamentach: Energetyki oraz
Energetyki Odnawialnej. Prezes
PSEW odnosi wrażenie, że prace
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te są prowadzone w dwóch różnych ministerstwach: te dwa akty,
które miały stworzyć bazę funkcjonowania energetyki odnawialnej do 2020 r., czy na kolejne 15
lat, na ile jest przewidziany system
wsparcia, na dobrą sprawę wygenerują nam kolejne problemy w
relacjach z URE, czy z operatorami, czego naprawdę dzisiaj sobie
nie życzymy.

Elektroenergetyka

 Gaz w sieci

Projekty Ustaw Prawa gazowego, czy Prawa energetycznego niewiele mówią o przyłączaniu
do sieci gazowej, zawierają raczej
bardzo duże ogólniki. Wydaje się
jednak, że w kwestii jakości infrastruktury, czy stanu prawnego własności sieci, podsektor ten znajduje się w najlepszej sytuacji.
Jerzy Magas, dyrektor Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa uważa, że rozbicie regulacji sektora na
kilka ustaw jest słuszne i - z punktu widzenia gazowników - pożyteczne. - Prąd i gaz to media różne
pod kątem technicznym. Gaz jest
energią pierwotną, a energia elektryczna jest energią przetworzoną
mogącą być również wytworzoną z gazu - wyjaśnia Magas. Zauważa on także, że ustawodawca
zbyt często próbuje uregulować
na poziomie ustawy dużo więcej,

niż de facto powinien, za mocno
wchodząc w szczegóły, co powoduje rozbieżności interpretacyjne
w odniesieniu do zróżnicowanych
mediów energetycznych. Z drugiej
strony nic nie stoi na przeszkodzie,
aby wydając te ustawy, legislator
doprowadził do ich spójności.
Sieci elektroenergetyczną i gazową różni więcej niż łączy. Do tej
pierwszej przyłączony jest niemalże każdy. Do sieci gazowej niespełna 50% gospodarstw domowych w Polsce. Jest to z jednej
strony duży i rozwojowy rynek, ale
z drugiej strony nie każdy potrzebuje tego medium. Dlatego gazownicy nie dążą do 100% gazyfikacji
społeczeństwa.
W 1997, gdy weszło w życie
Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa tej branży zostały zobowiązane do zawierania umów o
przyłączenie wszędzie tam, gdzie
istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia. Był to
punkt zwrotny w rozwoju gazownictwa w Polsce. Za przyłączenie
do sieci gazowej była pobierana
opłata za przyłączenie, a warunki
ekonomiczne nie zostały szczegółowo oznaczone i w praktyce
od 1997 r. firmy gazownicze metodą skumulowanych przepływów
pieniężnych obliczały opłacalność
przyłączenia w okresie 20-25 lat.

Od 1997 r. wielokrotnie zmieniała się sama ustawa oraz jej rozporządzenia. Zmieniano sposoby
naliczania opłat za przyłączenie,
jak np. na taki, gdy stawka była
uzależniona od nawierzchni, jaka
musi być pokonywana na drodze
przyłącza. Zmieniano standardowe
elementy przyłącza. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia wprowadziła wysokość opłaty za przyłączenie zależną od wielkości mocy
przyłączeniowej.
Akty prawne, które regulują zasady przyłączeń do sieci gazowej
to Prawo energetyczne oraz rozporządzenie MG w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu gazowego, a także rozporządzenie MG w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w
obrocie paliwami gazowymi. Dodatkowe regulacje zawiera Prawo budowlane. Przyłączenie jest
realizowane w momencie, gdy są
spełnione warunki techniczne i
ekonomiczne, jednak Prawo energetyczne pozwala zawrzeć umowę
o przyłączenie po stawkach innych
niż taryfowe również w przypadku,
gdy nie są spełnione warunki ekonomiczne przyłączenia przy stawkach taryfowych. Z kolei Prawo
budowlane niweluje konieczność
uzyskania pozwolenia na budowę
przyłącza gazowego.
- G ł ó w n e z m i a n y, j a k i c h w
z w i ą z k u z n o w y m i re g u l a c j a m i
oczekujemy jako gazownicy w
kontekście sieci, dotyczą faktu,
że ponosimy obecnie 100% opłaty za przyłączenie do sieci operatora systemu przesyłowego, co
bardzo często jest główną przyczyną nieopłacalności gazyfikacji
- wyjaśnia Magas. Zmiany wymaga także rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe. Niezbędne jest wprowadzenie
nowoczesnych europejskich norm
w tym zakresie (PN/EN) określają-
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cych wymagania funkcjonalne instalacji redukcji ciśnienia gazu na
przyłączach oraz wprowadzenie
odpowiedniego standardu technicznego pozwalającego także na
pomiar ciśnienia na przyłączach.
Te postulaty najprawdopodobniej
znajdą swoje odzwierciedlenie w
projektowanym prawie.

ją się relacje przedsiębiorstw ciepłowniczych z klientami.
Przedsiębiorstwa te w ponad
90% współpracują z innymi osobami prawnymi, takimi jak np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, czy towarzystwa budownictwa
społecznego. Konsekwencje tego
są takie, że nierzadko np. spółdzielnie mieszkaniowe mają silniejszą pozycję rynkową od przedsiębiorstwa. - Faktem jest też to, że
w wielu miastach nasi klienci odchodzą od sieci ciepłowniczej, bo
znajdują inne rozwiązania - mówi
prezes IGCP. Dlatego też ciepłownicy muszą nie tylko starać się o
pozyskiwanie nowych klientów, ale
również dbać o utrzymanie tych,
których już mają. A problemy z siecią bardzo często to utrudniają.

 Niepokorni

właściciele
nieruchomości

Ponad 24% infrastruktury przesyłowej liczy więcej niż 40 lat, kolejne 16% ma więcej niż 30. Praktycznie natychmiast należałoby
odtworzyć 3900 km sieci i co roku odtwarzać kolejne 650 km. W
całej Polsce rocznie budowanych
jest 250 km sieci. Oprócz zatrważającego stanu technicznego i
niekorzystnej struktury wiekowej,

dużym problemem pozostaje nieuregulowanie stanów prawnych
własności sieci. Dotyczy to 83%
sieci ciepłowniczej w kraju, liczącej w sumie 19 000 km.
- Na problematykę przyłączeń
próbujemy patrzeć przez szerszy
pryzmat relacji z naszymi klientami. Aby były one poprawne, muszą być dobre uregulowania prawne, w czym leży nasz największy
problem - mówi Szymczak. Rozwiązanie tych zaszłości, nieuregulowanych stanów prawnych,
niezgodnych z dzisiejszym systemem legislacyjnym jest priorytetem ciepłowników. Brak rozwiązania systemowego wpycha ich w
zamknięte koło, gdzie w wyniku
nieuregulowanych stanów prawnych właściciele nieruchomości
zaczynają zgłaszać roszczenia.
Roszczenia powodują generację
kosztów, co z kolei przekłada się
na wyższe ceny, które ponoszą
wszyscy przyłączeni do sieci, a
także uniemożliwia realizację pilnych inwestycji. Dbając o swój
prywatny interes, właściciele nieruchomości nie martwią się tym,
że z punktu widzenia społecznego
źle postępują.
Nieuregulowane własności majątkowe sieci generują kilka grup
problemów. Pierwszy wiąże się z

Elektroenergetyka

Inne wyzwania związane z
siecią przesyłową stoją przed
ciepłownikami. Sektor ciepła
systemowego różni się od elektroenergetycznego i gazowego
przede wszystkim tym, że ma on
charakter lokalny, co powoduje
określone konsekwencje. Tymczasem Prawo energetyczne zawiera
szereg takich samych uregulowań
skierowanych do wszystkich tych
trzech rynków jednocześnie, co
często ma niedobre skutki.
Polskie ciepłownictwo jest bardzo rozbudowane i posiada 59
000 MWt mocy zainstalowanej.
Jej wykorzystanie jest na poziomie 38 000 MWt. Szacowana ilość
konsumentów ciepła systemowego
wynosi około 15 mln osób, a udział
tego sposobu pozyskiwania ciepła
w polskich miastach jest na poziomie około 60%. Poza obszarami
zurbanizowanymi ciepłownictwa
tego rodzaju praktycznie nie ma,
a poziom 60% w miastach świadczy o tym, że rynek ten jest konkurencyjny. - I bardzo trudno pogodzić się z tym faktem osobom,
które tworzą prawo, ponieważ patrzą one na sektor przez pryzmat
infrastruktury liniowej, co jest dla
nich równoznaczne z pozycją naturalnego monopolisty - mówi Jacek
Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. - Otóż
nie jesteśmy monopolistą naturalnym, ponieważ ciepło można pozyskiwać na wiele różnych sposobów
- dodaje Szymczak - z uwagi na co
zupełnie inaczej niż w pozostałych
branżach energetycznych kształtu-
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tym, czy przedsiębiorcy energetyki
cieplnej są właścicielami całej infrastruktury ciepłowniczej, czy tylko jej części. Często bowiem jest
tak, że węzły ciepłownicze są własnością ich odbiorców ciepła, instalacje odbiorcze, czyli fragmenty
sieci, które od węzłów rozprowadzają ciepło do budynków wielorodzinnych, należą do np. spółdzielni
mieszkaniowej. A za pośrednictwem tych urządzeń i fragmentów
sieci przedsiębiorstwo ciepłownicze musi dostarczyć ciepło.
Najważniejsze jednak problemy, jakie wiążą się z brakiem uregulowań wobec 84% całości sieci,
dotyczą nieracjonalnych, nadmiernych roszczeń finansowych, żądań usunięcia sieci z obrębu nieruchomości bądź odmów dostępu
do infrastruktury posadowionej na
prywatnej nieruchomości w przypadku awarii.
- Bardzo często zdarzają się
takie sytuacje w których właściciel w ogóle żąda usunięcia sieci
z obrębu jego nieruchomości, nie
dbając o to, że tym samym pogorszy się relacja przedsiębiorstwa z
dziesiątkami tysięcy innych przyłączonych za tą nieruchomością
odbiorców - mówi Szymczak. By-

wają też takie sytuacje, gdy w wyniku braku zgody właściciela nieruchomości na wejście na jego teren
pracowników przedsiębiorstwa w
celu usunięcia awarii, przez 3 doby mieszkańcy dużego osiedla nie
mają ciepła.
Stąd też niezbędne jest rozwiązanie systemowe, które umożliwi
regulację tych zaszłości i pozwoli właścicielom sieci inwestować

,,

Sektor ciepła
systemowego różni się od
elektroenergetycznego i gazowego przede
wszystkim tym,
że ma on charakter lokalny,
co powoduje
określone konsekwencje

i rozwijać się. - Potrzebne jest
rozwiązanie ustawowe, które zagwarantuje, że ten proces będzie
przewidywalny, zamknięty w jakimś
okresie czasowym, będą przewidywalne jego skutki finansowe dla

przedsiębiorstw i przewidywalna
rekompensata dla właścicieli nieruchomości - uważa Szymczak.
Projekt ustawy o korytarzach
przesyłowych zawiera wzór, na
podstawie którego będzie można
wyliczyć zobowiązania przedsiębiorstwa i rekompensatę właściciela nieruchomości. W tym zakresie
wprowadza to bardzo pożądaną
transparentność finansowania tych
procesów. Jak zauważa jednak
prezes IGCP, problemem pozostaje
jeszcze odpowiednie skalibrowanie zależności w tym wzorze, które
obecnie bardziej sprzyjają właścicielowi nieruchomości ze stratą dla
przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Jacek Szymczak jest również
zwolennikiem rozdzielenia pra wodawstwa na sektory, gdyż nie
da się w ciepłownictwie zastosować takich samych rozwiązań jak
w elektroenergetyce czy gazownictwie, ponieważ jest to sektor
o charakterze lokalnym, gdzie nie
ma odbiorcy wrażliwego i który
musi walczyć na rynku konkurencyjnym. o

nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Rozmowa z Wojciechem Kozakiem, członkiem zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY SA

Już w latach 60. - w momencie powstawania Waszej firmy - ZA Puławy związane były z energetyką.
Zgadza się. Jak wiadomo, wszystkie zakłady chemiczne charakteryzują
się dużą chłonnością zarówno ciepła,

,,

jak i energii elektrycznej. Trudno sobie
wyobrazić budowę tak dużego zakładu bez bliskiego sąsiedztwa elektrowni,

Nasza elektrociepłownia zakładowa jest
sercem naszej
firmy. Bez energii elektrycznej
i ciepła, nasz
zakład nie ma
prawa funkcjonować

czy elektrociepłowni. Myślę, że nie ma
takiego przykładu na świecie.
Nasza elektrociepłownia zakładowa
jest sercem naszej firmy. Bez energii

elektrycznej i ciepła, nasz zakład nie ma
prawa funkcjonować. Musimy bazować
na niezawodnej energetyce, która nas
nie zawiedzie w każdym momencie.
Przerwa w dostępie do energii elektrycznej lub dopływie pary technologicznej powoduje automatyczne wyłączanie
się instalacji. Pewna energia i ciepło,
to bardzo ważny czynnik dla ekonomiki działalności takich firm, jak nasza.
Jaka jest struktura zużycia nośników energetycznych w ZA Puławy
oraz struktura kosztów z tym związanych?
Gaz ziemny konsumowany jest
na poziomie 120 tys. m3/h, co stanowi około 50% kosztów w naszej działalności. Gaz ziemny nie jest dla nas
paliwem. Jest to surowiec, który przetwarzamy na amoniak, z którego wy-

Odbiorcy – Rynek energii

Proszę krótko przedstawić historię
Państwa firmy.
W ubiegłym roku obchodziliśmy
50-lecie zakładów Azotowych „PUŁAWY”. W 2005 r. miał miejsce debiut na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od tego momentu nastąpił
gwałtowny i dynamiczny rozwój spółki.
Nowa strategia spółki przyjęta
w 2007 r. zakładała rozwój energetyki
własnej lub z inną grupą energetyczną, rozszerzanie łańcucha swoich produktów oraz pozyskiwanie odbiorców
końcowych.

Fot: NE

Rozwój
energetyki
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twarzamy kolejne nasze produkty. Energia elektryczna i węgiel stanowią około
25% kosztów naszej działalności.
Proszę omówić założenia programu inwestycyjnego realizowanego
w ostatnich miesiącach w Państwa
firmie?
Wydatki inwestycyjne w samym tylko III kwartale 2011/2012
to poziom 52,5 mln zł. Warto wymienić tutaj budowę stokażu amoniaku. Jako ciekawostkę dodam,
że w 1 tonie amoniaku mieści
się ponad 800 m 3 gazu ziemnego,
więc łatwo można sobie wyobrazić,
że tego typu obiekt o pojemności
15 tys. ton - można traktować jako swoisty magazyn tego surowca. Inwestycja zakończona będzie
w II połowie 2012 r., a jej koszt
to około 108,5 mln zł. Zakoń czona została już modernizacja pakowni saletry amonowej (23,5 mln zł) oraz zakup
i montaż turbosprężarki powietrza
o wydajności 45 000 Nm 3/h (24,5
mln zł).
W perspektywie 2017 r. Grupa Puławy dąży do przekształc e n i a s i ę z w i o d ą c e g o p ro d u centa nawozów azotowych
i chemii w Europie Środkowej w silną
grupę chemiczno-nawozową, kontrolującą szeroki łańcuch wartości o
atrakcyjnej ofercie rynkowej będącą
„bliżej” swojego klienta końcowego.
Zamierzamy produkować nowe nawozy, które będą wzbogacane wedle
potrzeb, można nawet powiedzieć,
że na zamówienie. Każdy rodzaj produkcji rolnej, czy roślinnej wymaga
innego składu chemicznego.
Elektrociepłownia, która u nas
obecnie funkcjonuje poddawana
jest również ciągłym procesom
moder nizacyjnym. Prowadzona jest m.in. inwestycja związana z budową instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą
amoniakalną (około 250 mln zł),
w wyniku której w skali roku powstanie ok. 40 tys. ton siarczanu amonu,

który jest nawozem. Produkt, który
otrzymamy ze wspomnianej instalacji, będzie pokrywał koszty jej funkcjonowania.
ZA Puławy i PGE GiEK S.A. przygotowują wspólnie projekt energetyczny. Ukończone jest studium
wykonalności dotyczące nowej
elektrowni gazowej. Z czego wynika decyzja o budowie elektrowni
opartej na paliwie gazowym, właśnie w Puławach?
Elektrownia zostanie wybudowana i
będzie eksploatowana przez spółkę, w

,,

Nowa elektrociepłownia gazowa ma już na
starcie takie zalety, że emisje
CO2 są 2-krotnie niższe, w
porównaniu
do elektrociepłowni węglowej. Nie potrzeba składowiska
żużla, czy popiołu oraz związanej z tym utylizacji

której Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
i PGE GiEK S.A. objęły po 50% udziałów, przy czym z racji specjalizacji branżowej PGE GiEK S.A. będzie sprawował kontrolę.
Uściślę, że myślimy o układzie
gazowo-parowym. Sprawność przetworzenia energii chemicznej paliwa
w energię elektryczną zrealizowanej w układzie gazowo-parowym,
zdecydowanie przewyższa parametry uzyskiwane w konwencjonalnej
elektrowni węglowej. Dla elektrowni gazowych w systemie kondensacyjnym
są to wartości - ok. 60%, i analogicznie
dla istniejących elektrowni węglowych
- ok. 40%, a dla nowobudowanych
45%. Do atutów rozwiązania gazowo-

parowego należy dodać oczywiście wątek emisyjny. Zdajemy sobie sprawę, że
niekorzystna dla przemysłu chemicznego w Europie dyrektywa IED dotycząca
emisji NOx, SO2 i pyłów, wprowadza od
2016 r. dalsze ograniczenia w emisji. W
związku z powyższym, obecne uzależnienie 100% produkcji energii i ciepła
w Zakładach Azotowych PUŁAWY S.A.
od węgla, mogłoby obniżyć konkurencyjność Puław. By utrzymać zaplanowany rozwój firmy, niezbędne jest zagwarantowanie możliwości pozyskania
tańszej energii elektrycznej i cieplnej
produkowanej na przykład z gazu ziemnego - surowca o dwukrotnie mniejszej
emisyjności CO2 od węgla kamiennego
i nie stwarzającego problemów związanych z utylizacją żużla i popiołu.
Jakie są zalety elektrociepłowni
gazowej nad węglową?
Nowa elektrociepłownia gazowa
ma już na starcie takie zalety, że emisje CO 2 są 2-krotnie niższe, w porównaniu do elektrociepłowni węglowej. Nie potrzeba składowiska żużla,
czy popiołu oraz związanej z tym utylizacji, a jak wiadomo - opłaty środowiskowe cały czas rosną. Przyjmując,
że węgiel energetyczny ma do 20%
zawartość żużla i popiołu, to przy
skali spalania 700 tys. ton węgla
na rok - łatwo można policzyć jaka
będzie roczna produkcja odpadów.
Również emisje tlenków azotu, pyłów są zdecydowanie niższe.
Nie jestem przeciwnikiem energetyki węglowej. Uważam, iż dobrze,
że ona funkcjonuje. Jednak energetyka węglowa musi się również rozwijać i modernizować. Opodatkowana de facto jest energetyka „czarna”
i to ona pokrywa koszty związane
ze wsparciem innych form wytwarzania energii, które możemy uzyskać
w postaci certyfikatów.
Chcąc rozwijać energetykę opartą tylko na paliwie węglowym, to automatycznie musielibyśmy w nią inwestować bardzo duże pieniądze.
W Polsce jest problem inwestowania
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Nie jest żadną tajemnicą, że energia elektryczna będzie coraz to
droższa.
Tak, jest to tylko kwestia czasu. Dlatego energetyka węglowa nie będzie taka tania, jak się obecnie zakłada. Jeżeli
chcemy dbać o środowisko, spełniać
wszystkie dyrektywy unijne - musimy
nieustannie inwestować w efektywność
energetyczną, poprawę instalacji odsiarczania, odpopielania, itd. Również
energetyka odnawialna jest kosztowna,
ale musi się w przyszłości rozwinąć. Zgodnie z raportem Banku Światowego kraje w Europie Wschodniej mogą stanąć
w obliczu kryzysu energetycznego
w ciągu najbliższych kilku lat.
Proszę omówić szczegóły techniczne związane z planowaną inwestycją
Zakładana moc Elektrowni Puławy
to 800-900 MWe. Zgodnie z wypracowaną koncepcją jej realizacji, Elektrownia ma dostarczać energię elektryczną
do krajowej sieci przesyłowej. Elektrownia
Puławy dodatkowo może stać się źródłem
dostaw ciepła, w szczególności do nowych
i modernizowanych instalacji Zakładów
Azotowych PUŁAWY S.A. Elektrownia Puławy będzie źródłem pary technologicznej
na potrzeby Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A., przy czym strony zawarły porozumienie określające podstawowe warunki odbioru przez ZAP ciepła użytkowego i zasad
współpracy z istniejącą elektrociepłownią.
Umowa o wspólnym przedsięwzięciu została podpisana 31 maja 2011
r., a w czerwcu 2012 r. PGE GiEK S.A.
objęło w spółce celowej 50% udziałów.
Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy możliwe jest jeszcze w 2012 r.,
a uruchomienie elektrowni w 2017 r.
Projekt przewiduje lokalizację elektrowni na prawym brzegu Wisły w Gminie Puławy - ok. 50 km na zachód od Lublina i ok.
40 km na południowy-wschód od Kozienic.

Teren inwestycyjny graniczy z Zakładami
Azotowymi „Puławy” S.A. Istnieje możliwość budowy nowej rozdzielni systemowej 400 kV na rozciętej linii 400kV
Kozienice - Lublin.
Na jakim poziomie jest obecne zużycie gazu w Puławach i o ile się
zwiększy? Czy są warunki techniczne do zwiększenia poziomu
dostaw? W jaki sposób zaplanowane jest zabezpieczenie dostaw paliwa gazowego pod potrzeby inwestycji?
Przewidywana konsumpcja gazu
przez Zakłady Azotowe PUŁAWY SA
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W Polsce jest
problem inwestowania
w jakąkolwiek
energetykę, zarówno węglową, jak
i gazową. Inwestują grupy, które mają zaplecze finansowe
i są świadome
tej konieczności

osiągnie w 2012 r. blisko 1 mld m3 gazu. Uruchomienie Elektrowni Puławy
- o ile powstałby ona w oparciu o gaz
- oznaczałaby zwiększenie w przyszłości zużycia gazu o kolejny 1 mld m3.
Uwarunkowania lokalizacyjne projektu,
dają rzeczywistą możliwość dostarczenia wymaganej ilości gazu w latach począwszy od 2016-17 r. Spółka celowa
wystąpiła już do Gaz-Systemu o warunki przyłączenia i jest w trakcie negocjowania umowy przyłączeniowej. Moim zdaniem realne jest doprowadzenie
gazu do elektrowni niemalże istniejącą
strukturą przesyłową.
Jak wygląda kwestia nakładów inwestycyjnych w projektach „gazowych”,
biorąc pod uwagę wysoki koszt sa-

mego paliwa? Jak wyglądać będzie
struktura finansowania projektu?
Wartość inwestycji szacowana jest
do 3 mld zł. Została powołana już pod
kątem prowadzenia tej inwestycji spółka celowa.
Jakie są Pana zdaniem największe
atuty prowadzonej przez Państwa
inwestycji opartej na paliwie gazowym?
Moim zdaniem istotną zaletą elektrowni gazowej nad węglową jest
2-krotnie mniejsza emisyjność dwutlenku węgla. Jako przykład, nasza „węglowa” energetyka zakładowa już niebawem będzie wymagała nabywania
około 1 mln uprawnień CO2 rocznie,
co spowoduje wzrost obciążeń działalności operacyjnej o kwotę 30 mln złotych, przy obecnej cenie uprawnień. Jak
się wydaje ceny uprawnień będą rosły,
co będzie przekładało się na wyższe
kwoty obciążeń dla spółki. Kolejnymi
zaletami są: szybkość realizacji inwestycji, wysoki poziom automatyzacji procesu wytwarzania energii elektrycznej,
wysoka sprawność oraz niezawodność. Dodatkowo warto zaznaczyć,
że nasza elektrociepłownia zakładowa pokrywa ok. 40% potrzeb energii
elektrycznej, a w przyszłości - uwzględniając rozwój PUŁAW - wystąpi w niej
deficyt wytwarzanej energii cieplnej,
który będzie pokrywany z nowej elektrowni. Sąsiedztwo nowo budowanej
elektrowni umożliwi również przeprowadzenie prac modernizacyjnych na
obecnym źródle ciepła podnosząc jego efektywność energetyczną i ekonomiczną. Ważnym efektem będzie
z pewnością aktywizacja inwestycyjna
regionu i stworzenie nowych miejsc pracy, w tym również aktywizacja Spółek
zależnych PUŁAW.
Elektrownia Puławy może stać się
elementem niezbędnym do dalszego
konkurencyjnego funkcjonowania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w
zmieniającym się świecie. o
Rozmawiała:
Dorota Kubek, „Nowa Energia”
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w jakąkolwiek energetykę, zarówno
węglową, jak i gazową. Inwestują
grupy, które mają zaplecze finansowe
i są świadomi tej konieczności.
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Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Efektywność
Energetyczna

- Mniej znaczy Więcej

Odbiorcy – Rynek energii

E

fektywność energetyczna wpływa na obniżenie
kosztów produkcji, zwiększenie zysków przedsiębiorstw
i podniesienie konkurencyjności produktów, a także pośrednio
podnosi poziom życia obywateli. Dodatkowo budowanie
wysokosprawnych elektrowni i elektrociepłowni, obniżenie strat
przesyłu w sieciach oraz zintegrowanie planowania podaży
i popytu korzystnie oddziałują na gospodarkę przyspieszając
jej rozwój. Poza zyskami ekonomicznymi do działań w
zakresie efektywności energetycznej skłaniają Polskę także
zobowiązania i regulacje międzynarodowe.
oniżej przedstawiamy Państwu Raport z IV
Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej
- Mniej znaczy Więcej, zorganizowanego przez Procesy
Inwestycyjne.

P
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Prof. Jerzy Buzek, poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący
Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
W UE mówi się nieco przewrotnie, że efektywność energetyczna to
nasze najważniejsze źródło energii.
Faktycznie, jeżeli zastanowimy się
jak wzmocnić nasze bezpieczeństwo
energetyczne, jak zredukować emisję gazów cieplarnianych, czy spełnić inne wymogi z zakresu ochrony
środowiska, a to wszystko w jednym
posunięciu, to rozwiązanie nasuwa
się jedno: musimy wzmocnić energetyczną wydajność. Energochłonność
krajowego PKB w ostatniej dekadzie
spadła w Polsce o blisko jedną trzecią, ale wydajność energetyczna jest
ciągle znacznie niższa niż w rozwiniętych krajach UE. Zużycie energii będzie rosło, bo dziś w Polsce w
przeliczeniu na jednego mieszkańca

jest niemal 40% niższe, niż w krajach
starej piętnastki. W sytuacji obrania
przez UE kursu na gospodarkę niskoemisyjną, energetyka konwencjonalna w Polsce ma coraz bardziej
ograniczone możliwości rozwoju. Do
tego dochodzi zapóźnienie rozwoju
infrastruktury energetycznej w zakresie nie tylko źródeł energii elektrycznej i cieplnej, lecz przede wszystkim
w zakresie sieci przesyłowych i rozdzielczych. To nasze energetyczne
zacofanie obejmuje także energetykę odnawialną i efektywność energetyczną, zarówno przy przetwarzaniu
energii, jak i wykorzystaniu jej przez
użytkowników końcowych. Dodatkowo Dyrektywa LCP narzuca Polsce
szereg koniecznych acz dotkliwych
wymogów - w tym zamknięcie przestarzałych bloków energetycznych
do 2015 r. Mamy, zatem na to zaledwie 3 lata. Widzimy więc, że lista
wyzwań jest bardzo długa, a ranga
problemu ważna. Dlatego istotnym
krokiem było powołanie Społecznej Rady Narodowego Programu
Redukcji Emisji, która ma wspierać
rząd polski w poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających zrównoważony rozwój naszej gospodarki. Praca
Rady będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko dla polskiej energetyki,
ale dla całej gospodarki. Od czego
zacząć modernizację naszej energetyki? Punktem wyjścia musi być
po pierwsze intensyfikacja wszelkich
działań związanych z efektywnością
energetyczną. Podam prosty przykład: zmiana zapłonów w ulicznym
oświetleniu publicznym, rozwiązanie
z pozoru banalne, ale wprowadzone
we wszystkich miastach i gminach,
pozwoli zaoszczędzić setki MW mocy. Po drugie, należy jak najszybciej
uruchomić tzw. rynek energetyki prosumenckiej, czyli stworzyć regulacje
prawne na inwestowanie obywateli w rozproszone niskoemisyjne mikroźródła energii. To rynek o wielkim potencjale gospodarczym. Po
trzecie, musimy zwiększyć nakłady
na rozbudowę transgranicznych li-

nii przesyłowych, aby można było
się ratować w trudnych sytuacjach.
I po czwarte, dobrym rozwiązaniem
dla zachowania stabilności systemu,
w szczególności przy przyłączaniu
nowych źródeł OZE i mikrokogeneracji, będą inwestycje w regulacyjne, szczytowe i interwencyjne moce
energetyczne. To wszystko są bardzo
konkretne zadania i zarazem wyzwania stojące przed nami, które będą
wymagały też nakładów na edukację
energetyczną, w tym wykształcenie
nowoczesnej kadry inżynierskiej, aby
poszerzyć społeczną wiedzę nt. efektywności energetycznej.
Olgierd Dziekoński, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta jest bardzo zainteresowana wzrostem efektywności energetycznej w Polsce,
bo wpływa ona na wzrost naszego
bezpieczeństwa energetycznego, za
co odpowiedzialny jest w zakresie
konstytucyjnych uprawnień Prezydent. Właśnie powstaje Biała Księga
Biura Bezpieczeństwa Narodowego
w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, która zostanie opublikowana prawdopodobnie w lipcu
tego roku. Chciałbym zwrócić uwagę
na to, że efektywność energetyczna
powinna być działaniem długofalowym. Bardzo ważnym elementem w
tym myśleniu jest planowanie tych
działań. Tym bardziej, że efektywność energetyczna nie powinna wyłącznie ograniczać się do obniżenia zużycia energii w istniejących już
urządzeniach. Działania te wiążą się
także z wdrażaniem nowych technologii, które wymagają inwestycji. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na już
istniejące regulacje prawne, które
można w większym stopniu wykorzystać, aby te cele osiągnąć. Przykładem może być obowiązek samorządów do sporządzania założeń i
planów zaopatrzenia w energię. Ważnym w tym ujęciu jest rola przedsiębiorstw energetycznych działających
na terenie tych gmin. Tym bardziej,
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Polska ma już ustawę o efektywności energetycznej, która tworzy
warunki do działań z zakresu racjonalnego gospodarowania energią
przewidzianych w całej gospodarce.
Ustawa ustanawia ramy prawne dla
działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych
oszczędności energii wymaganych
na podstawie dyrektywy 2006/32/
WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych. Dokument ten określa sposób wdrożenia systemu tzw.
białych certyfikatów na polskim rynku
energetycznym. Problemy związane
z efektywnością energetyczną stają
się dzisiaj jednymi z najważniejszych
stawianych przed polską gospodarką. Zastanawiając się nad krokami,
które należałoby podjąć, aby zintensyfikować działania proefektywnościowe przybliżyliśmy politykę UE w
tym zakresie m.in. obowiązki dla poszczególnych państw członkowskich
wynikające z planowanej Dyrektywy
o efektywności energetycznej.
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że plany stworzone przez gminy są
dla tych przedsiębiorstw zgodnie z
prawem wiążące. Dlatego tak ważne jest wypracowanie stosownej
praktyki pomiędzy stronami, aby na
poziomie sporządzania założeń do
planów zaopatrzenia w energię, owocem tej współpracy był dokument,
który będzie do zrealizowania. Drugim obszarem ważnym, związanym
z planowaniem działań w zakresie
efektywności energetycznej, jest budownictwo. Znowelizowana Dyrektywa certyfikacji budynków nakłada
na krajowe plany inwestycyjne poziom wydatków na tzw. budownictwo pasywne. Określa też jak mamy
podnosić efektywność energetyczną
w istniejących już zasobach mieszkaniowych. W ciągu roku budujemy
ok. 100-150 tys. nowych mieszkań,
tj. ok. 1% istniejących zasobów. Jeżeli te mieszkania będę swoistymi
mercedesami w 2021 r., to oznacza,
że dopiero po 100 latach całe zasoby mieszkaniowe w kraju będą prawie zeroemisyjne. Tego typu polityka
jest nie do zaakceptowania nie tylko
w związku z realizowanym europejskim pakietem klimatyczno-energetycznym (obniżenie zużycia energii
w 2020 r. o 20%), ale również dlatego, że takie podejście powodowałoby powstawanie różnic społecznych,
ponieważ mieszkańcy nowych zasobów mieszkaniowych ponosiliby niższe opłaty eksploatacyjne, niż mieszkańcy starych mieszkań. To swego
rodzaju wykluczenie energetyczne
powinno być zminimalizowane poprzez świadomą politykę lokalną przy
wsparciu rządu na rzecz poprawiania efektywności energetycznej w
już istniejących zasobach mieszkaniowych. Wydaje się więc, że służący do tego Krajowy Plan na Rzecz
Zwiększania Efektywności Energetycznej Budynków powinien znaleźć
partnera po stronie samorządowej.
Dlatego też Narodowe Centrum Badania i Rozwoju ogłosiło konkurs na
wypracowanie metodyki i oceny audytów energetycznych m.in. dla sa-

morządów. Wyniki są już dostępne
i można z nich korzystać. W ocenie
Prezydenta skuteczne włączenie samorządów do rządowych działań na
rzecz efektywności energetycznej
gwarantuje realną możliwość uzyskania celów klimatycznych nałożonych
przez Komisję Europejską oraz poprawi warunki życia społeczeństwa
(niedopuszczenie do wykluczenia
energetycznego).
Prof. Michał Kleiber, prezes PAN,
wiceprzewodniczący Społecznej
Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
Przyszłość polskiej energetyki
jest największym i najtrudniejszym
wyzwaniem gospodarczym, jakie
przed nami stoi. W ramach tego wyzwania oszczędzanie energii jest filarem najważniejszym. Okazuje się,
że w dzisiejszych czasach, w szkołach oprócz nauki czytania, pisania
i rachowania uczyć dzieci powinniśmy jeszcze oszczędzania energii.
Ta świadomość powinna nam towarzyszyć od najmłodszych lat, bo pozyskać energię będzie nam coraz
trudniej i drożej. Istotnym w tym elemencie, związanym z polityką energetyczną, jest właściwe liczenie
kosztów miksu energetycznego, w
szczególności z uwzględnieniem własnych możliwości ekonomicznych.
Źródłem efektywności energetycznej
jest cała gospodarka. Trudno jednak
ocenić ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Niektórzy mówią, że nawet
jedną trzecią zużywanej energii. W
ostatnich 20 latach rozwijaliśmy się
w tempie ok. 4,5% PKB rocznie, a temu towarzyszył wzrost zużycia energii o ok. 3-4% rocznie. To świadczy
zarówno o potrzebach gospodarki,
jak i o skali trudności wynikającej z
wypełniania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Przy tym
ważne jest to, że tempo wzrostu zapotrzebowania na energię w Polsce
nie idzie w parze z tempem wzrostu inwestycji w energetyce. Niższa
efektywność energetyczna polskiej

gospodarki w porównaniu z państwami EU-15 wynika głównie z jej
industrialnego charakteru („grzech”
produkcji) i struktury energy-mixu
(„grzech” nawęglenia). Według przyjętych zasad statystyki gospodarczej
nadkonsumpcja Europy Zachodniej
nie odzwierciedla się negatywnie we
wskaźnikach efektywności energetycznej gospodarki, a wręcz przeciwnie. „Grzech” nadkonsumpcji nie
ujawnia się w statystykach. Można
powiedzieć, że w Unii obowiązuje
zasada: „bogatemu wolno więcej,
bo ma większe potrzeby”. Widać to
wyraźnie, gdy porównamy wskaźnik
efektywności energetycznej (wartość
niższa w Polsce niż w Unii ponad
dwukrotnie) ze wskaźnikiem emisji
na mieszkańca (w Polsce równy unijnej średniej!). Ten „paradoks” wynika ze wskaźnika konsumpcji energii
na mieszkańca (unijny jest znacznie
większy od polskiego). Niestety nasza wstrzemięźliwość nie jest przez
Unię nagradzana. W skrócie, wciąż
dużo produkujemy i ciągle jeszcze
dość dużo marnujemy, ale znacznie mniej konsumujemy. Być może
właśnie dlatego efektywność energetyczna nie jest ulubioną ideą Polaków, bo bardziej kojarzy się z ograniczaniem konsumpcji i produkcji niż
z ekspansywnością gospodarczą,
poprawą sprawności i likwidacją marnotrawstwa. Niezależnie od przyczyn,
alergia na efektywność jest poważną
dolegliwością obniżającą konkurencyjność polskiej gospodarki. Jest tak,
ponieważ wbudowani już jesteśmy
w gospodarkę globalną, a to oznacza
globalny system cen zarówno na nośniki energii (gaz, ropę, węgiel), jak i
na końcowe produkty (stal, cement,
maszyny, odzież). Oznacza to, że im
więcej zużywamy energii - tym droższa jest nasza produkcja. Droższa,
a więc mniej konkurencyjna. Polska
po 2015 r. stoi przed wielkim wyzwaniem - jak domknąć bilans energetyczny po 2015 r. Brak inwestycji w
nowe moce wytwórcze i konieczność
zamknięcia do 2015 r. przestarzałych

starych elektrowni w Polsce (6500
MW zgodnie z Dyrektywą LCP) może spowodować, że od 2016 r. kraj
nasz zagrożony będzie blackoutem.
Skąd wziąć dodatkowe moce? Rada
ma na to pomysł. Trzeba rozpocząć
rewolucję energetyczną.
Po pierwsze, zintensyfikować
działania związane z efektywnością energetyczną. Proponowane
przez SRNPRE działania w zakresie
efektywności energetycznej powinny zapewnić odzyskanie ok. 2000
MW mocy.
Po drugie, uruchomić rynek tzw.
energetyki prosumenckiej, czyli stworzyć regulacje prawne pozwalające
na inwestowanie obywateli w niskoemisyjne mikroźródła energii (umożliwi pozyskanie dodatkowo 2000 MW).
Moc rozproszona - kilka mln instalacji, ogromny rynek stworzy konkurencję pomiędzy energetyką skonsolidowaną, a prosumencką - co również
przyczyni się do rzeczywistego rozwoju rynku w Polsce. W projekcie
Ustawy o OZE nie ma ważnej kwestii
związanej z mikrokogeneracją. Dlatego ważne jest, aby te regulacje w
Ustawie się znalazły, co przyczyni
się do rozszerzenia tworzącego się
rynku energetyki prosumenckiej. W
efekcie być może istotne byłoby, aby
nazwę Ustawa o OZE zamienić na
Ustawę o niskoemisyjnych i odnawialnych źródłach energii, co poszerza zakres regulacji w obszarze dotyczącym niskoemisyjnej gospodarki.
Po trzecie, potrzebujemy zwiększyć nakłady na rozbudowę transgranicznych linii przesyłowych (dodatkowe ok. 2000 MW), co będzie
wymagało także zwiększenia nakładów inwestycyjnych na rozbudowę
linii dystrybucyjnych, a także stworzenie regulacji prawnych pozwalających na likwidację barier w zakresie
energetycznych inwestycji infrastrukturalnych istotnych dla państwa.
Po czwarte, poza tym, uzupełnieniem braków mocy w systemie
mogą też być inwestycje w moce regulacyjno-szczytowe (ok. 500 MW).

Źródła te, prawdopodobnie gazowe,
w liczbie 3 do 10 są niezbędne dla
zapewnienia stabilności pracy sieci
w sytuacji przyłączenia do niej dużej liczby źródeł niestabilnych, jakimi
są odnawialne źródła energii (OZE).
Rada jest zaangażowana w proces prac międzyresortowego zespołu, który przygotowuje Narodowy
Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Trwają prace nad tym
dokumentem zgodnie z przyjętym
przez stronę rządową harmonogramem. W związku z tym Wicepremier
i Minister Gospodarki, który w 2009
r. powołał Radę uznał, że jest potrzeba i konieczność na przekształcenie
SRNPRE w Społeczną Radę Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

 Sesja I - Mapy

drogowe efektywności
energetycznej

Referat wprowadzający nt. europejskiej mapy drogowej efektywności energetycznej wygłosiła Tatiana Marquez Uriarte, Biuro
Dyrektora Generalnego, Dyrektoriat Generalny ds. Energii z
Komisji Europejskiej.
2011 r. był bardzo ważny w Komisji Europejskiej ze względu na
działania dotyczące efektywności
energetycznej. Bieżąca analiza realizacji wytyczonych celów 3x20%
skłania do konkluzji, że jeżeli któryś z celów zostanie osiągnięty tylko w 50%, wtedy powstanie dziura
budżetowa UE w wysokości 368
mln Euro. Środki te będą musiały
być zaoszczędzone w inny sposób,
a oszczędności są konieczne! W
dłuższym horyzoncie czasu Europa nie może pozwolić sobie na wydawanie takiej ilości środków jak
dotychczas na import paliw. Zgoda, że efektywność energetyczna
wymaga często drogich inwestycji,
ale przyniesie również zwrot nakładów, jeżeli uda się osiągnąć cel
20%. Gdy tak się stanie to Europa
zaoszczędzi 200 mld euro rocznie.

Jest to korzystne dla końcowych
odbiorców energii (niższe rachunki), dla przemysłu (będzie bardziej
konkurencyjny) oraz dla podatników (niższe koszty zużycia energii przez budynki publiczne), a także dla rynku pracy (więcej miejsc
pracy np. przy remontach budynków). Inwestycje w efektywność
oznaczają także dbałość o środowisko i walkę ze zmianami klimatycznymi poprzez obniżenie emisji
gazów cieplarnianych (planowane o 80% do 2050 r.). Każdy kraj
członkowski może zdecydować jak
chce realizować te założenia, byleby ich wynikiem było obniżenie
zużycia energii pierwotnej o 3040%. Europa importuje zbyt dużo
paliw kopalnych, nie jest to strategia gwarantująca zrównoważony
i bezpieczny rozwój. Osiągnięcie
celów związanych z efektywnością
energetyczną spowoduje, że nie
będziemy musieli wybudować ok.
1000 elektrowni węglowych, a pieniądze w ten sposób zaoszczędzone (m.in. poprzez redukcję importu
surowców energetycznych) będą
mogły być zainwestowane w Europie. Efektywność energetyczna
jest priorytetem UE. W marcu 2011
r. przyjęto Plan dotyczący efektywności energetycznej, w którym opisano działania w poszczególnych
sektorach. - W czerwcu 2012 r. w
Parlamencie Europejskim będzie
toczyć się dyskusja nt. europejskiej
Dyrektywy o Efektywności Energetycznej. Mam nadzieję, że wejdzie
ona w życie jeszcze podczas duńskiej prezydencji - mówiła Tatiana
Marquez Uriarte.

 Według Komisji
Europejskiej główne cele
Dyrektywy o Efektywności
Energetycznej to:
 obniżenie zużycia energii w jej

produkcji i przesyle, a także w
konsumpcji przez odbiorców
końcowych (indywidualnych i
przemysł), także w transporcie.
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 Trzy główne filary
dyrektywy:

Odbiorcy – Rynek energii

1. sektor publiczny - to ok. 90%
PKB Europy, 12% wszystkich
budynków. To będzie obiecujący
rynek dla produktów i rozwiązań
związanych z efektywnością - będą do tego zobligowane (przymus
renowacji 3% budynków rocznie).
2. odbiorcy końcowi - więcej rozwiązań dla odbiorców końcowych
- prosumentów. Za niedługo będą też produkować energię i ją
sprzedawać, a nie tylko ją odbierać i za nią płacić, trzeba przygotować dla nich rozwiązania, które
ich do tego zachęcą; obowiązek
przeprowadzania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach
energochłonnych; system białych
certyfikatów.
3. produkcja, przesył i dystrybucja
- ogromne straty, zwłaszcza w
produkcji ciepła, nacisk na kogenerację (CHP).

 Inne działania:
 Budynki - wprowadza obowią-

zek dla agencji nieruchomości
dot. informacji nt. zużycia energii
w budynku i przedstawienia certyfikatów energetycznych (Dyrektywa UE o charakterystyce
energetycznej budynków wyznaczy minimalne poziomy zużycia
energii dla wszystkich budynków
niezależnie od ich wielkości - celem jest stworzenie prawie zeroemisyjnych budynków).
 Eko-oznaczenia - dla produktów
energetycznych, opracowano 17
poziomów oraz progi minimalne.

2014 r. - ocena stanu realizacji założeń 3x20% i ocena, czy ich osiągnięcie
będzie możliwe do 2020 r. Jeżeli okaże się, że cele nie zostały osiągnięte,
to Komisja będzie narzucać cele obligatoryjne i konkretne działania:
 wsparcie innowacyjnych technologii i rozwiązań dla zwiększenia
zwrotu z inwestycji w efektywności,
 alokacja nowych funduszy strukturalnych na rozwój OZE i działań
proefektywnościowych - 20% dla
starych i 8% na nowych krajów
Unii.
Referat wprowadzający nt. polskiej
mapy drogowej efektywności energetycznej wygłosił Andrzej Guzowski
z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki.
Efektywność energetyczna polskiej
gospodarki jest około 3 razy niższa,
niż w najbardziej rozwiniętych krajach
europejskich i około 2 razy niższa, niż
średnia w krajach UE. Zużycie energii
pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40%
niższe, niż w krajach „starej 15”. Mamy
ogromny potencjał w zakresie oszczędzania energii w Polsce.

 Główne cele polityki
energetycznej Polski do
2030 r. to:
 konsekwentne zmniejszanie ener-

gochłonności polskiej gospodarki
do poziomu UE-15,
 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego (bez wzrostu zapotrzebowania
na energię pierwotną).

 Główne działania:
 Główne wyzwania:

 Ustawa o efektywności ener-

 przyjęcie Dyrektywy o Efektywno-

getycznej, która wprowadza
system białych certyfikatów
gwarantujący korzyści finansowe dla przedsięwzięć zapewniających duże oszczędności
energii,
 dalsze stymulowanie rozwoju
wysokosprawnej kogeneracji.
Dyrektywa w sprawie efektywno-

ści Energetycznej (może do lipca
2012 r.) - będzie to trudne, mimo dużego przekonania wśród
europosłów do słuszności tych
działań, ale ze względu na ograniczone budżety, inwestycje, których efektywność wymaga, nie
są mile widziane.

ści końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych została
przyjęta w kwietniu 2006 r. Celem
dyrektywy jest zwiększenie efektywnej kosztowo poprawy efektywności
końcowego wykorzystania energii w
państwach członkowskich UE. Dyrektywa wprowadza wymóg przyjęcia i realizacji krajowego celu indykatywnego w zakresie oszczędności
energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania (2016 r.). Pierwszy Krajowy Plan Działań dotyczący
efektywności energetycznej został
przyjęty w czerwcu 2007. Dokument
ten opracowany jest na podstawie
art. 14. dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych.

 Przedstawione w ramach
Krajowego Planu Działań
środki mają za zadanie:
 osiągnięcie krajowego celu indy-

katywnego w zakresie oszczędności energii na poziomie 53,5
TWh (4,59 Mtoe), co stanowi 9
średniego zużycia energii finalnej
z lat 2001-2005,
 cel indykatywny ma być osiągnięty w ciągu 9 lat począwszy od
2008 r., tj. w 2016 r.
Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej
ma za zadanie rozliczenie celu pośredniego dla 2010 r. (2%) - 11878
GWh, kontynuację działań sektorowych i horyzontalnych, tj. Funduszu Termomodernizacji i Remontów
oraz działań 9.1-9.3 POIiŚ, zwiększenie udziału w rynku energooszczędnych produktów - wdrażanie
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/
UE, wsparcie finansowe - programy NFOŚiGW, EBOR, kampanie informacyjno-edukacyjne. W ramach
realizacji drugiego Planu będą realizowane nowe działania służące
poprawie efektywności energetycznej
(sektorowe i horyzontalne), tj. system
zielonych inwestycji - zarządzanie
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energią w budynkach użyteczności
publicznej, Program Efektywne wykorzystanie energii - dofinansowanie audytów energetycznych i zadań
inwestycyjnych prowadzących do
wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw, wymiana floty w
zakładach komunikacji miejskiej oraz
promocja ekojazdy, system białych
certyfikatów. Przypomnę też, że najważniejsze regulacje w zakresie efektywności energetycznej określone są
w Ustawie o Efektywności Energetycznej (uchwalona przez Sejm RP
15 kwietnia 2011 r.). Ustawa określa
krajowy cel w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią, nakłada na
jednostki sektora publicznego zadania w zakresie efektywności energetycznej, wprowadza system białych
certyfikatów, jako mechanizm rynkowy stymulujący do poprawy efektywności energetycznej, określa zasady
sporządzania audytu efektywności

energetycznej. Czeka nas jeszcze
uchwalenie Ustawy o etykietowaniu
energetycznym produktów związanych z energią. Ustawa ta transponuje przepisy dyrektywy 2010/30/
UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie
oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych
zasobów przez produkty związane z
energią. Celem Ustawy jest rozszerzenie etykietowania, ograniczonego
dotychczas jedynie do urządzeń gospodarstwa domowego na wszystkie
produkty mające związek z energią,
których stosowanie lub instalacja oferuje znaczny potencjał oszczędności
energii (z wyłączeniem środków transportu). Etykietowaniem objęta zostanie większa liczba produktów oraz
stworzone zostaną zharmonizowane
podstawy stosowania przez państwa
członkowskie procedury zamówień

publicznych i zachęt do zakupu produktów efektywnych energetycznie.
W Panelu Dyskusyjnym głos
zabrali: Tatiana Marquez Uriarte
z DG Energy, Komisji Europejskiej,
Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Andrzej
Guzowski, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, prof.
Krzysztof Żmijewski, sekretarz
generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji,
Grzegorz Onichimowski, prezes
zarządu Towarowej Giełdy Energii,
Tomasz Zadroga, wiceprezydent
Pracodawców RP.
Andrzej Guzowski
Resort w miarę szybko upubliczni
wszystkie rozporządzenia do Ustawy o Efektywności Energetycznej
(będą cztery) oraz obwieszczenie,
w którym zostaną określone przedsięwzięcia służące poprawie efek-
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tywności energetycznej, za które
będzie można uzyskać biały certyfikat. Ten właśnie dokument (obwieszczenie) jest najbardziej oczekiwany
przez inwestorów. Z doświadczeń
innych państw członkowskich UE,
które wprowadziły systemy wspierania efektywności m.in. Włochy i
Francja, wynika, że potrzebowały 1,5
r., aby system przygotować. W naszym przypadku minął dopiero rok.
My wszystkie rozporządzenia mamy już gotowe. Największy problem
mieliśmy z rozporządzeniem dotyczącym audytów energetycznych,
ale jest już gotowe i w maju będzie
skierowane do uzgodnień wewnątrzresortowych oraz dostępne na stronie internetowej ministerstwa. System białych certyfikatów wystartuje
w chwili, kiedy prezes URE będzie
gotowy do ogłaszania przetargów.
Maciej Bando
Trzeba wiedzieć, że Ustawa o
Efektywności Energetycznej to nie
jest Ustawa termomodernizacyjna.
Dlatego mówiąc o audytach energetycznych nie mówimy tutaj o audytach termomodernizacyjnych. Realizując cele unijne nałożone na Polskę
zaoszczędzimy do 2016 r. 53 TWh
energii. Jeżeli potrafimy zaoszczędzić tyle energii to oznacza, że nie
musimy budować kilku elektrowni
o takiej mocy, bądź rozwiązuje się
problem tych elektrowni, które musimy wyłączyć. Gdybyśmy chcieli
tę wielkość przeliczyć na paliwo, to
okazałoby się, że 25% aut w Polsce
przestałoby jeździć. To jest taka skala zjawiska. Jest to wyzwanie, które nas czeka. Białe certyfikaty mają
pewne ograniczenia. Nie ma szans
ubiegać się o nie podmiot, który jest
finansowany przez UE lub otrzymuje
pomoc ze strony budżetu państwa.
Rolą URE jest wykonanie tej ustawy,
to rola w pewnym sensie egzekutora, bo nakłada kary na tych, których
obowiązek białych certyfikatów dotyczy, a nie jest przez nich realizowany.
W systemie mogą wziąć dobrowol-

nie inne podmioty, które wykażą się
działaniami proefektywnościowymi
na minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego. Efektywność energetyczna
nie ma nic wspólnego z hasłem typu - wyłącz światło. Wręcz przeciwnie. Trzeba mieć włączone światło,
mieć ciepło, ale trzeba zużyć mniej
paliwa, aby mieć ten komfort. To jest
właśnie efektywność energetyczna.
Zrobiliśmy badania oceniające ile białych certyfikatów może wejść na rynek. Okazuje się, że zapotrzebowanie będzie sięgało kilka tysięcy sztuk
certyfikatów.
Tomasz Zadroga
Jak zwykle w polskim prawodawstwie zaczynamy od sankcji. Przedsiębiorcy woleliby, aby za brak efektywności energetycznej nie karać, a
zachęcać nagrodami. Tymczasem
karzemy najgorszych nie zastanawiając się, dlaczego są najgorsi. Kiedy
uda nam się to zdiagnozować i pomóc tym przedsiębiorcom, to system
będzie bardziej efektywny. Inaczej
będzie odstraszał małe i średnie firmy. Dla tej grupy system białych certyfikatów jest kolejną barierą wejścia
na rynek. Duże przedsiębiorstwa poradzą sobie z systemem kar przerzucając koszty na odbiorcę końcowego
energii. Mamy w naszej rzeczywistości gospodarczej za dużo regulacji. Ustawa o efektywności energetycznej i system białych certyfikatów
pogłębia ten obszar. Zgadzam się z
tym, że URE, powinno działać tam
gdzie są naturalni monopoliści na
rynku - przesył energii, dystrybucja.
Ale nie koniecznie na rynku detalicznym.
Maciej Bando
Biały certyfikat to rodzaj dodatkowej premii. Mechanizm ten ma stymulować przedsiębiorstwa do działań
ograniczających koszty. Te działania
wiążą się najpierw z wydaniem pieniędzy. Zwrot poniesionych kosztów
będzie przebiegał w czasie, a biały certyfikat jest nagrodą przyśpie-

szającą odzyskanie poniesionych
nakładów. Celem systemu białych
certyfikatów nie jest karanie firmy
za brak działań proefektywnościowych lub ograniczanie ich konkurencyjność. System ten ma zachęcać do
oszczędności wewnątrz firm.
prof. Krzysztof Żmijewski
System białych certyfikatów
rzeczywiście zmusza przedsiębiorstwa do oszczędności, ale dotyczy
tej grupy, która zajmuje się obrotem
energią. Firmy sprzedające energię
odbiorcom końcowym, jeśli nie inwestują w poprawę efektywności
energetycznej, muszą kupić białe
certyfikaty na rynku. Inne firmy energetyczne (przesył, dystrybucja) nie są
zmuszone ustawowo do stosowania
białych certyfikatów. Firmy, które nie
mogą korzystać z tego systemu to
wytwórcy energii, nota bene zrobili
to na własną prośbę. Elektrownie poprawiają sobie same sprawność i nie
będą za to premiowane. Pozostałe
przedsiębiorstwa naszej gospodarki (nie tylko energetyczne) są beneficjentami tego systemu. Biały certyfikat to nagroda dla tych milionów,
którzy chcą oszczędzać energię.
Grzegorz Onichimowski
W systemie białych certyfikatów
wygrywa ten, który oferuje największą efektywność. I to niezależnie od
wielkości przedsiębiorstwa, które w
tym systemie bierze udział. Rolą giełdy oprócz obrotu białymi certyfikatami jest też świadczenie usługi depozytu i rejestru tych papierów. W
systemie tym trzeba wziąć też pod
uwagę mechanizm ekonomiczny. Rynek energii poprzez to, że energia
jest towarem pokazuje nam jak możemy na nim zaoszczędzić konkretne
pieniądze m.in. poprzez uruchomienie takich działań proefektywnościowych, które pozwolą nam zużywać
energię najtańszą (m.in. demand response - reakcja strony popytowej,
działania prosumenckie, magazyny
energii, smart metering). Systemo-

nr 3(27)/2012

25

wi białych certyfikatów sprzyjać będzie też uwolnienie taryf na energię
elektryczną (odbiorcy indywidualni) i
gaz, bo uwolni przedsiębiorczość w
tym segmencie rynku. To ważny element, bo klient będzie sam kreował
swoją oszczędność i poszukiwał na
rynku usługi, które mu to zagwarantują. Do tego, aby system ten był stabilny ważna jest właściwa polityka finansowo-fiskalna państwa, tak, aby
była przewidywalna na kilkanaście
lat naprzód, co też zachęci firmy do
większej efektywności.

 Sesja II - Efektywność

prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny
Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

potwierdzają, że wybór drogi świadomego i instytucjonalnego promowania efektywności energetycznej
owocuje zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzeniem
nowych miejsc pracy i zmniejszeniem uzależnienia od importu paliw.
Dlatego w polskich realiach potrzebne są inwestycje w nowe moce wytwórcze w sektorze energetycznym.
Istnieje też niepewność, co do ceny
CO2, która znacznie zwiększa ryzyko
inwestycyjne tradycyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.
Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego
możliwa jest tylko poprzez dywersyfikację portfela wytwórczego w
oparciu o technologie niskoemisyjne. Największe firmy energetyczne
muszą podjąć się tego zadania z
uwagi na potrzebę ekonomicznego

zabezpieczenia swoich portfeli wytwórczych.
W Panelu Dyskusyjnym głos
zabrali: Tomasz Żuchowski, naczelnik Wydziału Oceny Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, prof.
Krzysztof Żmijewski, sekretarz
generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji,
Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy, Anna
Żyła, główny ekolog w BOŚ Bank,
Michał Machlejd, prezes zarządu
SPEC, Piotr Pawlak, prezes BuildDesk Polska, Zbigniew Szpak,
prezes zarządu Krajowej Agencji
Poszanowania Energii, prof. Wojciech Suchorzewski, przewodni-
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Referat wprowadzający wygłosił Tomasz Żuchowski, naczelnik
Wydziału Oceny Energetycznej
Budynków, Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Potencjał w zakresie wzrostu
efektywności energetycznej w Polsce w budownictwie mieszkaniowym
jest ciągle bardzo duży i może być
oszacowany na około 135-240 PJ/
rok, co stanowi 22-40% obecnego
zużycia energii w zależności od sposobu i zakresu wsparcia realizacji
przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Potencjał ten podlega zresztą ciągłemu wzrostowi w związku
z rozwojem i zwiększeniem się dostępności technologii energooszczędnych w budownictwie. Z bazy
danych zweryfikowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii
(1400 audytów) obliczono średnie
roczne oszczędności energii na jedną przyznaną premię termomodernizacyjną, równe: 702,7 GJ/rok, czyli
16,77 toe/rok. Pomnożenie liczby
przyznanych premii: 19288 szt.
przez roczną oszczędność energii
przypadającą na jedną przyznaną
premię (czyli 16,77 toe) dało wartość: 323 496 toe. Doświadczenia
Japonii, USA i krajów starej 15 UE

Fot: Procesy Inwestycyjne

energetyczna w
praktyce
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czący Komisji Transportu Społecznej
Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Marek Łasiński, dyrektor
ds. sprzedaży Produktów Oświetleniowych, Philips Lighting Poland.
Leszek Drogosz
Zrobiliśmy wspólnie z KAPE analizę, co musimy zrobić, aby być gotowym na regulacje podnoszące wymogi w zakresie energochłonności
budynków (w 2018 r. dla budynków
publicznych i w 2020 r. dla wszystkich budynków). Wynika z niej, że
nasze krajowe przepisy określające
wielkość zużycia energii na m² powierzchni mieszkaniowej na tle innych krajów wyglądają dobrze. Niestety na tle regulacji dotyczących
budowy budynków pasywnych,
nasze przepisy są anachroniczne.
Chcemy, aby od przyszłego roku w
Warszawie wdrożyć przejściowy model polegający na tym, że nowe inwestycje będą przygotowane także
pod kątem kosztów eksploatacyjnych
w długim horyzoncie czasu. W efekcie będziemy podnosić efektywność
energetyczną budynków. W tym modelu obniżenie o 50% zużycia energii jest możliwe do osiągnięcia przy
niewielkim nakładzie inwestycyjnym,
np. do poziomu 50 kWh/m² rocznie.
Obecnie trudno jest nawet w Warszawie budować już wyłącznie budynki
zeroemisyjne. Sądzę, że będzie to
trudne dla każdego kraju UE.
Tomasz Żuchowski
Nikt w Polsce nie jest w stanie tego określić. Nawet w innych krajach
w UE nie prowadzi się statystyk ile
zeroemisyjnych budynków wybuduje
do 2020 r. Inwestycje w te budynki
zależą od opłacalności tego przedsięwzięcia. Ze strony naszego resortu tworzymy regulacje, które pozwolą przy zastosowaniu określonego
współczynnika rozłożyć koszty takiej
inwestycji na 12 lat. Po tym okresie
budynek niskoemisyjny powinien już
na siebie zarabiać. Obecnie na zeroemisyjne budynki nas nie stać. Ale na

prawie zeroemisyjne, czyli zużywające 30-50 kWh energii na m² rocznie,
już tak. Dlatego do przepisów jako
obowiązujący budynek nie wejdzie
budynek pasywny (zużycie energii
15 kWh/ m²/rok).
Prof. Krzysztof Żmijewski
Przy budowie niskoemisyjnych
budynków duże znaczenie ma sposób finansowania tej inwestycji. W
Polsce budowanie domu energooszczędnego, który zużywa 15-30 kWh/
m²/rok energii użytkowej, z własnych
środków się nie opłaca. Natomiast
przy kredytowaniu jest to opłacalne
pod warunkiem, że kwota uzyskana
z wygenerowanych oszczędności zużycia energii będzie zapewniała płynność spłaty kredytu.
Piotr Pawlak
Jeszcze kilka miesięcy temu,
rozmawiając o budynkach prawie zeroenergetycznych, mieliśmy
przed oczami tylko wskaźnik energii
pierwotnej. Obecnie wiemy, że ten
wskaźnik nie daje żadnej wiedzy inwestorowi, bo jedynym wskaźnikiem
zrozumiałym dla użytkownika budynku są koszty eksploatacyjne. Reasumując, użytkownika mieszkania nie
interesuje jak wiele energii on zużyje, tylko ile za nią zapłaci. Do definicji budynku zeroenergetycznego,
która do tej pory oscylowała wokół
energii pierwotnej została dopisana
zasada kosztu optymalnego. Dzięki temu uzyskujemy już konkretne
koszty związane z eksploatacją tego
budynku w tym określony czasowo
cykl jego życia. Bo tak naprawdę
każdemu użytkownikowi zależy na
tym, aby jak najdłużej budynek był
tani w eksploatacji.
Anna Żyła
W przypadku kredytowania budowy każdego budynku, także zeroenergetycznego przez inwestora
indywidualnego najważniejsza jest
zdolność do spłaty kredytu. Uzyskujemy ją poprzez ocenę źródeł przy-

chodów inwestora. Uwzględnienie w
kalkulacji spłaty kredytu przyszłych
zysków uzyskanych z energooszczędności budynku jest wskazane.
Nasz bank dodatkowo dla takich inwestycji (zużycie energii poniżej 70
kWh/ m²/rok) udziela niższej marży,
co ma nie tylko wymiar finansowy,
ale też edukacyjny, bo promujemy
dzięki temu niskoemisyjne budownictwo. Ważne podkreślenia jest też,
że duży wpływ na kreowanie potrzeb
rynkowych mają odpowiednie regulacje. Przykładem tutaj jest Ustawa o
termomodernizacji, która spowodowała prawdziwy boom na inwestycje termomodernizacyjne wspierane
kredytami bankowymi. Sądzę, że
podobnie będzie z Ustawą o Efektywności Energetycznej.
Zbigniew Szpak
Bez mechanizmów wsparcia nie
ma możliwości realizacji budownictwa
pasywnego lub zeroenergetycznego.
Inwestor, jeżeli będzie musiał wybierać
pomiędzy ceną, a jakością zawsze wybierze cenę. Efektywność energetyczna
jest modelem biznesowym przygotowanym przez inżynierów. Dlatego jest trudna, bo trzeba mierzyć jej efekt. Stąd nie
jest łatwo ekonomiście decydującym o
finansach w firmie podjąć decyzję, aby
zaakceptował wniosek na dużą inwestycję proefektywnościową, jeżeli nie
ma wiarygodnego audytu, który wykaże, że efekt zostanie osiągnięty. Dlatego takie audyty powinny być tworzone
przez inżynierów z pełną odpowiedzialnością finansową za usługę. Nie może
być tak, jak mamy obecnie ze świadectwami energetycznymi w budownictwie, które można kupić za 50 zł.
Jakość tych świadectw jest bardzo wątpliwa, ale notariusz je honoruje. Dlatego
trzeba system białych certyfikatów tak
dopracować, aby takich patologii nie
było. Szacuje się, że w tym systemie
będzie ok. 4 mld zł, a przedsiębiorcy za
zrealizowane inwestycje otrzymają ok.
20% dopłaty. Dlatego inwestowanie w
efektywność energetyczną jest obecnie najbardziej opłacalnym biznesem.
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Anna Żyła, główny ekolog w BOŚ Bank

Michał Machlejd
Jako przedsiębiorstwo dystrybucyjne musimy zmniejszać
straty w przesyle, a jednocześnie
z a c h ę c a m y n o w y c h o d b i o rc ó w
do korzystania z energii. Osiąganie efektu oszczędności w zużyciu energii pierwotnej nie jest
w naszym przypadku sprzeczne
ze zwiększaniem liczby klientów.
Rocznie moder nizujemy 15 km
sieci ciepłowniczej i mniej wię cej tyle samo budujemy nowych
sieci w oparciu o nowe technologie, ograniczające emisję i straty
ciepła. Przymierzamy się też do
budowy własnych źródeł energii
w oparciu o kogenerację w części północnej i zachodniej stolicy. Będziemy też wprowadzać w
Wa r s z a w i e n o w y p ro d u k t , c z y li chłód oraz liczniki z automa tycznym odczytem poboru cie pła u klienta.

Marek Łasiński
W Polsce mamy 2489 gmin.
Punktów świetlnych na wszystkich
rodzajach dróg jest 3,1 mln. Roczne
koszty energii elektrycznej zużywanej
na oświetlenie dróg 760 mln zł (wg
stawki C12b). Po zmodernizowaniu
wszystkich punktów świetlnych na
technologię sodową (konwencjonalną), prognozowane roczne oszczędności wydatków na energię elektryczną przeznaczoną na oświetlenie dróg
wyniosą: ok. 200 mln zł. Po zmodernizowaniu wszystkich punktów świetlnych na technologię cyfrową (ledy i
sterowanie) możliwe jest dalsze ograniczenie kosztów o kolejne ok. 200
mln zł.
Prof. Wojciech Suchorzewski
W Polsce, podobnie jak w
większości krajów, transport jest
największym konsumentem energii i źródłem emisji gazów cie -

plar nianych (CO 2 eq). T rendy w
sektorze transportu to: szczególnie szybki wzrost popytu na
energię i emisji CO 2 eq. W Polsce wzrost popytu jest jeden z
najszybszych w UE, wolniejszy w
transporcie kolejowym, szybszy
w drogowym i lotnictwie. Działania dotyczące źródeł energii i postępu technicznego w transporcie nie wystarczą do osiągnięcia
przyjętych celów. W transporcie
o efektywności energetycznej decyduje przede wszystkim popyt
na te usługi. Dlatego nie da się
osiągnąć zamierzonych efektów
ograniczenia emisji w transporcie bez regulowania strony popytowej. Ograniczanie wzrostu
mobilności i transportochłonności gospodarki oraz wpływanie
na podział zadań przewozowych
między środki transportu nie jest
łatwe, ale konieczne.
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doświadczenia w
zakresie efektywności
energetycznej

Referat wprowadzający wygłosił Paolo Zancanella, DG Joint
Research Center, Instytut Energii i Transportu, Komisja Europejska.
Transport w Europie jest bardzo
zależny od dostaw paliw kopalnych, a
ich zużycie w przeciągu ostatnich 20
lat ciągle rośnie (z małych spadkiem
w 2008 z powodu kryzysu). Analiza
planów krajów członkowskich implementacji działań proefektywnościowych nadesłanych w 2011 r. wskazuje:
oszczędności w 2010 r. na poziomie
22%, prognozowane oszczędności do
2016 - kolejne 24% (w oparciu o obecne plany działania). Będą to oszczędności głównie w mieszkalnictwie i usługach. Instrumenty stosowane w celu
implementacji działań proefektywnościowych to: regulacje, działania fiskalne i finansowe, działania informacyjne, zmiany zachowań (pasażerowie,
przewóz towarów) oraz modernizacja
infrastruktury. W zakresie regulacji UE
443/2009 chcemy osiągnąć redukcję
średniej emisji CO2 nowoprodukowanych samochodów osobowych do 130
g/km do 2015. Za największy sukces
w zakresie regulacji uznajemy Dyrektywę 1999/94/EC, która podwyższa
efektywność (obliguje do informowania
konsumentów o zużyciu paliwa i emisji CO2 w odniesieniu do nowo produkowanych samochodów osobowych),
EC nr 1222/2009 regulacja ta dobrze
zaimplementowana została we Francji
rozszerzona została także na dostawców paliwa (to system oznaczeń dla
opon w odniesieniu do zużycia paliwa i system białych certyfikatów). W
zakresie fiskalnym przewidujemy ulgi
podatkowe na zakup samochodów o
niższej emisji CO2, zachęty do korzystania z transportu publicznego (ulgi
na zakup biletów długoterminowych),
zachęty do wymiany starych, nieprzyjaznych środowisku samochodów na
nowe, niskoemisyjne, elektryczne. W

polityce informacyjnej będziemy kładli
nacisk na inteligentne systemy transportowe m.in.: informacja o ruchu w
czasie rzeczywistym w celu redukcji
korków, użycie GPS, system planowania i zarządzania ruchem pojazdów
oraz szkolenie z ekologicznego prowadzenia pojazdów w sektorze publicznym i prywatnym, a także będą
kampanie informacyjne w mediach
podnoszące świadomość nt. racjonalnego wykorzystania pojazdów w
miastach. Oczekujemy zmiany zachowań (pasażerowie, przewóz towarów)
w kwestii efektywności energetycznej
stąd w tym celu ważne będą zrównoważone Plany Ruchu w Metropoliach - promocja publicznych/zrównoważonych środków transportu (rower,
spacer, system parkuj i jedź), przewóz
towarów - zastąpienie transportu kołowego kolejowym, budowa i rozwój
szybkich linii kolejowych, rozwój transportu wodnego, komunikacja kolejowa
dla głównych portów. W zakresie infrastruktury potrzebna jest modernizacja i
rozwój infrastruktury kolejowej, rozwój
kolei dojazdowych w miastach, rozbudowa systemu ścieżek rowerowych,
rozbudowa systemu Parkuj i Jedź.
Referat wprowadzający wygłosił
również Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
W „Planie działania w zakresie
energii do roku 2050” Komisja Europejska wyraża pogląd, że efektywność energetyczna jest niezbędnym
warunkiem racjonalnego pod względem kosztów wdrożenia niskoemisyjnego systemu energii. System ten
- stanowiący część tzw. „opcji NO
REGRETS”, podobnie jak intensyfikacja wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, czy rozwój większej i
bardziej inteligentnej sieci - może doprowadzić do zmniejszenia presji na
podaż energii i obniżyć rachunki, które płacimy za energię. Postępów nie
da się jednak dokonać bez podjęcia
zdecydowanych działań - szczególnie w sytuacji, gdy (przy założeniu, że
strategie realizowane będą na dotych-

czasowych zasadach) cel UE mówiący o zwiększeniu o 20% efektywności
energetycznej najprawdopodobniej
nie zostanie osiągnięty. W takim przypadku wszystkie scenariusze przewidziane w „Planie działania w zakresie
energii do roku 2050” mogą okazać
się błędnymi założeniami. Ponieważ
cel związany z efektywnością jest jedynym niewiążącym kryterium w pakiecie
klimatyczno-energetycznym 20/20/20,
powinniśmy zadać sobie pytanie, czy
nie należałoby tego zmienić. Komisja
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego
popiera obowiązujące założenia, natomiast EKES skłania się bardziej ku
stanowisku Komisji, według którego
„obowiązkowe cele zostałyby wprowadzone jedynie w sytuacji, gdyby
państwa członkowskie nie osiągnęły
satysfakcjonujących wyników w oparciu o dobrowolne programy krajowe, stanowiące najbardziej korzystną
opcję”. Niemniej jednak EKES zaleca
Radzie i PE, by Komisja przeprowadziła niezwłocznie praktyczną weryfikację dotychczasowych osiągnięć.
Jest to tym bardziej istotne, że Komisja proponuje ponowną ocenę w
2014 r., kiedy może już być zbyt
późno na dokonanie koniecznych inwestycji w innych dziedzinach, jeśli
efektywność energetyczna nie przyniesie spodziewanych wyników. Poza
tym Komitet opowiada się za ustaleniem wytycznych dla niektórych,
konkretnych sektorów - np. dla
przemysłu budowlanego (zwraca się
z prośbą o rozważenie opcji wdrożenia wzmocnionych i w miarę możliwości wiążących środków wobec całości
zasobów budowlanych i wzywa do
ustanowienia konkretnego celu ilościowego wraz z odpowiednimi środkami
finansowania, zachętami i działaniami
towarzyszącymi). Komisja powinna
ocenić skutki wprowadzenia inteligentnego opomiarowania dla użytkowników energii oraz zaproponować
dodatkowe rozwiązania zmierzające
do osiągnięcia realnych korzyści. Na
państwach członkowskich spoczywa
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Krzysztof Skowroński
Poprawiamy efektywność energetyczną nie tylko u siebie, ale także u naszych klientów. Obserwujemy
wzrost świadomości u klientów w zakresie efektywności energetycznej.
Można by nawet rzec, że jest to już
potrzeba rynku. Warto w tej materii
wykorzystywać doświadczenia innych
krajów. Często te praktyki rozmijają
się z regulacjami europejskimi i krajowymi, ale sprawdzają się od wielu
lat. Przykładem jest właśnie Francja.
Pierwsze umowy typu ESCO zostały
podpisane na początku XX w. Umowy
te zawierają kilka elementów, które
gwarantują później końcowy efekt.
Jest to swoisty pakiet, który oprócz
działań energooszczędnych zawiera kompleksową obsługę techniczną budynku i modernizację źródła
energii. Ten typ umów pozwala, bez
specjalnych taryf na energię promujących efektywność energiczną, osiąganie efektu oszczędnościowego. W
naszej rzeczywistości jest to trudne
do zrealizowania, bo na wiele usług
w ramach tego pakietu trzeba rozpisać odrębne przetargi. Nie jest możliwe w Polsce zorganizowanie takiego
przetargu, aby wyłonić firmę, która
kompleksowo (inwestycje, usługi) zapewni poprawę efektywności energetycznej klientowi. Chociaż w innych
krajach takie przetargi się robi. Bariery te, pomimo regulacji promujących
efektywność energetyczną, ograniczają firmom skuteczne działania.
Tomasz Wolanowski
Obsługujemy duże firmy energetyczne i obserwujemy ich filozofię inwestycyjną. Ona jest bardzo prosta.
Jeżeli zostaje zbudowana infrastruktura przesyłowa, czy dystrybucyjna
od punktu A do B i płynie prąd, to
inwestycja zostaje uznana za zrealizowaną. W takim sposobie myślenia elementów poprawy efektywności energetycznej jest niewiele. Jak
te bariery należy usuwać? Podam
przykład. Dwie energetyczne spółki
dystrybucyjne z naszego kraju mniej

więcej w tym samym czasie ogłaszają przetarg na ten sam produkt.
Jedna z nich w swojej specyfikacji
technicznej i kryteriach oceny określa parametry techniczne, które ewidentnie wskazują, że ten produkt ma
poprawić efektywność energetyczną
sieci dystrybucyjnej. Druga spółka w
swojej specyfikacji określa, że o wyborze produktu decyduje wyłącznie
cena. Wnioski są takie, że te formalne
aspekty, o których już tutaj mówiono
(specjalne taryfy, regulacje prawne)
nie usuną tych barier. Jeżeli w firmach
nie będzie realnego myślenia o efektywności energetycznej, to formalne
przepisy tego nie wymuszą. Co zrobić? Musimy więcej mówić o korzyściach z efektywności energetycznej
na różnych forach publicznych, aby
idea ta objęła jak najszerszą grupę
społeczeństwa.
Wojciech Grabski
Zgadzam się z twierdzeniem, że
żadna ustawa, czy inne regulacje nie
zmienią z dnia na dzień zachowań
społeczeństwa i firm, jeżeli sami zainteresowani nie odczują korzyści z
działań związanych z efektywnością
energetyczną. Przede wszystkim trzeba chcieć. Nasza firma współpracuje
z gminami i inwestorami oświetlenia
ulicznego w Wielkiej Brytanii. Fakt,
że tam potrafimy sprzedać i wdrożyć nasze rozwiązania nie świadczy
o tym, że dobrze potrafimy rozmawiać po angielsku, tylko o tym, że
ten urzędnik w Anglii chce by jego
gmina była energoefektywna i szuka odpowiednich technologii. Natomiast w Polsce, kiedy rozmawiałem
z jednym z burmistrzów o technologii, która gwarantuje zaoszczędzenie
konkretnych pieniędzy w wydatkach
na energię bez angażowania przez
gminę środków finansowych w modelu spłaty inwestycji z oszczędności usłyszałem, że to jest jak zaproszenie do CBA na śniadanie. Barier
formalnych i mentalnych nie zmienimy ustawą promującą efektywność
energetyczną.
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natomiast obowiązek zapewnienia nieodpłatności wszystkich tych środków
dla gospodarstw o niskich dochodach.
Przypominam, że Komitet zwrócił się
do Komisji o to, by pilnie przeanalizowała powody słabego wykorzystania dostępnych środków przeznaczonych na efektywność energetyczną i
w razie konieczności przeprowadziła przegląd zasad finansowania. KE
powinna zwiększyć rolę utworzonego ostatnio Europejskiego Funduszu
na rzecz Efektywności Energetycznej
zarówno pod względem źródeł finansowania, jak i kryteriów przyznawania środków. Podobnie EKES zwraca
się do Komisji o zbadanie możliwości
rozszerzenia propozycji „obligacji projektowych w ramach strategii »Europa
2020«” na projekty służące realizacji
celów określonych w dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej. W
uzasadnionych przypadkach Komitet
sugeruje ponadto przyznawanie pomocy państwowej. Ostatnia sprawa,
którą chciałbym poruszyć, to ogromna
waga udziału obywateli w debacie publicznej na temat efektywności energetycznej oraz szeroko rozumianej polityki energetycznej UE (w tym krajowych
koszyków energetycznych). Udział ten
jest konieczny, by uzyskać poparcie
obywateli dla ambitnych strategii, niezbędnych do przeprowadzenia dekarbonizacji systemu energetycznego do
2050 r. W tym kontekście EKES zaleca
powołanie forum energetycznego
społeczeństwa obywatelskiego.
W Panelu Dyskusyjnym udział
wzięli m.in.: Paolo Zancanelli, DG
Joint Research Center, Jacek Krawczyk, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Krzysztof Skowroński,
wiceprezes Dalkia Energy & Technical
Solutions, Tomasz Wolanowski, dyrektor handlowy Dywizji Produkty Energetyki i Systemy Energetyki w ABB
Polska, Andrzej Szymański, prezes
zarządu Landis+Gyr, Jacek Łukaszewski, prezes zarządu Schneider
Electric Polska, Wojciech Grabski,
AZO Digital.
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Andrzej Szymański
Poprzez zastosowanie prostego
mechanizmu, czyli zmiany zachowania
klienta można wygenerować znaczne
oszczędności w rachunkach za tzw. media. Każdy odbiorca ma w domu od jednego do czterech liczników energii. Stosując
system smart metering (inteligentny licznik energii i system informatyczny) można on-line kontrolować zużycie energii. W
krajach zachodnich dodatkowo stosuje
się metodę, która pozwala kontrolować
(porównywać) nasze zużycie energii np.
ze zużyciem sąsiada. Dzięki temu odbiorca mobilizuje się i uruchamia dodatkowe
działania proefektywnościowe. Również
dostawcy mediów stosują mechanizmy
zachęcające do efektywności np. specjalne taryfy strefowe, czy rabaty do rachunku za planowane wyłączenia. W Polsce
spółki dystrybucyjne na systemy smart
meteringowe wydały kilkadziesiąt mln zł.
W naszej ocenie powinno być ponad 150
tys. punktów pomiarowych działających
w tym systemie. Niestety nie ma żadnego raportu, jakie efekty osiągnięto z tych
inwestycji. Prawdopodobnie były to projekty technologiczne, które miały sprawdzić, czy urządzenia te działają. Szkoda,
że polskie spółki nie wykorzystują w tej
materii doświadczeń zagranicznych. W
krajach, w których osiągnięto największe
efekty wdrożenia smart meteringu wśród
odbiorców indywidualnych energii, funkcjonują już systemy zbiorowego zbierania
odczytów z licznika ze zużycia wszystkich
mediów (woda, gaz, prąd, ciepło). Do tego jest jeden spójny system bilingowy. W
Polsce każda grupa energetyczna oferująca media ma własne systemy odczytowe i bilingowe. Trudno w tym przypadku
mówić o efekcie skali.
Jacek Łukaszewski
Zrobiliśmy audyt dla Zakładów
Chemicznych Police. Zakres audytu obejmował moc bierną, oświetlenie i silniki. W sumie 600 obiektów.
Szacowane oszczędności 45 GWh
(ok. 10% rocznego zużycia energii),
zmniejszenie opłat za energię o 14,6
mln zł rocznie, nakłady modernizacyjne 30 mln zł, ROI średni = 2 lata,
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stopa zwrotu IRR = 22%, nie wyemitowane CO2 - 28 100 ton. Z kolei pierwszym efektem działania wdrożonego
przez nas systemu monitoringu zużycia energii w Aleksandrowie Łódzkim w firmie Porceter & Gamble było

wykazanie, że dostawca energii nie
spełnia europejskiej normy w zakresie
jakości napięcia. Wykryliśmy źródło
spadku napięcia po stronie dystrybutora energii. Przykłady te obrazują, że
efektywność energetyczna się opłaca.

 Sesja IV - Mechanizmy

wsparcia efektywności
energetycznej

Referat wprowadzający wygłosił dr
Jan Rączka, prezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestycje w energooszczędność
mogą być bardzo rentowne, ale nie są
podejmowane, bo rynek działa niedoskonale. Im drobniejsze są inwestycje w
energooszczędność, tym lepiej działają
standardy energooszczędne. Efektywność energetyczna nie jest kosztowna, ale jest trudna. Dobrą praktyką jest
budowa domów energooszczędnych i
termomodernizacja oraz rozszerzenie
standardowych inwestycji o efektywność energetyczną oraz stosowanie
pożyczek na efektywność energetyczną
w przemyśle. Zła praktyka to taka, która
powoduje, że dotacje zabierają rynek
firmom ESCO, co uniemożliwia wykonywanie inwestycji w energooszczędność siłami rynkowymi. Złą praktyką są
też zaniżone ceny energii elektrycznej
dla gospodarstw domowych ponieważ
zachęcają do kupowania energożernych urządzeń. W Polsce można dużo
osiągnąć wykorzystując dobrą praktykę
międzynarodową. Możemy, więc stworzyć własne standardy. Właśnie pracujemy m.in. nad stworzeniem razem z
KAPE, EBOiR i BOŚ wspólny fundusz
wspierający rynek ESCO. Wiedza Polaków na temat oszczędności energii
też nie jest najlepsza. W Panelu Dyskusyjnym udział wzięli m.in.: dr Jan
Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Anna Żyła, główny ekologa
BOŚ Bank, Krzysztof Pietraszkiewicz,
prezes Związku Banków Polskich, prof.
Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Prof. Krzysztof Żmijewski
Tutaj nie zgodzę się ze stwierdzeniem,
że Polacy mają małą świadomość energetyczną. Jeżeli zapytamy Polaków: czy
efektywność energetyczna jest ważna, to
potwierdzą, że tak. Kiedy zapytamy: co

robią w tym aspekcie, to odpowiedzą,
że gaszą światło jak wychodzą z domu. Jeżeli jednak możemy wykorzystać kredyty np. na docieplenie domu
(okres zwrotu inwestycji 6-7 lat), to zawsze w tym czasie pojawiają się inne
ważniejsze potrzeby. Tak wygląda życie. Pytanie: dlaczego w przedsiębiorstwach nie wdraża się rozwiązań proefektywnościowych? Nie wdraża się,
bo jeśli w firmach są wolne środki, to
przeznacza się je np. na nowy system
informatyczny, który uszczelni koszty
i wydatki lub nową linię produkcyjną.
Jeżeli pojawia się temat efektywności energetycznej, to zarządy firm owszem twierdzą, że to dobry pomysł, ale
ważniejsze są inne cele. Dlatego potrzebujemy informacji, która udowodni,
że nie opłaca się działań poprawiających efektywność energetyczną odkładać. W ramach białych certyfikatów
za każdą 1 MWh energii zaoszczędzoną otrzymamy 800 zł, a za zakup
nowego programu komputerowego
nikt nam nie dopłaci. Wydane pieniądze na efektywność energetyczną się
zwracają w postaci niższych rachunków za energię, a do tego dostajemy
premię. Premię dostali też inwestorzy
m.in. w systemie finansowania termomodernizacji budynków i firmy korzystały ze środków funduszu. Do każdej
złotówki z budżetu państwa dołożyli 8
zł. Wydaliśmy, głównie firmy prywatne, aż 9 mld zł na termomodernizację. Przykład ten pokazuje, że można
to zrobić. Tę samą metodykę trzeba
zastosować w przypadku systemu białych certyfikatów.
Anna Żyła
Element premii w systemie finansowania efektywności energetycznej
jest konieczny. Mechanizmy wsparcia
pozwalają na to, że przedsiębiorcy
chętniej inwestują w przedsięwzięcia
poprawiające efektywność energetyczną. Większość tych przedsięwzięć
w energetyce jest bez problemów finansowana przez banki. Mamy też
produkty finansowe dla przedsięwzięć
z udziałem firm typu ESCO, czy PPP.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Jeżeli rocznie wydajemy 24 tys.
stron przepisów, to z punktu widzenia liczby stron tych regulacji powinniśmy być w raju. Tymczasem
żyjemy w przeregulowanym kraju,
w którym przepisy raczej nie ułatwiają nam życie. Dlatego do działań
związanych z efektywnością energetyczną nie potrzebujemy wielu
przepisów, a wiedzy. Wiedzy wielu grup społecznych w tym polityków. Na palcach jednej ręki mogę
policzyć polityków, którzy z własnej
inicjatywy przyszli do nas z pytaniem, aby porozmawiać co zrobić,
aby słuszne programy zostały zrealizowane… Dlaczego o tym mówię,
bo polski sektor bankowy udzielił
kredytów na kwotę 841 mld zł, a
w kredytach mieszkaniowych, na
330 mld zł i banki obsługują 1,6 mln
umów kredytowych. Przecież kredytując klientów banki mogą stymulować pożądane zachowania i działania kredytobiorców. Trzeba jednak
uzbroić je w odpowiednie instrumenty. Trzeba w systemie finansowym
wprowadzać programy stymulujące
i wynagradzać za to, że ktoś mobilizuje innych do energooszczędności. Natomiast społeczeństwo trzeba edukować.
Prof. Krzysztof Żmijewski
Potwierdzam, że potrzebujemy
wzrostu świadomości w zakresie
efektywności energetycznej wśród
polityków, bo to oni hamują rozwój
tego kraju. Kuriozalnym jest, aby dyrektor finansowy „Polska Sp. z o.o.”
pisał do ministra gospodarki: „Pamiętaj, że oszczędność energii w
sektorze finansów publicznych nie
została przyjęta przez Rząd, dlatego nie można się ci w tej kwestii się
wypowiadać”. Ja taki list widziałem.
Rozumiem, że napisał to nie dlatego, że jest złym człowiekiem, ale
dlatego, że nie rozumie tego problemu, nie czyta tych regulacji. Patrzy na ten problem wyłącznie w kategoriach bieżących wpływów do
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budżetu. Na szczęście w firmach
niektórzy prezesi patrzą dalej niż
na zamknięcie bilansu i podejmują decyzje prowadzące do rozwoju.
Ale musimy mieć świadomość, że
polityk robi tylko to, do czego opinia społeczna go zmusza. No, więc
naciskajmy na tych polityków, aby w
kwestii efektywności energetycznej
zachowywali się zgodnie z naszym
interesem. Cały ten sektor energetyczny, o którym rozmawiamy też się
zmieni i politycy tego nie zablokują.
Mogą przyśpieszyć. Mówię o rewolucji prosumenckiej. To proces o
tendencji światowej. Anglicy zaczęli
swoją rewolucję w kwietniu 2010 r.

Mają już ponad 100 tys. instalacji.
Będą montować milion rocznie. W
2020 r. będą mieli 8 mln mikroźródeł. W ich warunkach będzie to 40
tys. MW zainstalowanej mocy w tych
źródłach (produkcja 30 TWh energii rocznie). Dla porównania Polska
ma 35 tys. MW zainstalowanej mocy w energetyce. Rewolucja prosumencka wytwarza niesamowitą presję na rynek, bo odbiorca teraz ma
argument, że jak sprzedawca nie
chce sprzedać energii to odbiorca
sobie ją wyprodukuje. Wytwarza to
też presję na rynek efektywności
energetycznej. Dla domu pasywnego takie mikroźródło jest idealnym

rozwiązaniem. Jeżeli jest prawdą deklaracja prezesa NFOŚiGW, że fundusz dopłaci do tego źródła, to na
rynku będziemy mieli prawdziwy pożar w buszu. Odbiorcy energii będą
stać w kolejkach po dopłaty, bo takie
źródło gwarantuje im pewną energię
i niezależność energetyczną. Postuluję jeszcze, że powinniśmy jak najszybciej przestać dyskryminować
firmy typu ESCO, bo gdy specjaliści
od efektywności energetycznej się
zabiorą za ten biznes, to okaże się,
że jest to opłacalne. o
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 NIE dla współspalania

Spośród wielu deklaracji przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki (MG)
na uwagę zasługują te zmierzające do
wyeliminowania nadmiernego wsparcia
dla instalacji współspalania biomasy
oraz zamortyzowanych obiektów odnawialnych źródeł energii (OZE), takich
jak duże elektrownie wodne. Zarówno
wśród przedstawicieli biznesowego środowiska OZE, jak i wśród ekspertów
oraz państwowych urzędników wyraźnie widać niechęć wobec wspierania
technologii, które przynoszą straty gospodarce, ograniczają możliwość rozwoju wymiernych i dużo bardziej efektywnych źródeł energii odnawialnej, a
także psują wizerunek tego sektora.
Instytut Energetyki, który pokazuje w
jaki sposób dzisiejszy, spatologizowany
system, w ramach którego 55% wsparcia zawłaszcza technologia współspalania biomasy, może doprowadzić do

podobnej sytuacji, jaka miała miejsce
w przypadku czerwonych certyfikatów (dla wysokosprawnej kogeneracji), gdzie nastąpiło załamanie się rynku i 3-4 krotny spadek cen świadectw
pochodzenia. Dlatego eksperci branży
OZE są zgodni, że ta kwestia powinna zostać rozwiązana tak szybko, jak
to możliwe.
Drugi projekt Ustawy o OZE, który ma zostać zaprezentowany z końcem maja 2012 r., prawdopodobnie
wprowadzi istotną zmianę w zakresie
struktury wykorzystania technologii źródeł odnawialnych. W wyniku wprowadzenia nowej regulacji nastąpi przesunięcie ciężaru wykonania obowiązku
na rzecz innych źródeł niż instalacje
spalania wielopaliwowego - powiedział
Podczas XIV Forum Energetyki Wiatrowej, zorganizowanego przez Polskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,
prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Rady Narodowego Programu

Fot: NE

od wpływem gruntownej krytyki,
jakiej został poddany projekt Ustawy
o odnawialnych źródłach energii
z grudnia 2011 r., Ministerstwo
Gospodarki zapowiada zmiany
w dokumencie, które mogą przyczynić
się do rozwoju odnawialnej energetyki
rozproszonej w Polsce. Mimo to
w kontekście europejskich starań
na rzecz przeciwdziałania zmianom
klimatycznym i zapewnienia
samowystarczalności energetycznej
państwom wspólnoty, wciąż aktualne
pozostaje pytanie: Quo vadis, Polsko?

Redukcji Emisji. Nieoficjalne źródła
wskazują, że roczny import surowca
drzewnego z zagranicy na cele energetyczne przekracza w Polsce 3 mln
ton rocznie. Ponad połowa wsparcia dla
odnawialnych źródeł energii w ramach
systemu jest konsumowana przez instalacje współspalające biomasę, które nie generują żadnych dodatkowych
mocy, a jednocześnie zabierają kapitał
innym technologiom, które te moce mogłyby zapewnić.

 Cel nieznany

W związku z uruchomionym procesem konsultacji społecznych projektu
Ustawy, ponad 100 różnych podmiotów związanych z branżą, na około1300 stronach wniosło swoje uwagi
i propozycje. Gros postulatów (około
80%) dotyczyło systemu i mechanizmów wsparcia, a jedynie nieznaczna
ich część była próbą dyskusji na temat
miejsca OZE w całym systemie energe-
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tycznym. Przedstawiciele MG nie kryją
opinii, że podmioty sektora OZE ograniczają swoją perspektywę jedynie do
własnego biznesu i dlatego w przygniatającej większości koncentrują uwagę
na systemie wsparcia finansowego ich
działalności. Być może jednak MG nie
widzi, jak dużym ryzykiem inwestycyjnym obarczona jest ta działalność, co
w pewnym stopniu może tłumaczyć
zachowanie przedsiębiorców. Jak zauważa bowiem prof. Krzysztof Żmijewski, podstawowy problem polega
na tym, że nie ma dziś określonego
żadnego dalekosiężnego celu, który
mógłby nadać kierunek wysiłkom modernizacyjnym w obszarze energetyki i rozwinąć polską gospodarkę: gdy
szuka się rozwiązania, trzeba najpierw
dobrze sformułować cel - bez tego poszukiwania nie mają sensu. A ja tak
naprawdę nie wiem, jaki my mamy cel.
Tymczasem 2012 r. dla polskiej
energetyki może być czasem przełomowym. Na styku sektora energetycznego i polityki trwają boje o ustanowienie nowego sposobu organizacji
tegoż rynku w Polsce. Znowelizowane Prawo energetyczne, a także Prawo gazowe, Ustawa o odnawialnych
źródłach energii, czy Ustawa o korytarzach przesyłowych - wyznaczą główne kierunki dystrybucji strumienia publicznych subwencji, określą na nowo
relacje między pomiotami i różnymi aktorami branży. Pytanie tylko, czy wskażą długofalowe cele rozwoju polskiej
energetyki? W dyskusjach nad tymi
aktami prawnymi pojawiają się głosy
krytyczne, które sugerują, iż rozbicie
zasad funkcjonowania jednej branży na
tyle aktów prawnych ma doprowadzić
do rozmycia procesów integracji rynków energii, ograniczyć rolę odnawialnych źródeł energii i w konsekwencji
doprowadzić do pełnej realizacji interesów jedynie przedsiębiorstw wielkoskalowej energetyki korporacyjnej.
Niemniej jednak duża część środowiska opowiada się za taką metodą
ustanawiania zasad dla polskiej energetyki. Pytanie tylko, czemu te zasady
ostatecznie mają służyć?

Z całą pewnością podmioty realizujące projekty inwestycyjne w obszarze
OZE i są żywo zainteresowane ustaleniem sensownych reguł gry na tym rynku. Głównie za sprawą paramilitarnej
struktury polskiej energetyki i funkcjonujących na nim energetycznych oligopoli, w konkurencji z którymi - małe
podmioty produkujące energię dla potrzeb niedużych społeczności nie mają najmniejszych szans. Ustawa o OZE
ma szansę ten scentralizowany rynek
rozmiękczyć. Ale już dziś wiadomo, że
nie odpowie ona na pytania: ile energii
odnawialnej, dzięki jakim i gdzie wyprodukowanym technologiom, za jakie
pieniądze i czyimi rękami chcemy produkować za 10, czy 20 lat.

 Czy zbawią nas
prosumenci?

Zapowiedź dyrektora niedawno powstałego w Ministerstwie Gospodarki Departamentu Energii Odnawialnej,
Janusza Pilitowskiego, w odniesieniu
do projektu Ustawy o odnawialnych
źródłach energii, dotycząca proponowanych kierunków zmian, wskazuje,
że w pewnych kwestiach zmiany mogą mieć charakter rewolucyjny. Przede
wszystkim w kontekście „demokratyzacji” energetyki. Owe plany są nie w
smak wszystkim liczącym się obecnie graczom sektora, ponieważ mają
wspierać obywateli w budowaniu ich
niezależności energetycznej w oparciu o mikroźródła, co stanowi naturalną
konkurencję dla wszystkich upodmiotowionych producentów energii.
Dokument, który machina legislacyjna powinna ostatecznie wypluć z siebie do końca 2012 r., ma wprowadzić
definicje mikro i małej instalacji. Będzie
miało to istotne znaczenie dla rejestracji
działalności polegającej na wytwarzaniu energii za pomocą tych urządzeń i
ograniczy tę procedurę jedynie do formalnego zgłoszenia u sprzedawcy z
urzędu. Korzystający z tego typu instalacji nie będą musieli prowadzić działalności gospodarczej, jeśli będą chcieli
oddać do sieci ewentualne nadwyżki
wyprodukowanej energii, która ma być

kupowana za określone ceny gwarantowane. Rozliczenia będą dokonywane
w oparciu o system net-meteringu, czyli
rozliczeń netto prosumenta z dostawcą,
a koszty przyłączenia instalacji do sieci
mają być pokrywane przez jej operatora. Wnioski o przyłączenie mikroinstalacji będą zawierały tylko podstawowe
informacje, tj. oznaczenie podmiotu,
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do mikroźródła czy do terenu, na
którym ono się znajduje.

 Kiedy zmądrzeje polska
sieć?

Działanie systemu może w istotnym stopniu ograniczyć problem sieci, a konkretnie brak sieci inteligentnej, która dla rozwoju prosumenckiego
modelu energetyki jest niemalże niezbędna. Tymczasem obecne, jak i projektowane przepisy dotyczące rynku
energetycznego w Polsce, problematyki
Smart Grid niemalże w ogóle nie podejmują. Raport opublikowany przez Komisję Europejską w 2011 r., traktujący
o inwestycjach krajów członkowskich
w tę najnowocześniejszą infrastrukturę
przesyłu energii, współfinansowanych
z kasy UE, pokazuje, że Polska jest tu
jednym z najmniej zaangażowanych
państw wspólnoty. Zniesienie barier
biurokratycznych i fiskalnych dla działalności prosumenckiej jest krokiem do
przodu, ale brak inwestycji w nowoczesny system zarządzania strumieniem
energii to dwa kroki do tyłu z punktu widzenia całego modelu energetycznego,
opartego na urządzeniach rozproszonej energetyki. Również niewystarczający dla rozwoju modelu prosumenckiego może być proponowany system
wsparcia dla mikroźródeł, ograniczony
jedynie do gwarantowanej ceny zakupu
energii. Brakuje także mechanizmów,
które pozwoliłyby optymalizować dobór
technologii OZE dla określonych lokalizacji pod kątem funkcjonowania sieci.
Na szczęście mikrowiatraki, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, czy pompy ciepła nie potrzebują
sieci do zasilania domu. Prof. Żmijewski zwraca uwagę, że wspieranie mo-

delu prosumenckiego jest krokiem rewolucyjnym i jako inspirację wskazuje
on Wielką Brytanię, która planuje mieć
na koniec 2020 r. 8 mln takich instalacji o łącznej mocy 40 000 MW. - Dla
większości inwestorów będzie to konkurencja, ale jest to bardzo odważny
krok, który może pozwolić na załatanie dziury w bilansie energetycznym,
która powstanie po wyłączeniu starych
bloków - i to bez konieczności modernizacji sieci - twierdzi prof. Żmijewski.
Problem pojawi się wówczas, gdy inteligentne domy energetyczne zaczną
produkować więcej energii, niż będą
w stanie zużyć. Wówczas inteligentna sieć stanie się niezbędna, aby nie
zmarnować tego potencjału.
Nowy projekt ustawy ma zawierać
zapis dający pierwszeństwo przyłączenia do sieci dla instalacji OZE przed
instalacjami nie będącymi OZE, jeżeli
przyłączenie to jest technicznie możliwe i zasadne ekonomicznie oraz jeżeli
żądający zawarcia umowy akceptuje
warunki przyłączenia. Ponadto, przepisy nowego projektu mają określać
sposób gwarantowania przyłączania
OZE do sieci. - Prezes URE będzie zawierał z Operatorem Sieci Przesyłowej i
Operatorem Sieci Dystrybucyjnej porozumienia, na mocy których ma zostać
zapewniony przyrost nowych mocy, co
najmniej na takim poziomie, jaki jest
określony w Krajowym Planie Działania - mówi Krzysztof Prasałek prezes
PSEW. Warunki przyłączenia będą z
kolei zawierały szczegółowy harmonogram i wycenę kosztów przyłączeń.
To - w porównaniu z projektem ustawy z grudnia 2011 r. - znacząca zmiana. Wcześniej operatorzy mieli mieć
całkowitą dowolność w ocenie wniosków o przyłączenie, co było skutkiem
m.in. braku jakichkolwiek obiektywnych
kryteriów.

 Wspieramy po równo,
ale nierówno

System wsparcia przyjęty w Prawie
energetycznym powoduje, że środki publiczne dedykowane dla OZE trafiają w
jednakowym stopniu do każdej techno-

logii niezależnie od jej mocy zainstalowanej oraz innych wskaźników ekonomicznych, czy ekologicznych. Krzysztof
Prasałek uważa, że rozwiązanie tego
problemu musi znaleźć swoje miejsce
w Ustawie o OZE, a potrzeba wprowadzenia współczynników korygujących
ma klarowne ekonomiczne przesłanki. Niezbędne jest zróżnicowanie poziomów wsparcia dla różnych metod
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych z uwagi na to, że 55% energii
odnawialnej jest dzisiaj generowane nie
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Kluczowy dla
rozwoju energetyki
odnawialnej
w Polsce problem
sieci przesyłu
energii powinien
w głównej
mierze znaleźć
rozwiązanie
w Prawie
energetycznym
i ustawie
o korytarzach
przesyłowych

przez technologie, ale sposób spalania
w dużych jednostkach energetycznych.
System wsparcia w 2011 r. kosztował
4,5 mld zł. Z tego większość - jak zauważa Prasałek - poszło do instalacji współspalania, które nie zbudowały praktycznie żadnych nowych mocy.
Natomiast niewielka ilość z tych 4,5
mld zł przeznaczona dla branży energetyki wiatrowej, pozwoliła zbudować
około 1900 MW mocy. - Świadczy to
o tym, że pieniądze kierowane do sektora energetyki wiatrowej są wydawane w sposób właściwy, dzięki czemu
obserwuje się realny przyrost energii w
instalacjach, które będą produkowały
prąd przez najbliższe 20-25 lat - podsumowuje Prasałek.
Dyrektor niedawno utworzonego
Departamentu Energii Odnawialnej w
MG, Janusz Pilitowski twierdzi, że ce-

lem jego resortu jest wprowadzenie
technologii OZE w możliwie największym zakresie w system wolnorynkowy. Jednocześnie uważa on, że podmioty funkcjonujące w tej branży nie są
przygotowane do rozwiązań rynkowych
zaproponowanych w grudniu 2011 r.,
czego mają dowodzić zgłoszone do
konsultacji uwagi. - System wsparcia
musi być oparty na gwarancjach zakupu energii, bowiem bez tego małoskalowa energetyka rozproszona nie
ma szans w starciu z wielkimi koncernami energetycznymi, które są odbiorcami naszej zielonej energii - twierdzi
tymczasem Prasałek. Podług tych argumentów w planie działań, które MG
chce zrealizować w związku ze zmianami projektu ustawy z grudnia 2011
r., znajduje się przywrócenie instytucji
sprzedawcy z urzędu, który będzie zobowiązany do zakupu energii z OZE.
W tym celu zostanie określona formuła cenowa: „chcemy, aby cena ta była
ustalana na poziomie tej z rynku konkurencyjnego, ustalanej przez Prezesa
URE”. Wartość kupowanej w tym systemie energii będzie także podlegała
corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji. Zatem nowy system ma zapewnić gwarancję odbioru energii i jej ceny.

 Niebezpieczne
pochodzenie

Krytyce poddana została również
formuła opłaty zastępczej, determinującej cenę świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), jaką przyjęto w
pierwotnym projekcie ustawy. Idąc w
sukurs zgłoszonym do MG opinii planowane jest obecnie ustalenie opłaty
zastępczej na pewnym określonym,
gwarantowanym poziomie. MG chce
określić gwarantowany poziom przychodów ze sprzedaży energii pochodzącej z OZE na podstawie sumy ceny
energii na rynku oraz wartości prawa
majątkowego.
Kolejne zagadnienie, którego dotyczyły opinie zgłaszane do MG, wiąże
się z niebezpieczeństwem nadpodaży
świadectw pochodzenia. Zjawisko to
może spowodować spadek wartości
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certyfikatów, a w konsekwencji spadek przychodów z działalności opartej na wytwarzaniu energii z OZE. - W
Polsce to zjawisko dziś nie istnieje, ale
istnieje duże zagrożenie, że może ono
wystąpić - zwraca uwagę Pilitowski.
Twierdzi on, że skutki takiego zdarzenia można eliminować bądź ograniczać
poprzez zwiększanie obowiązku produkcji energii z OZE. - W pracach nad
zmianą Ustawy o OZE zobowiązujemy
określone podmioty prawa, aby monitorowały rynek świadectw pochodzenia
praw majątkowych i aby w okresach
kwartalnych przekazywały odpowiednie informacje do MG, które - jeżeli nastąpi istotne rozwarcie cenowe między
wartością opłaty zastępczej, a rynkową wartością świadectw pochodzenia
- będzie miało obowiązek na tę sytuację
zareagować - tłumaczy Pilitowski. Najprostszą reakcją ma być zwiększenie
obowiązku udziału OZE w wytwarzaniu
i zużyciu energii brutto.
- Nowy projekt Ustawy ma walczyć
z patologią, która zaistniała w 2005 r.,
kiedy budowano system wsparcia dla
sektora OZE, nie przewidując, że może on zostać zdominowany przez jedną
technologię, nie przez wszystkich uznawaną za odnawialną - uważa Prasałek.
Zgodnie z tą logiką celem ustawy ma
być wzrost liczby zainstalowanych źródeł energii odnawialnej i ograniczenie
konsumpcji technologii, które od wielu
lat są w posiadaniu dużych zakładów
energetycznych.

 Współczynnik

korygujący - narzędzie
w rękach Ministra

Różnicowanie wartości świadectw
pochodzenia dla poszczególnych technologii będzie możliwe dzięki ustaleniu
współczynników korygujących. Ta metoda podziału strumienia przychodów z
praw majątkowych będzie narzędziem
służącym ograniczeniu wsparcia dla
elektrowni współspalających węgiel z
biomasą, czy też dla zamortyzowanych
i mało efektywnych, wielkich elektrowni
wodnych. Przedstawiciele MG zapewniają, że na tym systemie ma skorzy-

stać przede wszystkim generacja rozproszona, której najtrudniej odnaleźć
się w warunkach konkurencji rynkowej. - Departament Energii Odnawialnej
prowadzi intensywne prace nad oceną
takich wartości, jak poziom nakładów
inwestycyjnych dla poszczególnych
technologii OZE, koszty ich eksploatacji
oraz wytwarzania z tych źródeł energii,
czy okres zwrotu poniesionych nakładów - mówi Pilitowski. W oparciu o wyniki tej analizy mają zostać ustanowione
wartości współczynników korygujących
dla różnych technologii.
Ustalenie poziomu współczynników wiąże się także ze sposobem ich
prezentowania. Przedstawiciele branży
OZE postulowali, aby miało to miejsce
bezpośrednio w ustawie, by uniknąć
nieprzewidywalnych zmian, jakie mogłyby stać się efektem nietransparentnych, czy też koniunkturalnych decyzji
politycznych. Minister Gospodarki postanowił, że tak też się stanie i w Ustawie będą określone współczynniki obowiązujące przez okres pięciu lat od dnia
wejścia dokumentu w życie. Następne
pięcioletnie okresy obowiązywania poziomów współczynników mają być prezentowane w rozporządzeniach Ministra Gospodarki. - Takie ustalenie jest
lepsze dla biznesu - z punktu widzenia
planowania projekcji biznesowej, gdyż
daje możliwość reagowania w sposób
bezpośredni na zmianę warunków makro i mikroekonomicznych - twierdzi
Pilitowski i dodaje, że: rozporządzenie
także ma określoną ścieżkę legislacyjną
i również podlega konsultacjom, przy
czym jest zdecydowanie mniej złożona i
szybsza niż w wypadku zmiany ustawy.

 Reguły i wyjątki

Współczynniki korygujące mają zapewnić stabilność wsparcia dla konkretnych instalacji. Każdy współczynnik w
jednakowej wartości ma obowiązywać
przez okres 15 lat od daty oddania do
użytkowania danej instalacji OZE i nie
ulegnie w tym okresie zmianie. Podawanie współczynników na 5-letnie okresy da
możliwość przewidywania, jaki będzie poziom ich wartości w wybranych latach.

Inwestorzy, którzy dotychczas wydali na instalacje energetyki wiatrowej
około 7 mld zł, po publikacji pierwszej
wersji Ustawy przeżyli lekki skok ciśnienia, ponieważ nie znalazły się w nim
przepisy przejściowe, zapewniające im
ciągłość wsparcia. Dlatego też dla już
istniejących instalacji również przygotowywane są zmiany do drugiego projektu i obowiązujący będzie dla nich
współczynnik o wartości 1. Oznacza to
utrzymanie wsparcia w zakresie praw
majątkowych na dotychczasowym
poziomie, a czas jego obowiązywania
będzie liczony od daty oddania źródła
energii do użytku przez kolejne 15 lat.
Wyjątki od tej reguły dotyczą instalacji wielopaliwowych i modernizacji. Wolą MG jest, aby w sposób istotny ograniczyć wsparcie dla instalacji
wielopaliwowych poprzez skrócenie
i zmniejszenie wsparcia, a docelowo
zlikwidowanie go w wyniku ustalenia
współczynnika korygującego na bardzo niskim poziomie.
Modernizacja źródeł wytwarzania
energii OZE, a więc dokonanie inwestycji na rzecz pomnożenia finansowej wartości początkowej instalacji,
przy spełnieniu określonych warunków, takich jak zwiększenie zainstalowanej mocy, podniesienie wydajności
instalacji, czy wykorzystanie nowych
urządzeń, również będzie podlegać
wsparciu w nowym systemie. Wyjęte ze wsparcia będą instalacje wielopaliwowe - ich modernizacja nie będzie wiązać się z przedłużeniem okresu
wsparcia o kolejne 15 lat.

 Czy Minister Finansów
ulży energetyce
odnawialnej?

Zgodnie z informacjami zawartymi
w Krajowym Planie Działania, moc zainstalowana w energetyce wiatrowej
wzrośnie na przestrzeni lat 2012-2020
do ponad 6500 MW, co stanowi przyrost mocy o wartości 4500 MW. Za 8
lat 5500 MW tejże mocy będzie pochodzić z lądowych elektrowni wiatrowych, około 500 MW z morskich farm,
a pozostałe 500 z małych, przydomo-

wszystkie te systemy powinny mieć
charakter przejściowy, a OZE muszą
zostać poddane mechanizmom rynkowym. W jego opinii system powinien
być stabilny przede wszystkim dla odbiorcy końcowego, a nie tylko dla inwestorów wybranych technologii.
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Polskie samorządy
nie wykazały
dotychczas
inicjatywy do
skorzystania
ze swoich
uprawnień,
aby w sposób
zrównoważony
rozwijać Polską
energetykę
i gospodarkę…

 Ustawa o OZE - szansa
czy zagrożenie?

Jednym z braków projektu Ustawy,
który wymaga uzupełnienia, a na który zwraca uwagę Krzysztof Prasałek,
jest klarowny harmonogram prac, określający które elementy, w jaki sposób
i kiedy zostaną zrealizowane. - Rząd
prawdopodobnie zaproponuje jeszcze
kolejne zmiany w tej Ustawie. MG szuka bowiem nie tylko stabilności procesu inwestycyjnego, ale także konkurencyjności dla rynku OZE - uważa
Arkadiusz Litwiński, wiceprzewodniczący Komisji Środowiska Parlamentu RP. Jednocześnie zdaniem posła
przed Ustawą nie ma żadnych zagrożeń natury politycznej. Jedyne zagrożenia - w jego opinii - jakie mogą być
związane z procesem legislacyjnym, to
czas. - Nie spodziewam się, żeby na
kanwie ustawy o OZE ktoś chciał szukać sporu politycznego. Spodziewam
się natomiast, że rozważenie tych zagadnień będzie wymagało dużej ilości
czasu - dodaje Litwiński.
Z kolei prof. Żmijewski twierdzi, ze
w zasadzie nowy system nie jest nam
potrzebny, ponieważ posiadamy już
całkiem dobry z którego po prostu nie

37

korzystamy. Zdaniem profesora wystarczy dobrze wykorzystać Prawo energetyczne, gdzie jest zapisane, że samorządy powinny tworzyć i realizować
plany zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i gaz. W planach tych mogą one wpisać wymóg przyłączenia
mikroinstalacji do sieci. Zgodnie z tą
regulacją prawną zakłady energetyczne są zobowiązane do przedstawiania swoich planów rozwoju do Prezesa URE, który z kolei może wymagać,
aby przedsiębiorstwa te realizowały
inwestycje umożliwiające podłączanie
mikroinstalacji do sieci wszędzie tam,
gdzie z powodów infrastrukturalnych
nie jest to obecnie możliwe.
Polskie samorządy nie wykazały
dotychczas inicjatywy do skorzystania
ze swoich uprawnień, aby w sposób
zrównoważony rozwijać Polską energetykę i gospodarkę oraz by chronić
obywateli przed utratą zdobyczy cywilizacyjnej, jaką jest powszechny dostęp
do energii. Nie są tym zainteresowane,
ponieważ w większości nie zdają sobie
do końca sprawy z czyhających zagrożeń i nie do końca rozumieją, jak mogą
„włączyć się” w energetykę. Mają też
inne sprawy na głowie, którymi łatwiej
i szybciej można zachęcić wyborców
aby pozwolili na ponowną elekcję. A
skoro Ministerstwo Gospodarki liczy
na to, że - jeśli nie udało się razem z
samorządami uratować polskiej energetyki przed zapaścią - może uda się
z obywatelami, to jest to zapewne daleko idący optymizm. Tym bardziej, że
owi obywatele zdają się mieć jeszcze
mniejszą świadomość nadchodzących
zagrożeń i zupełnie nie rozumieć, jak,
dlaczego i za co mają się do tego procesu włączyć. Bez szeroko zakrojonego programu edukacyjnego i prostego
acz efektywnego systemu wsparcia
zapewne niewiele uda się osiągnąć.
Zamiast tego mamy dziś proatomową,
wartą 20 mln zł rządową kampanię propagandową, która obywateli uspokaja,
że nie mają się czym martwić, bo jedna
duża siłownia na północy kraju rozwiąże wszystkie ich problemy. o

Paliwa dla energetyki

wych instalacji. - Pomimo, iż obecny
system wsparcia dla energetyki wiatrowej jest uznawany za dobry, to w roku ubiegłym mieliśmy do czynienia ze
spadkiem wzrostu - wynika z danych
przedstawianych przez Krzysztofa Prasałka. Dołująca tendencja częściowo
może być związana z wlokącymi się
pracami nad Ustawą o OZE oraz z niepewnościami związanymi z systemem,
jaki wygeneruje nowa regulacja prawna.
Jest ona także efektem niedostępności
sieci dla nowych źródeł.
Piotr Łuba, partner z Działu Doradztwa Biznesowego PwC Sp. z o.o. uważa, że główne problemy z rozwojem tego segmentu energetyki odnawialnej
będą związane z problemami sieci, bowiem lokalizacje, które charakteryzują się średnimi warunkami wietrzności,
nie będą przedmiotem zainteresowania
inwestorów. Z kolei w lokalizacjach o
dobrych warunkach wietrzności nie ma
już miejsca na inwestycje, gdyż tamtejsze sieci są przeciążone i trzeba będzie
czekać na ich modernizacje. Dlatego
- w opinii Łuby - dynamika przyłączania mocy z wiatru może nadal spadać.
Podobny problem dotyczy innych technologii OZE.
Kluczowy dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce problem sieci przesyłu energii powinien w głównej mierze
znaleźć rozwiązanie w Prawie energetycznym i ustawie o korytarzach przesyłowych. Największą jednak trudnością
są inne dokumenty prawne, takie jak
ustawy podatkowe. - Dotychczasowe
opinie i stanowiska prezentowane przez
Ministra Finansów pozwalają wnioskować, że nie ma zgody na stworzenie
takiego systemu podatkowego, który
zwalniałby od opodatkowania zakup i
montaż instalacji OZE - mówi Pilitowski. W jego opinii zagadnienie to powinno być przedmiotem nacisku ze strony
przedsiębiorców na głównego księgowego Polski. Ulgi podatkowe mogą być
znaczącą zachętą dla osób fizycznych
do inwestowania w mikroźródła, a tym
samym w ratowanie i unowocześnianie
polskiego systemu energetycznego.
Prof. Żmijewski jest zdania, że
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Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu, PGNiG SA

Kwestia Priorytetów
Fot. PGNiG SA
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oszukiwania gazu
z łupków i rozwój
energetyki gazowej
w Polsce to strategiczne
obszary inwestycyjne
PGNiG SA
w najbliższym czasie.
Priorytety naszej działalności
wyznacza strategia PGNiG SA oraz
sytuacja rynkowa. Istotny wpływ
na kondycję finansową i pozycję
rynkową Spółki będą miały działania
w obszarze poszukiwania oraz wydobycia ropy i gazu. Działalność wydobywcza z racji wysokiej rentowności jest kluczowa dla stabilizacji
bieżącej sytuacji finansowej firmy.
Jest też jednym z głównych źródeł
finansowania ambitnego programu
inwestycyjnego. Dlatego intensywnie
szukamy węglowodorów w Polsce
i poza jej granicami. Priorytetem
w najbliższych miesiącach będzie
zintensyfikowanie prac poszukiwawczych na koncesjach niekonwencjonalnych.

Dotychczasowe wyniki naszych prac
są więcej niż obiecujące. We wrześniu 2011 r. PGNiG potwierdziło
obecność gazu z łupków na koncesji Wejherowo. PGNiG ma 15 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków i stara się o kolejne. Prowadzimy
intensywne prace poszukiwawcze,
które pozwolą na rozpoznanie możliwości eksploatacyjnych gazu z łupków. W 2012 r. będziemy się koncentrować na kilku koncesjach.
Intensyfikujemy m.in. prace na koncesji Wejherowo na północy Polski,
gdzie znajduje się odwiert Lubocino-1 oraz koncesji Tomaszów Lubelski na południowym wschodzie
z odwiertem Lubycza Królewska.
Na koncesji Wejherowo przygotowujemy się obecnie do wiercenia otworu poziomego, który planujemy rozpocząć na przełomie maja i czerwca.
Następnie, po zakończeniu wiercenia, wykonamy w tym otworze zabiegi szczelinowania. Prace te potrwają kilka miesięcy, więc do końca
roku powinniśmy wiedzieć czy w odwiercie Lubocino-1 mamy przemysłowy przypływ gazu. Liczymy, że na
przełomie 2014/2015 r. uruchomimy
w tym rejonie przemysłowe wydobycie gazu z łupków.
Prowadzenie poszukiwań i pozyskiwania gazu z łupków zgodnie
z wymogami polskiego prawa jest
w pełni bezpieczne dla środowiska
naturalnego i otoczenia. Potwierdzają to własne doświadczenia PGNiG
z wykonanych już odwiertów oraz
prace badawcze przeprowadzone
przez upoważnione do tego instytucje.

Elektroenergetyka
to nowy segment
działalności,
dzięki któremu
Grupa PGNiG
przekształca
się w koncern
multienergetyczny

 Energia z gazu

PGNiG rozpoczęło również wzmacnianie pozycji grupy kapitałowej, jako
poważnego gracza na rynku energetycznym w Polsce. Elektroenergetyka
to nowy segment działalności, dzięki
któremu Grupa PGNiG przekształca
się w koncern multienergetyczny. Dlatego naturalnym kierunkiem dla spółki
jest angażowanie się w energetykę gazową, zarówno w roli dostawcy gazu,
jak i inwestora branżowego. Najważniejszym i najbardziej zaawansowanym nowym projektem wytwórczym
prowadzonym przez Grupę PGNiG
jest budowa bloku gazowo-parowego
w Stalowej Woli.
Ważnym krokiem w rozwoju działalności w sektorze elektroenergetycznym był zakup 99,8% akcji Vattenfall
Heat Poland. Dzięki tej transakcji do
Grupy PGNiG dołączył podmiot uważany za krajowego lidera sektora elektroenergetycznego, charakteryzujący
się wysoką efektywnością, silną pozycją finansową oraz wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrą.
Nabycie przez PGNiG SA stołecznych elektrociepłowni umożliwiło dywersyfikację źródeł osiąganych
przychodów przewidzianą w zaktu-
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nia wśród pracowników naszej firmy.
Aby zwiększyć konkurencyjność oferty
PGNiG i móc zaoferować tańszy gaz
naszym klientom, walczymy o obniżkę
cen kupowanego gazu. To jest nasz
priorytet. W lutym złożyliśmy do Sądu
Arbitrażowego w Sztokholmie pozew
przeciwko Gazpromowi. Mamy mocne
argumenty. Postępowanie arbitrażowe
toczy się zgodnie z harmonogramem.

alizowanej strategii Grupy Kapitałowej, zgodnie z którą energetyka jest
jednym z kluczowych obszarów rozwoju spółki.

 Liberalizacja rynku

Jesteśmy również świadomi wyzwań wiążących się z procesem liberalizacji rynku gazu, która oznaczać będzie wzrost konkurencji. To,

co przesądzi o sukcesie PGNiG na
nowo zdefiniowanym rynku, to zdolność do zaspakajania potrzeb naszych
Klientów. To oni ostatecznie zdecydują, czy zostaną z nami, czy pójdą do
konkurencji. Dlatego z jednej strony
skoncentrujemy się na przygotowaniu nowoczesnej oferty, jej rozwoju
i dobrej polityce cenowej, z drugiej na
budowaniu proklienckiego nastawie-

PGNiG SA, kierując się dobrym
przykładem dużych koncernów paliwowo-energetycznych i głębokim
przekonaniem o wartości działań
z zakresu odpowiedzialnego biznesu, jako pierwsza firma z branży
gazowniczej w Polsce, postanowiła wdrożyć kompleksową strategię
zrównoważonego rozwoju, która dotyczy wszystkich elementów łańcucha
wartości PGNiG i wspiera realizację
celów biznesowych Grupy. Bardzo zależy nam też na integracji środowiska
naszej branży wokół idei CSR - jesteśmy przekonani, że w tym zakresie
można współpracować z pożytkiem
dla wszystkich. Stąd nasz pomysł na
konferencję „Odpowiedzialna Energia” poświęconą kwestiom zrównoważonego rozwoju i idea Deklaracji
na rzecz zrównoważonego rozwoju
w branży energetycznej, którą z inicjatywy PGNiG podpisało już 20 firm. o

PGNiG SA jest liderem rynku gazu, jednym z najbardziej dochodowych podmiotów i zarazem największych pracodawców w Polsce. Działalność spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację gazu ziemnego i ropy naftowej oraz
import, magazynowanie, obrót oraz dystrybucję paliw gazowych i płynnych. PGNiG SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej (GK) jako podmiot dominujący wraz z kilkudziesięcioma spółkami o profilu produkcyjnym i usługowym.
Od 2005 r. PGNiG SA jest notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, będąc uczestnikiem indeksu WIG20,
a od listopada 2009 r. również RESPECT Index (giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie).
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 Zrównoważony rozwój
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

Złota era gazu

Prymat gazu nad węglem wyraża
się przede wszystkim poprzez
mniejszą emisję zanieczyszczeń,
dwutlenku węgla, odpadów, a także
mniejsze zużycie zasobów wody. Pod
wpływem realizacji polityki klimatycznej
przez UE, czy wprowadzania dyrektyw
m.in. o emisjach przemysłowych, czy
czy też efektywności energetycznej,
udział gazu w energii w Polsce będzie
się zwiększał. Pozwoli on zmniejszyć
oddziaływanie sektora energetycznego
na środowisko. Dzięki niemu możliwe
będzie dotrzymanie standardów
emisyjnych i międzynarodowych

zobowiązań, szczególnie w zakresie
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
- Elektrownie gazowe - układy gazowo-parowe osiągają wysokie sprawności wytwarzania energii elektrycznej,
znacznie wyższe niż węglowe elektrownie kondensacyjne - powiedział Kazimierz Płaza, członek zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. podczas
III Konferencji „Gaz w Energetyce - realizacja inwestycji, technologie, finansowanie”, zorganizowanej w czerwcu 2012
r. przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.
Dodał on także, że układy te, ze względu
na wysoką sprawność oraz niską emisyjność samego gazu ziemnego, osiąga-

Fot. NE

ją niską jednostkową emisję CO2, co w
kontekście europejskiego systemu handlu emisjami obniży koszty prowadzenia
działalności produkcyjnej w obszarze
energetyki w najbliższych latach. Ponadto gaz ziemny jest paliwem o śladowych
ilościach siarki, nie ma konieczności stosowania instalacji - Obecnie produkowane turbiny gazowe wyposażane są w
systemy redukcji emisji - DLN (Dry Low
NOx ), które pozwalają uniknąć konieczności odazotowywania spalin - mówi
Płaza. Te czynniki sprawiają, że koszt
budowy elektrowni gazowo-parowej jest
ok. dwukrotnie niższy, niż elektrowni węglowej. Jednocześnie elektrownie zasi-
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 Gaz zamiast spalin
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az ziemny jest
nieodnawialnym zasobem
środowiska, jednak koszty
środowiskowe produkcji energii
z błękitnego paliwa względem
innych kopalin są zdecydowanie
mniejsze. Polska energetyka, która
musi uporać się z problemem
braku nowych mocy wytwórczych,
może skorzystać z potencjału
jaki drzemie w rozproszonych
po całym kraju ciepłowniach.
Zastąpienie starych bloków
ciepłowniczych opalanych węglem
przez bloki wysokosprawnej
kogeneracji opalane gazem, może
pozwolić spełnić surowe normy
środowiskowe i zracjonalizować
koszty produkcji.
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Kazimierz Płaza, członek zarządu
Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

lane gazem mają często niższe koszty
stałe niż elektrownie węglowe.
Roczna konsumpcja gazu w Polsce
wynosi 14,4 mld m3. Import tego surowca w 2010 r. przekroczył 10 mld m3, a
pozostała część zaopatrzenia zaspokajana jest z krajowej produkcji. Dysponujemy także magazynami o łącznej pojemności 1,83 mld m3, która - z
punktu widzenia budowy rynku gazu, a
także bezpieczeństwa energetycznego
kraju - jest niewystarczająca. Przesyłowa sieć gazownicza liczy dzisiaj 9768
km, a jej planowana rozbudowa zakłada dodatkowe 1000 km do 2014 r. Wg
najbardziej optymistycznych prognoz
dysponujemy złożami gazu łupkowego
na poziomie 30-60 lat rocznego poboru, co bez wątpienia będzie miało bardzo silny wpływ na cały sektor energetyki w Polsce, a także na bilans handlu
zagranicznego Polski, o ile technologia
ta wejdzie u nas w fazę komercyjną, co
raczej zbyt prędko nie nastąpi.

 Uwolnić gaz

Towarowa Giełda Energii S.A. wdraża obecnie nowy projekt Rynek Gazu,
którego wpływ będzie miał znaczenie
dla całego modelu rynku gazu w Polsce.
Projekt ten znajduje się obecnie w fazie

dostosowywania otoczenia prawnego i
uzgodnień pomiędzy głównymi graczami. TGE stanie się dzięki temu jednym
z elementów infrastruktury rynku gazu.
- Zadaniem, jakie przed sobą stawia giełda, jest kumulacja podaży i popytu na gaz i energię w jednym miejscu,
wyznaczanie referencyjnej ceny gazu i
energii na lokalnym rynku hurtowym,
ustalonej w warunkach pełnej konkurencji - mówi Mirosław Filip, kierownik
Projektu Rynek Gazu w TGE S.A.
Rynek gazu w Polsce jest zmonopolizowany przez Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA. - Wszystkie ogniwa gazowego łańcucha wartości poza przesyłem są zdominowane
w 98% przez tę spółkę - twierdzi Filip.
Zarówno produkcja, jak i import, sprzedaż hurtowa, detaliczna, dystrybucja,
czy magazynowanie jest realizowane
przez jedną firmę.
Problemem polskiego rynku surowca jest także zależność od dostaw z Rosji. W celu zmiany tej niekorzystnej sytuacji buduje się obecnie Terminal LNG,
który ma być gotowy w 2014 r. Od 2011
r. mamy funkcjonujący na zachodniej
granicy polsko-niemiecki interkonektor,
a na południowej polsko-czeski. Analizowane są również plany budowy dwóch
kolejnych: polsko-litewskiego oraz polsko-słowackiego. Interkonektor z Litwą
jest strategicznym projektem Unii Europejskiej, ponieważ na terenie tego państwa znajdują się jedne z największych
magazynów, jakie funkcjonowały na terenie Związku Radzieckiego. - Budowa
wewnętrznego europejskiego rynku gazu wymaga zniesienia taryfikowania gazu i otwarcia się na rynki zagraniczne.
Te wszystkie transgraniczne połączenia do końca 2014 r. mają mieć łączną
przepustowość 8,6 mld m3 - mówi Filip.

obecnie czeka na zatwierdzenie przez
Urząd Regulacji Energetyki. Spółki dystrybucyjne PGNiG mają podlegać nowej
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), które zostaną opracowane po zatwierdzeniu IRiESP przez
URE. Także TGE stworzyła nowy regulamin zgodny z IRiESP, który został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego.
- Kiedy zostanie zatwierdzona ta nowa
instrukcja z formalnego punktu widzenia rynek gazu może ruszyć. Pozostaje
jeszcze najbardziej drażliwa kwestia skąd wziąć gaz? - pyta retorycznie Filip.
Jego źródłem mają być po pierwsze
niezależni importerzy, a po drugie potencjalny strumień z połączeń interkonektorów, na których i tak większość mocy
na tych ma PGNiG. Dlatego w ramach
nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne
ma zostać wprowadzony Program Uwolnienia Gazu, który będzie zawierał obligo gazowe dla podmiotów o istotnym
udziale w runku gazu. Ten przymus handlu na giełdzie niewątpliwie wpłynie na
urynkowienie gazu. Jak powiedział Prezes URE Marek Woszczyk, PGNiG miałoby pełnić rolę animatora rynku, który
kreowałby obrót na giełdzie oferując gaz
w wolumenie odpowiadającym oczekiwaniom uczestników rynku.

 Gaz z giełdy

Budowa wolnego rynku gazu wymaga prawno-organizacyjnego dostosowania istniejącej infrastruktury. W związku
z tym Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. opublikował
nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), która
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Mirosław Filip,
kierownik Projektu Rynek Gazu w TGE S.A.

 Ocena oddziaływania

Fot. NE

na środowisko jako
wzmacniacz inwestycji

Beata Sielewicz, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Lublinie

Zgodnie z obowiązującą dziś
IRiESP handel na giełdzie byłby niemożliwy przede wszystkim z tego
powodu, że obowiązuje na niej anonimowość. Natomiast brak całkowitego rozdzielenia punktów wejścia
- wyjścia spowodowałby konieczność spotkania stron transakcji, co
jest z założenia wykluczone. - Dlatego najważniejszym aspektem nowej
Instrukcji jest wprowadzenie Punktu
Wirtualnego. Jest to punkt w systemie przesyłowym gazu ziemnego o
niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, w którym następuje obrót paliwem gazowym - tłumaczy Filip.
Rozwój wolnego rynku gazu i
umożliwienie elastycznego systemu jego dostaw jest warunkiem
niezbędnym m.in. w celu rozwoju
energetyki opartej na odnawialnych
źródłach wiatrowych. - Międzynarodowa Agencja Energetyczna zwróciła uwagę, że elektrownie gazowe,
ze względu na dużą elastyczność i
szybkość rozruchu, są najwłaściwszym źródłem do współpracy z energetyką wiatrową i zastąpienia brakującej z powodu słabego wiatru
mocy - przytacza informacje MAE
Mirosław Filip.

Oddziaływanie inwestycji gazowych na środowisko jest przedmiotem
badania w ramach procedur oceny
oddziaływania na środowisko (OOŚ),
które często niesłusznie prezentowane
są jako bariery przedsięwzięć rozwoju gospodarczego. Oceny te przede
wszystkim są instrumentem prewencyjnej polityki ochrony środowiska,
służą zapewnieniu zrównoważonego
rozwoju i integracji problematyki środowiskowej z innymi sektorami, a także
zapewnieniu spójności wydatkowania
funduszy, przede wszystkim unijnych.
- Ocena środowiskowa ma za
zadanie rzetelnie ująć problematykę
ochrony środowiska, zweryfikować potencjalne konsekwencje planowanych
przedsięwzięć gazowych dla ekosystemów i wskazać możliwe rozwiązania, które negatywne skutki środowiskowe mogą wyeliminować. W tym
znaczeniu ocena ma wzmocnić i ukierunkowywać przedsięwzięcia, a nie je
blokować - tłumaczy Beata Sielewicz,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie
Doświadczenie poszukiwania gazu łupkowego pokazuje, jak ważnym
elementem procesu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jest
włączanie szerokich grup społecznych
w procesy podejmowania decyzji inwestycyjnych i jak bardzo przeszkadzają
błędy w tym zakresie.
Dla przedsięwzięć gazowych
istotne znaczenie z punktu widzenia
procedury oceny oddziaływania na
środowisko ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem przy całej procedurze inwestycyjnej następuje badanie zgodności
z tym planem.
Szczegółową ocenę wykonuje się
dla konkretnego przedsięwzięcia o którym wiadomo, jaką technologią będzie
się posługiwać. Wówczas jest możliwe
zakwalifikowanie inwestycji jako mogącej zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko oraz jako mogącej po-

tencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. Do inwestycji tych zalicza się wydobywanie ze złoża gazu
ziemnego, instalacje do zgazowania
węgla, instalacje do przesyłu gazu
wraz z towarzyszącymi im tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, a także wszelkie instalacje spalania paliw.
I w zależności od wielkości wydobycia, produkcji, wielkości instalacji
czy mocy przedsięwzięcia obligatoryjnie bądź fakultatywnie wymagane
są procedury OOŚ. Przedsięwzięcia
te zawsze wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która
jest wydawana dopiero po przeprowadzeniu OOŚ.
Inwestycje na obszarach objętych
ochroną przyrody nie są z zasady niemożliwe. Jedynie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, które
są najwyższą formą ścisłej ochrony
obowiązuje zakaz realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć. Tam priorytet
mają procesy przyrodnicze. Obszary
te stanowią łącznie poniżej 1% terytorium Polski i dla przedsięwzięć gazowych nie mają żadnego znaczenia.
Jeśli chodzi o parki krajobrazowe,
czy obszary chronionego krajobrazu oraz Obszary Sieci Natura 2000,
to wykazanie braku znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko
powoduje, że przeszkód do realizacji
przedsięwzięć nie ma.
- Walory gazu w odniesieniu do
środowiska widać dopiero w jego porównaniu z innymi paliwami kopalnymi - mówi Sielewicz. Gaz ma zdecydowanie niższą emisję dwutlenku
węgla i tlenków azotu, bardzo małą
emisję tlenków siarki, węglowodorów oraz pyłu. Procesy przetwarzania energii w instalacjach gazowych
charakteryzują się niższym - niż w
przypadku innych źródeł energii - zużyciem wody technologicznej. Dla
członków społeczeństwa najbardziej
odczuwalnym walorem jest brak emisji popiołu, czy zapachu, bardzo ograniczona emisja odpadów oraz stosunkowo niewielkie zajęcie terenów
przez inwestycje.
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Adam Smolik, prezes zarządu
ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

 Gazowa kogeneracja

Paliwa dla energetyki

alternatywą dla
węglowych bloków
energetycznych

W 2010 i 2011 r. elektrownie cieplne
jedynie w 2,7% wykorzystywały gaz jako
paliwo. Moc zainstalowana krajowych
elektrowni gazowych wynosi w sumie
934 MW, a ich moc osiągalna równa jest
917 MW. - Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem gazu odbywa się
obecnie tylko w elektrociepłowniach, a
rozwój tego podsektora zatrzymał się
- powiedział Adam Smolik, prezes zarządu ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. - To
nie zmieniło się w ciągu ostatnich 2 lat.
Nie budujemy, ale przygotowujemy się
do inwestycji - twierdzi Smolik. W 2018
r. łączna moc funkcjonujących instalacji
gazowych ma być na poziomie od 6000
do 8000 MW. Planowane są liczne budowy elektrowni i elektrociepłowni gazowych przekraczających moc 10 MW,
a także rozważa się możliwość budowy
kolejnych, co najmniej kilku o mocy przekraczającej 800 MW. Dziś funkcjonuje w
Polsce w sumie 9 elektrociepłowni gazowych o mocy powyżej 10 MW.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze mają dziś kilka problemów związanych ze
swoim funkcjonowaniem. Większość
z nich oparta jest na produkcji kotłów

węglowych. Są to kotły rusztowe, do
których nie opłaca się dobudowywać
instalacji oczyszczania spalin, odsiarczania, odazotowania, ponieważ te inwestycje spowodowałyby bardzo wysoki wzrost ceny ciepła, co praktycznie
uniemożliwiłoby funkcjonowanie na tym
rynku. - Trzeba coś z tymi instalacjami
zrobić, aby mogły dalej funkcjonować
i by systemy ciepłownicze nie zostały zdekomponowane - mówi Krzysztof
Figat, prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.,
członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej.
Dziś koszty uprawnień do emisji CO2 są
niewielkie, bo mamy je praktycznie za
darmo, ale od 2013 r. liczba bezpłatnych
uprawnień będzie stopniowo malała, co
będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie ciepłownictwa.
Istotną przesłanką do zmian źródeł
wytwarzania są również przychody firm
ciepłowniczych. Praktycznie wszyscy
odbiorcy racjonalizują dziś zużycie ciepła, co oznacza, że je zmniejszają. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne są
zainteresowane zwiększeniem przychodów w inny sposób. - Naturalnym wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest
wykorzystanie systemu ciepłowniczego
do produkcji energii elektrycznej, a wytwarzanego w tym procesie ciepła wykorzystanie w systemie ciepłowniczym
- mówi Figat. Główne zalety wysokosprawnej kogeneracji to lepsze wykorzystanie energii pierwotnej, dłuższy czas
korzystania z paliw kopalnych, mniejsze emisje i niższe koszty zewnętrzne.
Rozwój kogeneracji jest także szansą
na szybkie zwiększenie mocy wytwórczych. - Istnieje możliwość zabudowy
kilku tysięcy MW mocy elektrycznej w
pełnej kogeneracji na istniejących systemach cieplnych, co jest alternatywą
dla budowy nowych bloków kondensacyjnych - tłumaczy Figat.
Oszczędność paliwa związana z budową lokalnej elektrowni zasilanej ze
źródeł gazowych w systemie ciepłowniczym w porównaniu z analogiczną elektrownią węglową jest na poziomie 20%,
a w przypadku budowy elektrociepłow-

ni gazowej, która ma sprawność elektryczną 41% i sprawność cieplną 41%,
oszczędność paliwa jest na poziomie
31%. Co dodatkowo nie uwzględnia
strat na przesyle energii i strat transformacji związanych z przesłaniem prądu
z elektrowni systemowej do rozdzielni
przesyłowej, która zasila miasto. - Te
przesłanki są wystarczające do tego,
by rozwój i funkcjonowanie kogeneracji
wspierać i aby działać w tym kierunku,
by najwięcej mocy w Polsce było generowane w takich układach - przekonuje Figat.

 Gaz w polskiej
energetyce

W Przedsiębiorstwie Energetycznym
w Siedlcach najlepszym wariantem okazała się budowa bloku gazowo-parowego o mocy 36 MW i o podobnej mocy
cieplnej. Roczna produkcja energii elektrycznej tego bloku wynosi ok. 225 tys.
MWh, a produkcja ciepła ok. 770 tys.
GJ, przy zużyciu gazu na poziomie 55
mln Nm3. Całkowita sprawność bloku
wynosi 82%. Największym kosztem dla
elektrociepłowni gazowej są koszty paliwa. Pozostałe koszty nie są tak istotne,
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Krzysztof Figat, prezes zarządu
Przedsiębiorstwa Energetycznego w
Siedlcach Sp. z o.o., członek zarządu
Stowarzyszenia Niezależnych
Wytwórców Energii Skojarzonej

Wojciech Kozak, członek zarządu
Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

ale występują i każda zmiana ceny gazu
ma bardzo duży wpływ na rentowność
przedsięwzięcia.
Z kolei Zakłady Azotowe Puławy
planują budowę Elektrowni Puławy
opartej na gazie ziemnym. Jak mówi Wojciech Kozak, członek zarządu Zakładów Azotowych „PUŁAWY”
S.A. (ZAP), budowa tego przedsiębiorstwa chemicznego zawsze była związana z budową elektrowni,
bowiem bez energii elektrycznej i
ciepła chemiczne procesy produkcyjne są niemożliwe. - U nas moc
zainstalowana wynosi 200 MW. Gazu konsumujemy około 120 000 m 3
na godzinę. To wszystko musi mieć
absolutnie niezawodną energetykę,
która nie zawiedzie nas w każdej godzinie. Przerwa w dostępie energii
elektrycznej, czy w dopływie pary
technologicznej powoduje automatyczne wyłączenie się całej instalacji. Wyłączenie trwa kilka minut, ale
późniejsze przywrócenie jej do ruchu
trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu
godzin, dlatego pewne źródło energii elektrycznej i ciepła jest bardzo
istotne z punktu widzenia ekonomiki
działania - wyjaśnia Kozak.

Dla energetyki zakładowej ZAP będą
musiały w 3. okresie rozliczeniowym ETS
kupić ponad 1 mln uprawnień do emisji
CO2, co przy dzisiejszej cenie około 30
zł może wynieść ponad 30 mln zł rocznie za same uprawnienia. A to, że cena
ta będzie rosła, jest niemalże pewne. Jeśli będziemy wykorzystywać gaz w
zakładowej elektrowni, wówczas koszt
ten stopnieje do 15 mln zł.
Nowa elektrociepłownia gazowa daje
tę zaletę, że emisje CO2 są na starcie o
połowę mniejsze - twierdzi Kozak. - Kolejne korzyści są takie, że nie trzeba budować składowiska popiołów, czy urządzeń do ich utylizacji. Radykalnie niższa
jest także emisja tlenków azotu, czy siarki.
Nowa instalacja gazowa w Puławach
ma być gotowa pod koniec 2017 r. Projektowany duoblok gazowo-parowy klasy 800-900 MWe ma współpracować z
elektrociepłownią w zaspakajaniu potrzeb
cieplnych ZAP. 200 MWe przewidziane
jest dla potrzeb tego zakładu. Sprawność
bloku wyniesie około 60%, szacowane
zużycie gazu to około 1 mld Nm3/rok.
Do znaczących przedsięwzięć gazowniczych przygotowuje się także Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
w Tarnowie. Przystępuje ona do realizacji szeregu projektów gazyfikacji kilku
rejonów polski południowo-wschodniej.
- W Rejonie Włodawy planowany jest
projekt gazyfikacji o wartości ponad 65
mln zł obejmujący budowę 83 km sieci. Kolejne przedsięwzięcie o wartości
niespełna 40 mln zł zakłada realizację
prawie 70 km sieci w gminach Chęciny
i Sitkówka Nowiny, następne dotyczy rozwoju sieci o kolejne 80 km w rejonie gmin
Małogoszcz i Włoszczowa, a jego koszt
wyniesie ponad 66 mln zł - mówi Grzegorz Wielgus, kierownik Biura Strategii
i Rozwoju w Karpackiej Spółce Gazownictwa. Następne większe inwestycje
spółki obejmują plany przebudowy i
budowy gazociągów w relacjach Mójcza - Masłów, Parszów - Kielce, Lubienia - Parszów, Warzyce - Gorlice,
Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski, Tuszyma - Mielec, czy na terenia
Jasła i gminy Skołyszyn. Jednocześnie
na terenie KSG planowane jest przyłą-

czenie do sieci 9 elektroenergetycznych
jednostek wytwórczych o łącznej mocy
186,8 MWe i 152,83 MWt. Ich roczne
zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie
przekraczać 327 mln m3.
Również Grupa Kapitałowa PGNiG i
Grupa TAURON poprzez spółkę celową
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
przygotowują się do realizacji projektu
budowy i eksploatacji elektrociepłowni
gazowej o mocy 449,16 MWe w Stalowej Woli. - Będzie to największa tego
typu instalacja opalana gazem w Polsce,
której planowany termin uruchomienia
jest na przełomie 2014 i 2015 r. - mówi
Kazimierz Płaza, członek zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. Będzie
ona produkowała energię elektryczną,
ciepło w postaci pary wodnej oraz gorącej wody. Wykorzystywanym przez
nią paliwem będzie wysokometanowy
gaz ziemny, którego zużycie wyniesie
około 600 mln m3/rok. Budowa wraz
z długoterminową umową serwisową
turbiny gazowej będzie kosztować prawie 1,6 mld zł.
Blok gazowo-parowy będzie charakteryzował się sprawnością brutto
na poziomie od 58 do 82%. Jej budowa spowoduje większe wykorzystanie
energii paliw pierwotnych, pozwalające
na oszczędność paliwa o 29% w stosunku do produkcji rozdzielonej.

 Inżynier potrzebny od
zaraz

Przykłady realizowanych oraz planowanych inwestycji, a także doświadczenia Adama Smolika, prezesa zarządu
ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. każą mu
sądzić, że do sprawnego przeprowadzenia takich przedsięwzięć niezbędny jest
Inżynier Kontraktu. Jest on konieczny z
co najmniej kilku powodów. - Po pierwsze oferowana formuła pod klucz niczego nie gwarantuje. Należy kontrolować,
sprawdzać i być w ciągłym kontakcie z
Generalnym Wykonawcą oraz na bieżąco
śledzić postęp prac - tłumaczy Smolik. Inżynier Kontraktu powinien uczestniczyć w
całym procesie inwestycyjnym, od chwili
podjęcia decyzji o zamiarze realizacji - do
zakończenia okresu gwarancyjnego. Po-
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winien pilnować zakresu prac, harmonogramu, budżetu, jakości materiałów i pracy.
- Inżynier Kontraktu ma partnerską pozycję
wobec doświadczonego wykonawcy, co
niekoniecznie musi być właściwością inwestora, z uwagi na jego brak zasobów i
doświadczenia - uważa Smolik.
Czasami nadzoru Inżyniera Kontraktu
wymagają wewnętrzne procedury korporacyjne, natomiast instytucje finansowe wymagają go zawsze. Inżynier Kontraktu musi być określony w umowie z wykonawcą.
Zgodnie z anachronicznym, ale wciąż
obowiązującym u nas podejściem Inżynier Kontraktu jest osobą powołaną i upoważnioną przez Zamawiającego do zarzą-

Paliwa dla energetyki

Norbert Grudzień, prezes zarządu
Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o.

dzania projektem. Jednak zdaniem
Smolika lepiej, gdy Inżynier Kontraktu jest usługą świadczoną przez
interdyscyplinarny zespół specjalistów. Zespół Inżyniera Kontraktu
składa się z kierownika, inspektorów nadzoru inwestorskiego i innych
specjalistów wymaganych specyfiką projektu. Jedna osoba nie jest
w stanie posiadać tylu kompetencji
jednocześnie.

 Siła Polski powiatowej

Potencjał techniczny polskiego
ciepłownictwa jest bardzo duży.
Charakteryzuje się on dużym rozproszeniem niewielkich mocy wytwórczych. - Mamy ponad 500 systemów ciepłowniczych, a większość
z nich należy do spółek samorzą-

dowych. Jest to ogromny potencjał
do zagospodarowania z punktu widzenia skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła, choć
w wielu z nich kogeneracja funkcjonuje już dziś - tłumaczy Norbert
Grudzień, prezes zarządu Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o.
W 2010 r. całkowita zainstalowana w Polsce moc cieplna wynosiła
prawie 60 000 MWt, natomiast produkcja osiągnęła 462,5 TJ, z czego
269,9 wytworzono w kogeneracji.
Ciepło systemowe pokrywa około
65% zapotrzebowania odbiorców w
miastach. Pozostałe 35% jest obszarem ogrzewania indywidualnego.
Kogeneracja rozproszona to lokalne systemy miejskie o mocy do 50
MWt, które stanowią ponad 52%
źródeł ciepła w Polsce. Większość z
nich pochodzi z lat 80.i 70. Ich modernizacja lub wymiana jest nieunikniona, dlatego należy przy tej okazji
wprowadzać korzystne rozwiązania
kogeneracyjne.
Funkcjonuje jednak szereg barier, które te procesy inwestycyjne
mogą znacząco utrudnić. - Uzasadniona jest obawa przed podjęciem
ryzyka inwestycyjnego, z uwagi na
ograniczenie czasowe obowiązywania żółtych certyfikatów, w sytuacji
gdy jest to jedyny bodziec, który
w istotny sposób poprawia efektywność ekonomiczną inwestycji
w wysokosprawną kogenerację mówi Grudzień. Ponadto przyszła
opłacalność inwestycji w energetykę gazową ciągle stoi pod znakiem

zapytania i zależeć będzie od ceny
uprawnień do emisji CO 2 oraz relacji ceny gazu do cen energii elektrycznej.
- Potrzebna jest korelacja planów budowy źródeł z rozwojem
sieci przesyłowej w celu uniknięcia ewentualnych problemów z dostępem do tej sieci, zwłaszcza w
kontekście lokalizacji nowych źródeł - uważa Grudzień. Twierdzi on
także, że do dalszej realizacji projektów kogeneracyjnych małej mocy opartych na paliwie gazowym,
niezbędnym jest przedłużenie systemu wsparcia.
- Struktura paliwowa projektów
inwestycyjnych w źródła wytwórcze
w Europie Zachodniej zdecydowanie przeważa na stronę gazu. Na
etapie fizycznej budowy znajduje
się obecnie ponad 60 000 MW źródeł gazowych - wobec niespełna 20
000 MW źródeł węglowych, ponad
21 000 MW z OZE, 4000 MW z atomu. Przygotowywanych jest kolejne niespełna 50 000 MW - wobec
planowanych 20 000 MW ze źródeł
węglowych, 25 000 MW z OZE i 20
000 MW z atomu - mówi Kazimierz
Płaza z Elektrociepłowni Stalowa
Wola. Ta tendencja powinna być
kierunkowskazem dla polskich decydentów, gdzie można z korzyścią
szukać nowych mocy, gdy nie będzie już można więcej przedłużać
żywotności przestarzałych bloków
energetycznych. o
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Elżbieta Kwapińska, dyrektor rozwoju energii i procesów, SENER Sp. z o.o.

Technologie

akres działalności SENER, grupy
inżynieryjno-technologicznej, założonej
w 1956 r., obejmuje wykonawstwo
projektów charakterystycznych dla
inżynierii lądowej i budownictwa, a także
udziały w firmach, działających w branży
energetycznej, ochronie środowiska oraz
przemyśle kosmicznym we wdrażaniu
przedsięwzięć o charakterze przemysłowym.
Obecnie zespół firmy SENER liczy
ponad 5000 osób. Firma ma swoje biura zajmujące się inżynierią lądową
i budownictwem w Argentynie, Brazylii, Korei Południowej, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, USA, Hiszpanii, Japonii, Meksyku, Polsce i w Portugalii.
W Polsce firma SENER ma swoją
siedzibę w Warszawie i stąd nadzoruje
projekty w dziedzinie inżynierii lądowej
i budownictwa, które obejmują między
innymi tak znaczące projekty, jak prace
przy autostradzie A1 i A2, III linii metra
w Warszawie, linii kolejowej Łódź Widzew - Łódź Fabryczna, dworcu kolejowym w Ursusie, stadionie piłkarskim
w Krakowie oraz Porcie Lotniczym Lublin, Porcie Lotniczym Rzeszów, Podlaskim Porcie Lotniczym oraz Porcie
Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie.
W sektorze energetyki i procesów,
firma SENER jest gotowa stawić czoło
obiecującej przyszłości w branży, w zakresie budowy elektrowni w Polsce. Firma ta umocniła swoją pozycję w branży inżynieryjno-budowlanej na całym
świecie, przede wszystkim w dziedzinie
kompleksowych projektów: począwszy
od rozwoju kompletnych projektów inżynieryjnych, jak również projektów EPC,
czyli „pod klucz” i w rezultacie wybudowaniu kompleksowych elektrowni.
Dzięki możliwościom multidyscyplinarnym grupy inżynieryjnej, firma SENER
jest w stanie optymalizować wydajność

swoich projektów i oferować klientom
produkt, który w jak największym stopniu odpowiada ich potrzebom.
W ramach typowych przykładów,
można wspomnieć między innymi,
o różnych projektach typu EPC, czyli
„pod klucz”, zrealizowanych w Ameryce Łacińskiej, w których firma SENER
była głównym Wykonawcą, a ponadto
była odpowiedzialna za integrację cyklu
kombinowanego i przygotowanie kompletnego projektu inżynieryjnego zakładu. Przykładami są: elektrownia Agua
Prieta w Meksyku o mocy wytwarzania
400 MW, która integruje cykl kombinowany oraz pobliskie pole słoneczne;
a także elektrownia Pilar w Argentynie
o mocy wytwarzania 450 MW; elektrownia Norte w Meksyku o mocy wytwarzania 450 MW oraz elektrownia Termozulia III w Wenezueli o mocy wytwarzania
450 MW. Ponadto firma SENER realizuje elektrownię o cyklu kombinowanym Termozulia II w Wenezueli o mocy
wytwarzania 450 MW. Jest to projekt
charakteryzujący się wielką złożonością
i w ramach tego projektu, firma SENER
aktualizuje wcześniejszy kompletny pro-

Fot. SENER

Doświadczenie firmy SENER
w branży elektrowni cieplnych
Z

jekt inżynieryjny cyklu kombinowanego
i jest odpowiedzialna również za dodatkowe, konieczne prace inżynieryjne.
Ponadto zapewnia klientowi wsparcie
w zakresie budowy elektrowni, zarządzania nią oraz oddania gotowej elektrowni do eksploatacji.
W Hiszpanii, firma SENER była odpowiedzialna za projekty typu EPC, czyli
„pod klucz”, elektrowni o cyklu kombinowanym w Boroa o mocy wytwarzania 800 MW oraz w Aceca o mocy wytwarzania 400 MW. W obu projektach
firma SENER brała udział w budowie
elektrowni i przygotowaniu kompletnego projektu inżynieryjnego BOP.
Poza wyżej wspomnianymi projektami, w których firma SENER pełniła
funkcję Wykonawcy, firmy opracowującej projekty inżynieryjne i integrującej
je, SENER oferuje także usługi inżynieryjne dla innych firm. Wśród tych należy
wspomnieć przede wszystkim następujące elektrownie o cyklu kombinowanym
i kogeneracyjne: elektrownie San Martín
i Manuel Belgrano o cyklu kombinowanym w Argentynie, obie o mocy 800
MW w konfiguracji 2x2x1 (turbiny ga-
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Elektrociepłownia Poza Rica, Projekt SENER

Więcej informacji na: www.sener.pl
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kombinowanym i kogeneracyjnych. Poza powyższymi projektami firma SENER
odegrała bardzo ważną rolę w rozwoju
zakładów wytwarzania energii elektrycznej na całym świecie, począwszy od
rafinerii i zakładów petrochemicznych,
a skończywszy na terminalach do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak na przykład terminal
SAGGAS w Hiszpanii lub terminal Gate
w Holandii, a także w branży słonecznych elektrowni cieplnych, w której firma SENER jest światowym liderem
z ponad 24 projektami na liście.
Zważywszy na ponad 40-letnią intensywną działalność w sektorze energetycznym, firma SENER może wnieść
swój wkład w realizację planów rozwoju
elektrowni i elektrociepłowni w Polsce.
Ponadto firma jest uznana na całym
świecie dzięki swoim dążeniom do doskonałości - sposobowi pracy opartemu na trzech podstawowych zasadach:
innowacyjności, jakości i niezależności.
We wszystkich swoich obszarach działalności, począwszy od branży przemysłu kosmicznego, poprzez inżynierię morską, lądową, a skończywszy na
branży energetycznej, firma SENER ma
utrwaloną pozycję na poziomie światowym dzięki temu, że potrafi oferować
swoim klientom najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. o

Fot. SENER

Fot. SENER

NER jest głównym Wykonawcą, a ponad to realizuje kompletny
projekt inżynieryjny zakładu. Inne elektrownie na terenie Hiszpanii,
w których firma także realizuje kompletne projekty inżynieryjne, to: GE
Plastics o mocy 95 MW,
z turbinami gazowymi
GE Fr-6; Michelín o moElektrownia Bicentenario, cykl kombinowany, Projekt SENER cy 31 MW, z turbiną gazową GE LM2500; BP
zowe i parowa Siemens). W tych elek- Oil o mocy 25 MW, z turbiną gazową
trowniach firma SENER jest odpowie- Siemens; Genfibre o mocy 48 MW,
dzialna za rozwój inżynierii podstawowej z turbiną gazową GE Fr-6 oraz Petroi szczegółowej, a także bierze udział nor o mocy 38 MW, z turbiną gazową
w zarządzaniu dostawami oraz po- GE Fr-6. Firma SENER była również
mocniczymi projektami inżynieryjnymi. odpowiedzialna za prace nad elektrowW Hiszpanii firma SENER była odpo- nią kogeneracyjną Tit Mellil w Maroku
wiedzialna za opracowanie inżynierii o mocy 110 MW z trzema turbinami
podstawowej i szczegółowej elektrowni gazowymi GE Fr-6.
o cyklu kombinowanym Arcos III
Poza wykonawstwem jako Główi Escombreras (IV), obu o mocy 800 ny Wykonawca przedsięwzięcia lub
MW w konfiguracji 2x2x1 (turbiny ga- Partner odpowiedzialny za rozwój inzowe i parowa GE). I również należy żynierii, firma SENER posiada rozległe
wspomnieć o elektrowni San Loren- doświadczenie w świadczeniu klienzo w Meksyku, w której firma SENER tom usług inżynieryjnych, w ramach
nadzorowała projekt konwersji zakładu których ocenia i recenzuje prace wyw elektrownię o cyklu kombinowanym, konane przez inne podmioty. Tak było
dzięki dodaniu cyklu zamkniętego do w przypadku elektrociepłowni Ensenada
kotła odzysknicowego i turbiny parowej de Barragán w Argentynie o mocy 560
wraz z dodatkowym wyposażeniem ko- MW oraz Brigadier López o mocy 280
niecznym do jego integracji. W ramach MW, również w Argentego projektu firma SENER była odpo- tynie oraz elektrowni
wiedzialna za inżynierię szczegółową o cyklu kombinowanym Plana del Vent
zamknięcia cyklu kombinowanego.
Ponadto firma SENER posiada w Hiszpanii o mocy
znaczne doświadczenie w elektrow- 400 MW. W trakcie
niach kogeneracyjnych, co dotyczy za- wszystkich tych prorówno projektów EPC, jak i opracowania jektów firma SENER
kompletnych projektów inżynieryjnych. świadczyła własne
W ramach projektów EPC firma SENER usługi inżynieryjne.
realizuje elektrownię kogeneracyjną
Są to tylko niektóo mocy ponad 85 MW w Coso- re przykłady prac firleacaque w Veracruz (Meksyk). my SENER z zakreW przypadku tego projektu firma SE- su elektrowni o cyklu
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Jazda z prądem i pod prąd:
fakty i mity elektrycznej motoryzacji

Technologie

Zróżnicowane oczekiwania użytkowników, jak i trudność w ocenie sumarycznego wpływu na środowisko,
wygodę i otoczenie, powodują burzliwą
dyskusję wśród zwolenników i przeciwników napędów elektrycznych. Dyskusja ta, gdy dotyczy samochodów, jest
bardzo emocjonalna. Celem publikacji jest powiązanie debaty publicznej
dotyczącej motoryzacji elektrycznej z
dyskusją na temat gospodarki niskowęglowej - wskazanie możliwości połączenia walki z kryzysem i działań na
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Rys. 1. Potencjał sprzedaży na świecie

rzecz ochrony klimatu, związku redukcji
emisji z poprawą efektywności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
Samochód na prąd jest wyzwaniem
cywilizacyjnym i już dziś otwiera nowy
rozdział w dziejach przemysłu samochodowego. W wydanej pod koniec
2011 r. książce pt. „Trzecia Rewolucja Przemysłowa” wybitny amerykański socjolog Jeremy Rifkin uważa, że
ludzkość osiągnęła szczyt globalizacji:
Doszliśmy do granicy możliwości zwiększenia światowego wzrostu gospodarczego w ramach systemu opartego na
ropie i innych paliwach kopalnych 1.
Dziś jesteśmy świadkami schyłku drugiej rewolucji przemysłowej, której główną ideą był napędzany ropą lub benzyną samochód. Nowa epoka będzie
wynikiem połączenia internetu z odnawialnymi źródłami energii. Symbolem
„zielonego kapitalizmu” będzie pojazd
elektryczny, który nie tylko jest zasilany prądem elektrycznym, lecz stanowi
także praktyczne akumulatorowe źródło
zasilania będąc producentem energii2.
Pojazd nowej generacji może z powodzeniem być wykorzystywany jako

1) cyt za: P. Buras, Będziesz swoją elektrownią, „Gazeta Wyborcza” z 21-22.01.2012.
2) Ibidem, s. 24.
3) G.. Onichimowski, wywiad dla „Nowej Energii”, nr 6(24)/2011, s. 5.

mobilne źródło zasilania, może również
stanowić awaryjne źródło energii elektrycznej. Zdaniem G. Onichimowskiego,
prezesa Towarowej Giełdy Energii, być
może już niedługo prosumentowi będzie się opłacało, aby jego samochód
elektryczny w godzinach szczytu zasilał
system, natomiast w godzinach doliny
nocnej był ładowany3. W przypadku
Polski - wiązałoby się to z przebudową
całego systemu elektroenergetycznego, tak aby elektrownie były w stanie
podołać dodatkowemu poborowi mocy.
Przed Polską więc wielkie infrastrukturalne wyzwanie, ale i skok cywilizacyjny.

 Kryzys to szansa

W rozwiniętych gospodarczo państwach świata uznano, że kryzys to najlepszy czas, by zacząć rewolucję w motoryzacji. Kiedy ludzie oszczędzają na
zakupach nowych aut, można stworzyć
nowy, „zielony” przemysł, pobudzając
przy tym gospodarkę. A po kryzysie zacznie się odcinanie kuponów od inwestycji, którym przyszłe sukcesy z góry
zagwarantowały decyzje polityków.
Wyśrubowane normy zużycia paliwa
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Rys. 2. Planowany rozwój samochodów elektrycznych na świecie

w UE i USA wprowadzono w samym
środku największego od dziesięcioleci kryzysu gospodarczego na świecie.
A przecież spełnienie tych norm podbije ceny nowych aut średnio o 3 tys.
euro - szacuje Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodów
(ACEA)4. Piekielnie drogie są też samochody elektryczne. Opel Ampera
ma kosztować ok. 37 tys. euro (prawie
150 tys. zł), a małego Mitsubishi MIEV
wyceniają w Japonii na niemal 50 tys.
dol. (też ok. 150 tys. zł). Nissan, który
pod koniec 2012 r. chce zacząć sprzedaż w Europie, Japonii i USA nowego
elektrycznego auta Leaf, zapowiada, że
będzie tylko o 1-2% droższy od porównywalnego auta z silnikiem spalinowym.
Ale ta cena nie obejmuje akumulatorów,
które użytkownicy będą... dzierżawić5.
Kryzys ekonomiczny, globalizacja i
zmiany klimatyczne na nowo definiują
obecnie świat. Dawne potęgi gospodarcze tracą swoje znaczenie, rośnie
rola nowych, takich jak: Chiny, Brazylia,
czy Indie. Wzrost demograficzny i stopniowa poprawa poziomu życia 7 mld.
ludzi powodują wyczerpywanie zasobów naturalnych, w tym nieodnawialnych surowców energetycznych. Zbyt
długo Europa i Ameryka żyły na kredyt
i teraz nadszedł czas płacenia rachun-

ków. Zmiany klimatu przybierają na sile,
niemal każdy kolejny rok jest cieplejszy
od poprzedniego prowadząc do coraz
większych strat, przede wszystkim w
krajach najbiedniejszych, których odpowiedzialność za zmiany klimatu jest
znikoma6.
Jednocześnie w coraz większym
stopniu świat wkracza na ścieżkę budowy gospodarki opartej na efektywnym wykorzystaniu lokalnych, odnawialnych zasobów. Wartość rynku zielonych
technologii energetycznych rośnie co
roku o kilkanaście procent, przekroczyła już 3 mld. dolarów. Pomimo tego,
że UE stara się być liderem działań w
ochronie klimatu, na szczycie listy beneficjentów tych zmian brakuje niemal
wszystkich państw członkowskich. Wyróżniają się jedynie Niemcy, które są w
pierwszej piątce krajów dysponujących
największą liczbą patentów w obszarze
„czystych” technologii.
Problem ten dotyczy także Polski,
która zamiast budować innowacyjną
gospodarkę ogromną energię poświęca
na obronę węglowego systemu energetycznego. Według wskaźnika eko-innowacyjności nasz kraj jest na ostatnim
miejscu w UE. Z jego wartością dwa raz
niższą niż średnia państw UE, a trzy razy niższą od lidera - Finlandii. Czy kry-

zys to dobry moment na wycofywanie
się z innowacji, czy właśnie dobry moment na ich wdrażanie? Jeżeli chcemy
za 20-40 lat mieć konkurencyjną, nowoczesną gospodarkę - musimy już teraz
zawołać „wszystkie ręce na pokład” i
jasno określić kierunek rejsu.

 Politycy pod prądem

Zdaniem ekspertów największa
sprzedaż pojazdów elektrycznych będzie w Europie, głównie ze względu
na regulacje prawne. W UE nakaz produkcji samochodów na prąd tłumaczą
troską o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla - gazu, który ma powodować
niekorzystne zmiany klimatyczne. Ale
chodzi także o wielką politykę. Decyzja o europejskiej elektrycznej rewolucji w motoryzacji zapadła w 2011 r.,
kiedy europarlament przyjął przepisy o
ograniczeniu emisji CO2 z nowych aut.
Od 2012 r. dwie trzecie aut sprzedawanych w salonach w UE ma emitować nie więcej niż 130 g CO2/km, a w
2015 r. ta norma obejmie już wszystkie
nowe auta wprowadzane do sprzedaży w UE. Dodatkową redukcję emisji o
10 g CO2/km ma zapewnić stosowanie
opon o niskich oporach toczenia i szersze niż dotąd wykorzystanie biopaliw. A
do 2020 r. emisja CO2 z przeciętnego
auta sprzedawanego w UE ma spaść
do 95 g CO2/km. Koncerny, które nie
spełnią nowych standardów, wykończą drakońskie grzywny - do 95 euro
za każdy gram CO2 ponad limit, licząc
od każdego auta wprowadzonego do
sprzedaży w UE7.
Emisje CO2 zależą głównie od ilości paliwa spalanego przez silnik. Nowe
przepisy zmuszają więc koncerny do
produkcji aut ekonomicznych. Do salonów w Europie już trafiają albo wkrótce trafią nowe modele samochodów,
które spalają od 15 do 30% mniej paliwa, niż ich produkowani dotąd kuzyni.
Ale to nie starczy. Aby spełnić wymogi

4) www.acea.be (dostęp z 27.01.2012).
5) www.nissanusa.com/leaf-electric-car/index#/leaf-electric-car/index (dostęp z 27.01.2012).
6) C.T. Szyjko, Unia wobec globalnego dialogu energetycznego, [w:] Wiadomości Naftowe i Gazownicze - czasopismo naukowo-techniczne, nr 9(161), Kraków 2011, s. 16-18.
		 ISSN 1505-523X.
7) “How to avoid an electric shock. Electric cars: from hype to reality”, European Federation for Transport and Environment, November 2009.
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Rys. 3. Prawdopodobne zmiany prawne dotyczące emisji CO2 w wybranych krajach

UE, koncerny muszą na masową skalę wprowadzić samochody napędzane
silnikami elektrycznymi i hybrydowymi.
Zaostrzone wymogi zużycia paliwa w
nowych autach ogłosił także prezydent
USA Barack Obama. W 2016 r. samochody wprowadzane do salonów sprzedaży w USA mają zużywać przeciętnie
6,6 l benzyny na 100 km, teraz - 9,4
l/100 km8. Także w USA koncernom
motoryzacyjnym trudno będzie spełnić
warunki Obamy, jeśli nie postawią na
produkcję aut elektrycznych i hybryd.
Rozwinięte gospodarczo państwa
świata są coraz bardziej zależne od importu drożejącej ropy naftowej i muszą
o nią konkurować z nowymi tygrysami gospodarczymi - Chinami, Indiami,
Brazylią. Wyśrubowane standardy zużycia paliwa pozwolą ograniczyć wydatki na import ropy i pozostawiać pieniądze w portfelach mieszkańców UE i
USA, zamiast napychać portfele szejków i oligarchów naftowych. Normy
dla aut ogłoszone przez Obamę mają
do 2016 r. zmniejszyć zużycie ropy w
USA o 1,8 mld baryłek, czyli aż jedną
czwartą importu.
O ile spadnie rachunek UE za import ropy po elektrycznej rewolucji?
Dokładnie nie wiadomo. Ale pewne
wyobrażenie dają szacunki Komisji
Europejskiej, która chce zmusić kon-

cerny, by do 2016 r. ograniczyły także
w samochodach dostawczych emisję
CO2 - z 200 do 175 g CO2/km. Tylko
dzięki temu od 2016 r. na imporcie ropy UE ma oszczędzić aż 250 mld euro
rocznie - zapowiada komisarz UE ds.
środowiska Stavros Dimas9.

 Strategia UE Transport
2050

Komisja Europejska przewiduje, że
udział w rynku sprzedaży nowych samochodów wzrośnie w odniesieniu do

Źródło: www.samochodyelektryczne.org
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pojazdów hybrydowych zasilanych z
sieci z 2% w 2020 r. do 5-20% w 2030
r. W przypadku samochodów elektrycznych udział wzrośnie z 1-2% w 2020 r.
do 11-30% w 2030 r.10 Co to oznacza
w praktyce? Trudno powiedzieć. UE
w swojej strategii rozwoju do 2050 r.
postawiła sobie za cel ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 80-95%
w stosunku do wartości z lat 90. XX
w. Sektor transportowy jest ważnym
elementem tej Strategii. Zaplanowano, że do 2050 r. znacznie zmniejszy
udział energii pochodzącej z paliw kopalnych - węgla i ropy - w ogólnej produkcji energii. Kolejnym założeniem
planu jest udział energii odnawialnej
w transporcie w 2020 r. równy 10%.
W marcu 2011 r. Komisja Europejska
przyjęła strategię Transport 2050, która
zakłada, że do 2050 r. z europejskich
miast znikną samochody o konwencjonalnym napędzie, a zastąpią je auta hybrydowe lub w pełni elektryczne.
Komisja Europejska przygotowała
strategię na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.
Strategia nie ogranicza się do rozwoju
ekologicznych samochodów osobo-

Rys. 4. Przykłady samochodów dla użytku miejskiego w Polsce i Europie

8) www.instituteforenergyresearch.org/2011/03/10/obama-administration-pushes-electric-vehicles/ (dostęp z 27.01.2012).
9) www.scribd.com/doc/33175932/Third-Industrial-Revolution-Manifesto (dostęp z 27.01.2012)
10) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Bruksela 28.04.2010, Com (2010)186.
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Rys. 5. Potencjał sprzedaży na świecie

wych, obejmuje również pojazdy ciężkie. Przewiduje też przyjęcie szeregu
rozwiązań prawnych porządkujących
lub uzupełniających dotychczasowe
regulacje dotyczące zmniejszenia emisji z poszczególnych typów pojazdów.
Inspirującą cześć strategii stanowi rozdział mówiący o wspieraniu badań i innowacji w dziedzinie technologii ekologicznych.
Tego celu nie można osiągnąć bez
wprowadzenia odpowiednich przepisów, które narzucą producentom i konsumentom odpowiednie zachowania.
Na razie Unia ogranicza się do wprowadzania przepisów ustanawiających
limit emisji szkodliwych substancji przez
silniki spalinowe. Ponadto każdy, kto
zdecyduje się na zakup samochodu
elektrycznego, może liczyć na spore
dotacje, a zatem na pomoc innych podatników. Jedynym sposobem osiągnięcia celu strategii jest wykorzystanie
energii ze źródeł zeroemisyjnych oraz
odnawialnych do napędu samochodów
elektrycznych. Właśnie dlatego Unia finansuje program Green eMotion, który
ma przygotować Europę na pojawienie
się dużej liczby samochodów elektrycznych, poprzez instalację punktów ładowania w wielu miastach Europy oraz

testowanie związanej z tym koncepcji
inteligentnej sieci (V2G).11
Działanie tej sieci miałoby się opierać na zastosowaniu pojazdów elektrycznych podłączonych do gniazdka
jako źródeł energii dla sieci elektroenergetycznej. Pojazd podłączony do sieci
miałby stanowić źródło energii w momencie wysokiego zapotrzebowania.
W ten sposób właściciel pojazdu mógłby sprzedawać energię w momencie
wyższego zapotrzebowania i pobierać
ją w momencie niższego zapotrzebowania (przy tańszej taryfie). Obecnie w
Europie najwięcej punktów ładowania
istnieje w Niemczech, lecz bardzo dużo inwestycji jest na etapie realizacji,
więc nie można ocenić, kto w Europie
w najbliższym czasie będzie miał najlepiej rozbudowaną infrastrukturę dla
samochodów elektrycznych.

 Polskie projekty

Samochód elektryczny jest niewątpliwie przyszłością światowego rynku
motoryzacyjnego. Producenci pojazdów są świadomi, że ten który wyjdzie
naprzeciw z rozwiązaniem alternatywnym, tańszym i nie mniej niezawodnym od pojazdu spalinowego, może
stać się liderem branży motoryzacyj-

nej. Obecnie prócz zagrożeń płynących z rynku ropy naftowej również
ekologiczny wizerunek marki jest bardzo ważny i ma bezpośredni wpływ na
wyniki sprzedaży. Jest to związane z
coraz większą świadomością społeczną oraz skutecznym lobbingiem organizacji ekologicznych. Alternatywą dla
silników spalinowych zdają się więc
być jednostki elektryczne.
Modele dostępne dziś, choć zdają
się być zaawansowane technicznie, są
jedynie prekursorami aut przyszłości.
Dziś posiadanie auta elektrycznego choć ma wiele zalet - ciągle jest dość
uciążliwe dla użytkownika. Pierwszą
trudnością, już przy kupnie auta elektrycznego, jest jego cena i ograniczona
dostępność. Rynek samochodów elektrycznych na świecie dynamicznie rośnie. Z analiz wynika, że w najbliższych
latach będzie niemal 6,5 mln pojazdów
o napędzie hybrydowym i elektrycznym. Szacuje się, że w 2020 r. udział
pojazdów elektrycznych i hybrydowych
w sprzedaży wszystkich samochodów
wyniesie od 11% do 52%. Na polskim
rynku zainteresowanie samochodami
elektrycznymi jest umiarkowane.
W Polsce realizowany jest projekt
Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego, którego celem jest umożliwienie
pojawienia się w Polsce i upowszechnienia samochodów o napędzie elektrycznym. W pięciu miastach Polski
mają zostać wybudowane terminale
do ładowania, publiczne punkty ładowania i profesjonalne punkty serwisowe. W Warszawie, dzięki współpracy z firmą RWE, w 2011 r. oddano
do użytku 10 terminali. Pozostałymi
miastami, w których ma powstać taka
infrastruktura, są Gdańsk, Katowice,
Kraków i Mielec. W ramach projektu
wydawane są samochody testowe,
dzięki czemu inwestycja będzie na
bieżąco sprawdzana. Osobną czę-

11) więcej: C.T. Szyjko, Znaczenie smart meteringu oraz smart gridu, [w:] Przegląd energetyczny, nr 3 (63), Wyd. Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, s. 22-26, ISSN
1641-7992.
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ścią projektu jest stworzenie nowego modelu samochodu elektrycznego. Zadanie to w 2012 r. wejdzie w
końcowy etap realizacji.
W 2008 r. w Gdyni przy udziale
Akademii Morskiej w Gdyni oraz miłośników i użytkowników pojazdów elektrycznych z całej Polski odbył się I Zlot
Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
pod hasłem „Pożegnanie ropy”. Rok
później w tym samym miejscu odbył się
II Zlot Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych pod hasłem „Nowa era w motoryzacji”. Kolejne spotkanie użytkowników pojazdów elektrycznych miało
miejsce w 2011 w Żyrardowie. Podczas
wszystkich spotkań prezentowane były osiągnięcia polskich konstruktorów i
nie tylko.12

Technologie

 Z kart historii

Historia motoryzacji zatoczyła koło.
Niemal 100 lat temu auta spalinowe wyparły z dróg elektryczne. Samochód o napędzie elektrycznym to więc żadna nowina. Takie auta pojawiły się na drogach pół
wieku przed pierwszymi samochodami z
silnikami spalinowymi! Gdy zaglądamy
do historii elektrycznych pojazdów, to ze
zdumieniem stwierdzamy, że sięga ona
końca XVIII w. Przy okazji warto przytoczyć ciekawostkę, że pierwszy elektryczny samochód po ulicach Warszawy
przejechał w listopadzie 1909 r.13 Czyż
nie jest imponujące, że już w 1899 r. belgijski rajdowiec zdołał rozpędzić pojazd
elektryczny do prędkości powyżej 100
km na godzinę? Jeśli ktoś spodziewa się,
że jakikolwiek przemysł zmieni produkcję
pod wpływem wymogów społecznych,
którymi w pewnym sensie są reguły zrównoważonego rozwoju, to jest w błędzie.
Producenci samochodów produkują pojazdy konwencjonalne, bo jest paliwo, dążą do zmian, które pozwalają uatrakcyjnić
rynek przez pojazdy potrzebujące mniej
paliwa do pokonania dystansu 100 km,
ale póki to paliwo jest dostępne nie forsują nowych rozwiązań. Praca nad baterią

- zasadniczym problemem samochodów
nowej generacji, trwa nadal, choć przez
ostatnie 100 lat opracowano wiele innowacyjnych technologii.14
Prawdopodobnie pierwszy prasamochód o napędzie elektrycznym skonstruował w 1828 r. węgierski wynalazca
Angos Jedlitzky. Pojazdy na prąd największą popularnością cieszyły się w
USA - na przełomie XIX i XX w. 38% aut
miało taki napęd, mniej więcej tyle samo - parowy, a ledwie jedna piąta - spalinowy. To samochód elektryczny - bolid
“Jamais Contente” („Wiecznie niezadowolona”) Francuza Camille’a Jenatzy pierwszy w 1899 r. przekroczył prędkość
100 km/h. Erę wielkiej popularności samochodów elektrycznych zakończyła I
wojna światowa. Symbolicznie wygrały
ją pojazdy z silnikami spalinowymi, coraz
doskonalsze i tańsze, a przede wszystkim pozwalające pokonywać dłuższe dystanse niż auta na baterie. Nawet dziś
przeciętne auto elektryczne po ładowaniu przez całą noc przejeżdża tylko
150-200 km.
Pojazdy elektryczne były jednymi
z pierwszych samochodów wykorzystywanych do przemieszczania się ludzi. Pomiędzy 1832, a 1839 r. szkocki
biznesmen Robert Anderson wymyślił
pierwszy prymitywny powóz elektryczny. Prof. Sibrandus Stratingh Groningen
(Holandia), zaprojektował elektryczny
samochód, którego model w skali wykonał jego asystent Christopher Becker w 1835. Ulepszaniem akumulatorów zajęli się Francuzi Gaston Plante w
1865 i Kamil Faure w 1881. Utorowali
oni drogę dla rozwoju pojazdów elektrycznych. Francja i Wielka Brytania
były pierwszymi państwami, które popierały powszechny rozwój pojazdów
elektrycznych.
1947 r. okazał się punktem zwrotnym w historii pojazdów elektrycznych.
Przyczyniło się do tego skonstruowanie pierwszego tranzystora w laboratoriach firmy Bell Telephone Laboratories.

12) www.samochodyelektryczne.org/zapraszamy_na_zlot_ev_zyrardow_2011.htm (dostęp z 27.01.2012).
13) R. Jabłoński, „Pierwsze auto elektryczne, czyli historia juz raz opowiedziana”, „Życie Warszawy”, 26.02.2010.
14) J. Reed, “Warning over battery bubble”, “Financial Times”, 22.02.10.

Wynalazcami byli John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley, za co otrzymali Nagrodę
Nobla z fizyki w 1956. Następnie połączenie sił Henney Motor Company
coachwork division z National Union
Electric Company, producenta baterii Exide, doprowadziło do powstania
pierwszego nowoczesnego samochodu elektrycznego opartego na technologii tranzystora. Henney Kilowatt
zajął się produkcją tych pojazdów w
dwóch konfiguracjach z obwodami 36
i 72 woltowymi. Modele z 72 woltami
miały większą szybkość dochodzącą
do 96 km/h i mogły poruszać się prawie
godzinę na pojedynczym ładowaniu.
Pomimo wprowadzeniu ulepszonych
rozwiązań przez Henney Kilowatt produkcja pojazdów z napędem elektrycznym była zbyt droga, co doprowadziło
do przerwania tego projektu w 1961
r. Łączna ilość wyprodukowanych aut
w latach 1958-1961 wyniosła poniżej
100 sztuk. Chociaż Henney Kilowatt
nigdy nie osiągnął masowej produkcji,
technologia oparta na bazie tranzystora przetarła szlak dla nowoczesnych
pojazdów z napędem elektrycznym.
W latach 80. XX w. nastąpiło ponowne odrodzenie pojazdów elektrycznych
w USA dzięki preferencyjnej polityce podatkowej w tej sprawie. Pojazdy z napędem elektrycznym zostały uznane przez
California Air Resources Board (CARB)
za pojazdy nieemitujące zanieczyszczeń (ang. ZEV-zero emission vehicle).
CARB ustawił roczną minimalną liczbę
pojazdów z napędem elektrycznym, jakie mają być produkowane. Jednak rozporządzenie to zostało zawieszone ze
względu na skargi producentów aut, iż
ograniczenia tego typu są nieuzasadnione ekonomicznie ze względu na zapotrzebowania konsumentów. Producenci
zdążyli jednak wyprodukować kilka samochodów dostosowanych do nowych
przepisów, jak GM EV1, Honda EV Plus,
czy Toyota RAV4 EV. Większość tych
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Rys. 6. Codzienne wykorzystanie samochodu na wybranych krajach UE

pojazdów była wynajmowana, a po zakończeniu umowy, kiedy CARB zdążył
już zmienić rozporządzenie, samochody
zostały zebrane i zniszczone.

 Koszty ładowania

Ze względu na te ograniczenia samochody elektryczne lansuje się głównie jako samochody miejskie. Krótkie dystanse
i duża gęstość punktów ładowania baterii
rzeczywiście to potwierdzają, szczególnie
jeśli ładowanie w nich jest darmowe. Ale
jeśli użytkownik zechce podłączyć ładowaną baterię do domowego gniazdka
230V? Jaki jest rzeczywisty koszt eksploatacji pojazdu elektrycznego w popularnym dla tradycyjnych samochodów
spalinowych przeliczeniu na 100 km?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Zagorzali zwolennicy mówią o koszcie poniżej 10 PLN na 100
km. Jednak biorą oni pod uwagę jedynie koszt zakupu energii potrzebnej do
ładowania akumulatorów. Koszt energii zużytej na przejechanie 100 km jest
rzeczywiście mniejszy niż w przypadku
samochodu spalinowego, jednak pobór
prądu elektrycznego to nie jedyny koszt
ponoszony przez właściciela. Należy bowiem pamiętać o konieczności okresowej
wymiany bardzo drogich akumulatorów,
które w miarę użytkowania ulegają zużyciu. Już samo to podnosi cenę przejechanych 100 km nawet do poziomu

20 zł. Nie można również zapominać
o znacznie wyższym niż w przypadku pojazdów o silnikach spalinowych
spadku wartości samochodów używanych.

 Zasięg i ładowanie

Do 2010 r. zasięg samochodów
elektrycznych wynosił poniżej 200 km.
Ale już w 2012 r. zasięg zwiększy się
do 500 km na jednym ładowaniu. Po
włączeniu ogrzewania lub klimatyzacji
zasięg samochodu elektrycznego drastycznie spada (przy czym klimatyzaSzybkie ładowanie *1

Dostarczamy prąd
200V 3-fazowy/125A 50kw

cja zmniejsza tez zasięg samochodu
spalinowego, a ogrzewanie - nie). Do
2010 r. okres ładowania akumulatorów
wynosił 10-16 godz. Co oznacza, że
podróż z Warszawy do Gdańska trwałaby 3 dni (ewentualne stacje wymiany akumulatorów podnoszą znacznie
koszt eksploatacji). Od 2012 r. ładowanie trwa 45 min.
Rekord zasięgu auta elektrycznego
to 501 km, który ustanowił pojazd Tesla
Roadster - seryjnie produkowany sportowy samochód elektryczny. Rekord został pobity w Australii na długich, prostych i pustych drogach. W przypadku
przeciętnego auta elektrycznego i w
rzeczywistych warunkach eksploatacji
osiągnięcie takiego wyniku jest niemal
niemożliwe. Realny zasięg aut elektrycznych wynosi około 200 km, i to
przy założeniu ekonomicznej jazdy w
umiarkowanej temperaturze (bez klimatyzacji lub ogrzewania). Czas pełnego
ładowania akumulatorów samochodowych wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Wprowadza to oczywistą trudność
w komunikacji na dłuższych odcinkach.
Zastosowanie silnika elektrycznego
sprawia, że jest łatwo sterowalny, posiada najwyższą efektywność konwersji
energii na ruch (ponad 90% a niektóre
modele nawet 98%) oraz jest o wiele
prostszy w konstrukcji. Silnik elektryczCzas ładowania
ok. 30 minut

*1: 0%-80%
Napięcie
Standartowe ładowanie *2
AC 230V

Natężenie

Czas ładowania

16 A

ok. 6 godzin

13 A

ok. 7 godzin

10 A

ok. 8 godzin

*2: 0%-100%

Wtyczka szybkiego ładowania

Wtyczka standartowego
ładowania

Domowa sieć
elektryczna

Stacja
szybkiego
ładowania

AC230V, jedna faza, uziemienie

Rys. 6. Dostępne sposoby ładowania
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Rys. 7. Optymalne zarządzanie cyklami ładowania

ny posiada wysoki moment obrotowy
już od pierwszych obrotów do maksymalnych, a dzięki płynnej regulacji obrotów możemy wyeliminować niezbędną w tradycyjnych pojazdach skrzynię
biegów. Bardzo ważną, zwłaszcza w
komunikacji miejskiej, zaletą jest to, że
są to pojazdy cichsze i czyste ekologicznie, a przez to nawet w dużej liczbie
bardziej znośne dla otoczenia.
Koszty energii elektrycznej są bardziej przewidywalne niż ceny gazu
albo ropy, mniej uzależnione od wydarzeń międzynarodowych. Rozwój
komunikacji elektrycznej zmniejsza
zależność kraju od ropy naftowej, a
tym samym zależność kraju od manipulacji cenami na rynkach naftowych,
oznacza spadek zużycia energii przez
pojazd nawet o 90%, a to dlatego,
że sprawność pojazdów z napędem
elektrycznym wynosi ok. 75-80%,
podczas gdy pojazdów spalinowych
ledwie ok. 35-40%. Silniki elektryczne są tańsze w eksploatacji (koszt
przejechania 100 km samochodem
osobowym zamyka się w kwocie 2-5
zł, w zależności od prędkości pojazdu i kosztów 1 kWh). Ładowanie akumulatorów w nocy może przyczynić
się do redukcji kosztów eksploatacji
(koszty związane z utrzymaniem sieci w przypadku, gdy ilość przesyłanej przez nią energii elektrycznej jest
znikoma) i wyrównywania obciążenia

sieci energetycznej. Nawet, gdy są
zasilane energią elektryczną wytwarzaną na drodze spalania węgla, to
i tak są o bardziej efektywne i mniej
zanieczyszczają środowisko, niż pojazdy z silnikami spalinowymi.

 Bezpieczeństwo

Pojazd elektryczny jest znacznie
wygodniejszym środkiem komunikacji
niż jakikolwiek inny środek transportu.
Przeciwnicy twierdzą, że niczym się nie
różni użytkowanie samochodu elektrycznego i spalinowego w warunkach
miejskich. Zwolennicy twierdzą, że brak
hałasu, wibracji, a także dużo większe
możliwości manewrowe przy małych
[0-3 km/h]
Rozpoczęcie jazdy

STOP

Ponad 35 m/h

JAZDA

prędkościach (miejskich) są nieporównywalne z samochodem spalinowym.
Podróż pojazdem elektrycznym
zapewnia większy komfort i bogatsze
wrażenia podczas jazdy. Przeciwnicy
zwracają uwagę na to, że samochód
elektryczny jest tak samo wyposażony jak spalinowy. Zwolennicy zauważają, że nawet przy tym samym wyposażeniu, cisza i brak wibracji zwiększają
komfort. Dla przykładu, można swobodnie rozmawiać, słuchać muzyki.
Użycie elektryczności jest całkowicie ekologiczne: nie powiększa globalnego ocieplenia, nie powoduje emisji
szkodliwych toksyn - fabryki i elektrownie zanieczyszczają środowisko, a są
one niezbędne do działania samochodów elektrycznych. Ocena całkowitego wpływu na środowisko samochodów spalinowych i elektrycznych jest
bardzo trudna i niejednoznaczna. Dla
przykładu, kilometr przejechany samochodem elektrycznym w Niemczech i
we Francji powoduje inną emisję CO2
(w Niemczech większość energii jest
z paliw kopalnych, a we Francji z elektrowni atomowych).
Samochody elektryczne są bardzo ciche i przez to łatwiej o kolizję z
pieszym. W związku z napędem elektrycznym, często przytaczane przez
przeciwników są wady teraźniejszych
samochodów zasilanych z baterii:
 przy - 20oC pojemność akumulato-

od 3 km/h do około 35 km/h

PRZYŚPIESZENIE

Od 35 km/h do 3 km/h

HAMOWANIE

Ponad 35 km/h

JAZDA

Zatrzymanie

STOP

Źródło: http://xlabs.pl/pojazdy/samochody-elektryczne
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Rys. 9. Nowe środki bezpieczeństwa:
system generuje dźwięk zgodnie w zależności od prędkości jazdy








 Wnioski

W Polsce przyjdzie nam chyba długo czekać, zanim na ulicach i drogach
będą po cichu jeździć samochody elektryczne. Elektryczna rewolucja w motoryzacji faktycznie da efekty dopiero za
wiele lat. - Trzeba pokolenia, by ujrzeć
zmiany - mówiła Merkel, otwierając w
2011 r. targi samochodowe we Frankfurcie.15 Międzynarodowa Agencja Energetyki prognozuje, że w 2030 r. tylko
40% nowych aut na świecie będzie napędzał konwencjonalny silnik spalinowy,
a reszta po równi będzie podzielona
między samochody z napędem hybrydowym, hybrydy „z wtyczką” i auta elektryczne. Ale są też bardziej sceptyczni
eksperci. - Rozwój rynku elektrycznych
aut będzie ograniczony aż do 2030 r. i
dopiero w 2050 r. będą stanowić jedną czwartą nowych aut sprzedawanych
na świecie - mówił w na konferencji w
Brukseli Dudley Curtis ze stowarzyszenia Transport i Środowisko.16 Amerykańscy eksperci wskazują zaś, że rozwój
motoryzacji na prąd, będzie wymagał w
USA 120-200 mld. dol. inwestycji w sieć
stacji do ładowania takich pojazdów.
Przyszłość rynku motoryzacyjnego jest z pewnością związana z wykorzystaniem techniki silników elek-
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Rys. 10. Nowe rozwiązania: sterowanie ładowaniem

trycznych. Z powodu coraz większych
ograniczeń dotyczących emisji CO2 oraz
coraz większej niepewności rynku ropy,
producenci są zmuszeni szukać alternatywnych rozwiązań motoryzacyjnych.
Silnik elektryczny wydaje się rozwiązaniem najlepszym. Najważniejszym
celem rozwoju technologii pojazdów
elektrycznych jest polepszenie techniki magazynowania energii elektrycznej. Pojazd elektryczny, który będzie
miał osiągi porównywalne z samochodem spalinowym, szczególnie dotyczące zasięgu i czasu ładowania, zapewni
swojemu producentowi wielki sukces
na rynku motoryzacyjnym. Kierowcy z
pewnością będą chętnie kupować pojazd, którego cena eksploatacji może
być nawet dwukrotnie niższa niż cena
samochodu spalinowego.
Wiadomo więc, że elektryczne pojazdy będą. Przyczynią się do poprawy jakości powietrza, będą miały swój
wkład w niskoemisyjność gospodarki.
Wiele lat upłynie nim na ulicach wyraźnie nastąpi wymiana pojazdów konwencjonalnych na hybrydowe i elektryczne.
Zatem przez lata będzie istniała potrzeba utrzymania infrastruktury umożliwiającej pobieranie zarówno paliwa tradycyjnego, jak i elektrycznego - z punktów
ładowania. Miasta europejskie przymierzają się do stworzenia odpowiedniej
infrastruktury, aby ładowanie akumulatorów było jak najłatwiejsze. Na razie

15) www.samochodyelektryczne.org/zapraszamy_na_zlot_ev_zyrardow_2011.htm (dostęp z 27.01.2012).
16) R. Jabłoński, „Pierwsze auto elektryczne, czyli historia juz raz opowiedziana”, „Życie Warszawy”, 26.02.2010.
17) J. Reed, “Warning over battery bubble”, “Financial Times”, 22.02.10.

zbiera się doświadczenia przy okazji
pilotażowych projektów, jak to ma miejsce w Warszawie, gdzie realizowany
jest projekt Green Stream. Jego częścią jest wybudowanie 130 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów
elektrycznych.
Z budową tych punktów - niezależnie od miasta - wiąże się problem
przestrzenny: jak zapewnić do nich łatwy dostęp. Inną ważną kwestią jest recykling zużytych baterii. Poszukuje się
różnych rozwiązań, jak np. stworzenie
systemu wtórnego wykorzystania akumulatorów. Punkty ładowania to nie tylko problem miejski. W przyszłości musi
być nimi nasycona także wieś. Może
być to problemem dla budowniczych
autostrad. Transport akumulatorów i
jego bezpieczeństwo również stanowią
problem, głównie prawny. Aby przewożenie większej liczby akumulatorów było możliwe trzeba zmienić przepisy, a
to zabiera czas. Czy podniesie się bezpieczeństwo - nie wiem, ale możliwość
transportu większej liczby akumulatorów ma obniżyć koszty ich stosowania.
Jak pokazują pierwsze projekty, punkty
szybkiego ładowania mogą zwiększyć
zasięg podróżowania. Zdaniem A. Tomali obniża to koszty nawet do 20 zł,
zamiast prawie 160 zł.17
Jeśli zaprezentowane prognozy UE
są prawdziwe, zmiana na rynku nastąpi po 2030 r. i dopiero wówczas sa-
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rów spada do 50%, co po włączeniu ogrzewania może oznaczać że
zasięg nie przekroczy 50 km
cena zakupu samochodu elektrycznego jest o około 30-40% wyższa
niż odpowiednika spalinowego,
mniejszy bagażnik i ładowność
(miejsce zajmują ciężkie akumulatory),
komplet akumulatorów starcza na
około 200 tys km lub 10 lat,
wysoki koszt zakupu nowych akumulatorów 10-12 tys $,
bardzo duża utrata wartości samochodu po 6-7 latach eksploatacji,
skracanie się zasięgu wraz z zużywaniem się akumulatorów.

Źródło: A. Tomala, www.kongresgreenpower.pl
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 Podstawowe pojęcia dotyczące samochodów elektrycznych:
 Akumulator: urządzenie do magazynowania energii. Najbardziej rozpowszechnione są akumulatory elektryczne

i kinetyczne. Cykl pracy akumulatora dzieli się na jego ładowanie i rozładowanie.
 Akumulatory kinetyczne (koła zamachowe) magazynują energię poprzez ruch obrotowy ciężkiej tarczy, cha-









rakteryzują się zdolnością szybkiego gromadzenia i oddawania energii. Mają najlepszą sprawność przemiany,
praktycznie nieograniczoną trwałość, niezawodność, nie wytwarzają zakłóceń akustycznych, a ich koszt jest niski. Nowoczesne koła zamachowe są wykonane z włókna węglowego o dużej wytrzymałości i osadzone na piaście z tytanu z łożyskami magnetycznymi. Umożliwia to zredukowanie do minimum oporów tarcia.
Akumulatory elektryczne (elektrochemiczne) służą do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej. Przy ładowaniu doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna powoduje odwracalne przemiany
chemiczne zachodzące wewnątrz akumulatora. To one są źródłem energii elektrycznej, którą można czerpać
z akumulatora w procesie rozładowania. Najważniejszymi wielkościami akumulatora są siła elektromotoryczna
(napięcie) oraz pojemność (ilość dostępnej energii), czyli wielkość ładunku elektrycznego, który można czerpać
z akumulatora naładowanego aż do jego rozładowania. Akumulatory można łączyć w baterie stanowiące źródło
prądu stałego. Najczęściej spotykanymi akumulatorami elektrycznymi są akumulatory samochodowe. Służą one
do zasilania postojowego samochodu oraz do zasilania rozrusznika, który - jako silnik elektryczny - uruchamia
spalinową jednostkę napędową.
Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są obecnie najbardziej popularnymi akumulatorami energii elektrycznej. Ze względu na swoje właściwości mają szerokie zastosowanie: od telefonów komórkowych i laptopów po samochody
elektryczne i hybrydowe. Do zalet baterii Li-ion należą przede wszystkim mały ciężar oraz brak „efektu pamięci”.
Efekt pamięci jest zjawiskiem powodującym utratę rzeczywistej pojemności. Dotychczas, aby go uniknąć, należało ładować akumulator jedynie po jego pełnym rozładowaniu. W bateriach Li-ion problem ten nie występuje.
Ponadto dużą ich zaletą zarówno przy zastosowaniu w sprzęcie elektronicznym, jak i w samochodach, jest mały
ciężar.
Jednostka napędowa (silnik) to podstawowy element każdego samochodu. Silnik jest urządzeniem konwertującym energię (np. chemiczną, dostępną w paliwie lub akumulatorze) na pracę mechaniczną. Najpopularniejszymi
rodzajami silników są silniki spalinowe oraz elektryczne. W wyniku ich działania energia kinetyczna wytwarzana
przez silnik, poprzez wał i odpowiednią przekładnię, jest wykorzystywana jako praca mechaniczna. Najważniejszymi wielkościami związanymi z silnikami są moc, moment obrotowy i sprawność.
Napęd hybrydowy jest połączeniem dwóch rodzajów napędu. Obecnie w motoryzacji jako napęd hybrydowy
pojazdu najczęściej stosuje się połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Silnik spalinowy połączony jest z generatorem prądu, natomiast silnik elektryczny pełni również rolę prądnicy służącej do ładowania
akumulatorów zasilających go podczas cyklu pracy. Silniki te mogą pracować razem podczas dużego zapotrzebowania na moment obrotowy (np. przyspieszenie lub jazda pod górę) lub oddzielnie: tylko silnik spalinowy lub
tylko elektryczny.
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Opr. na podst.: Węglarz A.; Pleśniak M.: Samochód elektryczny, broszura wydana w ramach projektu „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat”.

 Bariery i ograniczenia w użytkowaniu samochodu elektrycznego:






wysoka cena i wciąż mała dostępność,
niewielki zasięg,
długi okres ładowania akumulatora,
mniejsza pojemność silnika,
w warunkach niskich temperatur, jeszcze bardziej ograniczony zasięg (z powodu akumulatorów).

 Energia używana w pojeździe do napędu silnika elektrycznego może być:
 zmagazynowana wcześniej w pokładowych akumulatorach,
 zmagazynowana w pokładowych akumulatorach doładowywanych przez zasilane tradycyjnym paliwem prądnice,
 generowana bezpośrednio z silnika spalinowego,
 generowana bezpośrednio w czasie reakcji zachodzących w ogniwie paliwowym,
 uzyskiwana z bezpośredniego połączenia z siecią energetyczną (np. kolej, tramwaje, trolejbusy).
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mochód elektryczny przyczyni się do
odczuwalnego zmniejszenia emisji CO2
i innych związków, które zanieczyszczają powietrze. Prognozy najchętniej
sięgają 2050 r. Różnią się one dynamiką udziału pojazdów elektrycznych na
rynku, ale właśnie około połowy wieku,
według niektórych założeń, 25% sprzedawanych samochodów mają stanowić
pojazdy elektryczne.
Wiele wskazuje na to, że rynek się
zmieni i elektryczne pojazdy pojawiać
się na naszych ulicach częściej - w skali
mającej wpływ na emisję CO2. Zainteresowanie Komisji Europejskiej ma dwa
dna. Jednym jest obawa o zepchniecie
europejskich producentów samochodów z rankingu najlepiej sprzedających
się marek i drugie wynikające z zobowiązań prowadzących do niskoemisyjności gospodarki. Sektor transportowy
ma pole do popisu. W Japonii np. MMC
oraz 9 innych przedsiębiorstw stworzyło
alians o nazwie HEMS (Home Energy
Management System). Celem HEMS
jest rozwój następujących technologii:
stworzenie systemu łączącego HEMS
z innymi urządzeniami domowymi oraz
rozwój i dystrybucja systemu HEMS.18
Duże nadzieje pokłada się ponadto
w technologii pozyskiwania i wykorzystania wodoru w ogniwach paliwowych.
Przy założeniu przyjaznego środowisku
pozyskiwania wodoru, byłaby to tech-

Electric
Power
PCS: Power Conditioning System (DC<-> AC)
HAN: Home Area Network
WAN: Wide Area Network

nologia znacznie mniej kontrowersyjna
ekologicznie od wykorzystania zwykłych
akumulatorów ładowanych z sieci elektroenergetycznej. Rzeczywista emisja
z elektrycznych pojazdów akumulatorowych zależy od techniki wytwarzania
energii. Ekologiczna opłacalność stoso-

wania takich pojazdów w Polsce, gdzie
ponad 90% energii elektrycznej wytwarzają elektrownie węglowe, jest na razie
wątpliwa. Do przyszłości więc należy
technika wykorzystania wodoru. Przed
producentami ciągle jednak stoi bariera
technologiczna. Już dziś wykorzystuje
się natomiast paliwa alternatywne dla
silników spalinowych, takie jak biodiesel
i bioetanol. Ze środowiskowego punktu
widzenia rozwiązania te stanowią jednak półśrodek procesu „oczyszczania”
transportu. Docelowo to właśnie pojazdy
elektryczne mają być używane masowo,
stanowiąc źródło transportu wolne od
zanieczyszczeń i hałasu.

 Literatura

Wykaz literatury na www.nowaenergia.com.pl o

 Zalety użytkowania samochodu elektrycznego:
 duży komfort jazdy i użytkowania pojazdu; najważniejsza jest










oczywiście świadomość posiadania auta przyjaznego środowisku,
silniki elektryczne o wysokiej sprawności oraz znacznie prostsze w konstrukcji od tradycyjnych silników spalinowych,
wysoki moment obrotowy w pełnym zakresie obrotów silnika,
dzięki czemu samochód przyspiesza z taką samą mocą niezależnie od obrotów,
wyeliminowany niemal całkowicie hałas emitowany przez pojazd (w porównaniu do silników spalinowych, jednostki elektryczne są niemal bezgłośne); to kolejna cecha ważna ze
względu na przyjazność dla środowiska oraz komfort użytkowania,
bezpieczeństwo ekonomiczne: zmiany cen energii elektrycznej
są zdecydowanie bardziej przewidywalne od zmian cen ropy
naftowej i znacznie mniej uzależnione od wydarzeń na arenie
międzynarodowej (ten argument jest mniej ważny dla pojedynczego użytkownika, ale na pewno trafi do właściciela floty
samochodów, korporacji taksówek itd.),
dodatkowe przywileje dla użytkowników, np. darmowe ładowanie akumulatorów w Warszawie (dzięki współpracy z RWE
w połowie 2011 r. działało tam już 10 darmowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych).

18) http://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php/denso-toyota-develop-hems-homes-and-66634.html (dostęp z 27.01.2012).
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Wojciech Dziwisz, główny specjalista ds. marketingu / E-mobility, ABB Sp. z o.o.

Rozwój rynku w obszarze E-mobility

R
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ozwój nowego
rynku samochodów
elektrycznych - często
nazywanego E-mobility
- stał się faktem.
Przyglądając się temu
zjawisku, nasuwa się
bardzo istotne pytanie:
jak szybko i w jakiej
formie będzie rozwijać
się obszar infrastruktury
do ładowania pojazdów
elektrycznych (EV)?
Na potrzeby tego
artykułu rozważania
skoncentrujmy na
obszarze Europy
i stacjach do ładowania
EV technologii prądu
stałego (DC) na
przykładzie rozwiązań
firmy ABB.

Biorąc pod uwagę dane z rynku odnośnie liczby sprzedaży pojazdów elektrycznych w Europie w 2011 r. - ponad 8100
sztuk oraz bazę zainstalowanych stacji
szybkiego ładowania DC na poziomie ponad 170 sztuk, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
Natomiast fakt poważnego zaangażowania się w rozwój rynku E-mobility takich
pomiotów jak:
 główni europejscy dystrybutorzy energii,
 większość producentów samochodów spalinowych,
 wszystkie wiodące firmy międzynarodowe wyspecjalizowane w obszarze
produkcji urządzeń energoelektroniki, oraz

 Rządy Państw zainteresowanych

redukcją emisji CO2,
może już wskazywać, że tempo
rozwoju tego rynku może nas wszystkich zaskoczyć.
Jednak, aby móc w pełni uzasadnić
optymistyczną wizję rozwoju w obszarze infrastruktury do ładowania aut elektrycznych w technologii DC, należy się
głębiej zastanowić nad możliwościami
praktycznego jej zastosowania.
Jednym z głównych powodów, dla
których w naszych rozważaniach będziemy się koncentrować na stacjach
do ładowania EV prądem stałym, jest
fakt, iż jest to technologia przełomowa.
Umożliwia ona skrócenie czasu ładowania typowego pakietu baterii montowanego w pojazdach elektrycznych
dostępnych aktualnie na rynku z 8-9
h prądem przemiennym „z gniazdka
domowego” do zaledwie 15-30 min. z
zewnętrznej stacji prądu stałego. Tak
krótki czas ładowania umożliwia przełamanie bariery psychologicznej, związanej z wdrażaniem nowej technologii,
mobilności elektrycznej, czyli strachu
przed brakiem możliwości kontynuowania podróży. Czas ten sprawia, że tech-

nologia pojazdów elektrycznych staje
się przyjazna i wygodna w użyciu dla
wszystkich z nas.
Nowa strategia firmy ABB - w obszarze infrastruktury do ładowania EV wyróżnia w oparciu o potrzeby Klientów
4 segmenty działalności. ABB realizując
wspomnianą strategię, rozwija posiadane
już w swojej ofercie produkty oraz tworzy
nowe tak, aby jak najlepiej spełnić wszelkie wymagania zarówno swoich Klientów
bezpośrednich, operatorów infrastruktury, jak i Klientów końcowych, czyli użytkowników samochodów elektrycznych.
ABB nazywa i definiuje segmenty w
następujący sposób:
 „Autostradowy” - obejmujący drogi
szybkiego ruchu, autostrady i stacje
paliw, gdzie istnieje potrzeba szybkiego ładowania DC w jak najkrótszym
czasie.
 „Komercyjny” - obejmujący obszary komercyjne, takie jak galerie handlowe
oraz miejsca użyteczności publicznej,
oczekujący zarówno szybkiego ładowania prądem stałym DC, jak i wolniejszego prądem przemiennym AC.
 „Biurowy” - skupiony wokół dużych
kompleksów biurowo-usługowych,
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Rys. 1. Stacja do ładowania prądem stałym Terra 100.2

wać swój EV. Umożliwia naładowanie
baterii obecnie dostępnych pojazdów
elektrycznych od 30-80% w czasie pół
godziny. Ponadto stacja do ładowania
Terra SC jest kompaktowym urządzeniem
dostępnym zarówno w wersji wolnostojącej, jak i naściennej.
Terra SC bardzo dobrze pasuje również do potrzeb kolejnego segmentu biurowego. Biorąc pod uwagę potrzeby
firmowych flot samochodowych, ABB
w drugiej połowie 2012 r. wypuści na
rynek specjalnie opracowaną wersję tej
stacji. Stacja Terra SC przeznaczona
dla flot będzie posiadała dwa dodatkowe wyjścia do ładowania EV prądem przemiennym. Umożliwią one jednoczesne ładowanie trzech pojazdów

elektrycznych. Jednego - szybko - prądem stałym i dwóch - wolno - prądem
przemiennym.
Ze względu na wydłużony czas ładowania dodatkową zaletą stacji o mocy 20 kW jest zmniejszony pobór prądu
z sieci do 3 x 32 A, co w porównaniu
do stacji 50 kW znacznie rozszerza
zakres jej instalcji. Mimo to w Terra SC
na specjalne życzenie Klienta można
ograniczyć pobór prądu do z 3 x 20 A,
poprzez odpowiednie ustawienie parametrów ładowania w oprogramowaniu.
ABB posiada również zróżnicowaną
ofertę stacji do ładowania prądu przemiennego adresowaną do segmentu domowego o mocach 11 kW i 22
kW. Stacje wolnostojące oraz monto-
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wymagający tak samo jak powyżej,
szybkiego ładowania DC oraz wolnego AC.
 „Domowy” - dla użytkowników indywidualnych, korzystających z wolnego ładowania AC.
Podstawowym produktem dedykowanym dla segmentu autostradowego
jest stacja do ładowania EV prądem
stałym Terra 51 o mocy 50 kW. Stacja
jest zgodna ze standardem CHAdeMO
i umożliwia naładowanie pojazdu elektrycznego w czasie od 15-30 min. Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia do
niej opcji ładowania prądem przemiennym o mocy 11 kW lub 22 kW.
Specjalnie dla tego segmentu, firma ABB skonstruowała również stację
umożliwiającą ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie Terra 100.2, która na
ostatnich Targach Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu otrzymała Złoty Medal dla
produktów innowacyjnych. Stacja ta jest
zbudowana na tych samych modułach,
o tych samych parametrach, co Terra 51.
Wszystkie wymienione stacje 50
kW, aby osiągnąć swoje maksymalne
parametry - pobierają z sieci prąd 3 x
100 A. Jednak ze względu na potrzeby
Kientów, aby umożliwić instalację stacji
w słabszych sieciach i/ lub minimalizowanie pików w sieci można ograniczyć
moc stacji, a co za tym idzie pobór prądu do 3 x 64 A.
Najnowszym rozwiązaniem firmy
ABB specjalnie dedykowanym dla potrzeb segmentu komercyjnego jest stacja ładująca Terra Smart Connect (SC)
o mocy 20 kW. Terra SC, która swoją
polską premierę miała podczas targów
EXPOPOWER 2012 w Poznaniu, oferuje
ładowanie standardowego samochodu
elektrycznego w czasie od 30-120 minut, a więc w nieco dłuższym niż Terra
51, czy Terra 100.2. Jednak dzięki swojej
funkcjonalności i niewielkim gabarytom,
jest idealnie przystosowana do instalacji na parkingach, przy centrach handlowych, czy budynkach biurowych.
Stacja Terra SC doskonale nadaje się
dla osób, które chcą jedynie podładować
samochód i szybko móc kontynuować
jazdę, a nie koniecznie w pełni nałado-
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wane na ścianach „Wallbox-y” umożliwiają osiągnięcie czasów ładowania od
4-8 godz.
Najistotniejszą cechą wspólną
wszystkich urządzeń ABB w obszarze
infrastruktury do ładowania pojazdów
elektrycznych jest ich podłączenie do
sieci. Umożliwia ona połączenie z systemem wewnętrznym firmy ABB dającym
takie możliwości, jak: zdalne uaktualnianie oprogramowania i serwisowanie,
monitorowanie poprawności działania i
użytkowania urządzeń oraz zarządzanie
zainstalowaną infrastrukturą.
Klient może monitorować i zarządzać
swoimi stacjami w dwojaki sposób, odpowiednio do swoich potrzeb:
 jeśli Klient nie posiada swojego
systemu, firma ABB oferuje system
Galaxy, który daje Klientowi pełen
pakiet funkcjonalności, takich jak:

widok mapy zainstalowanych urządzeń, statystyki użytkowania (szczegółowe dane w dowolnym okresie
czasu oraz lokalizacji, czy punkcie
ładowania), zarządzanie dostępem
przez karty RFiD i kody PIN oraz
zdalne włączanie i wyłączanie zainstalowanych stacji,
 jeśli Klient posiada swój system
umożliwiający zarządzanie i rozliczanie infrastruktury i nie jest zainteresowany wdrażaniem nowego systemu,
ABB oferuje usługę integracji. Usługa ta umożliwia przekazanie pełnego pakietu informacji z procesu
ładowania pojazdów elektrycznych
niezbędnych do prawidłowego zarządzania siecią stacji i rozliczania
transakcji do systemu Klienta.
Ponadto, firma ABB stawia w swojej strategii na realizację projektów „pod

klucz”, co oznacza przejęcie przez ABB
pełnej odpowiedzialności za koordynację wszystkich działań niezbędnych do
zrealizowania inwestycji w sieć stacji do
ładowania EV włącznie z doborem poddostawców i długoterminową umową
serwisową. Ma to ułatwić Klientowi podjęcie decyzji o wejściu na nowy rynek
E-mobility w obszarze infrastruktury do
ładowania pojazdów elektrycznych, a w
efekcie umożliwić sprawne i efektywne
prowadzenie biznesu.
Biorąc pod uwagę ciągły rozwoju
systemów do ładowania DC w oparciu
o analizę potrzeb Klientów i budowanie
na tym długofalowej strategii przez firmę
ABB - można stwierdzić, że dynamiczny
rozwój obszaru infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych w
technologii prądu stałego już stał się
faktem. o
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ABB Terra Smart
Connect (SC). Ładowanie
dopasowane do Twoich
potrzeb.

Terra SC firmy ABB to oszczędna stacja ładująca prądu stałego (DC) zaprojektowana
dla wygodnego i szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, m.in.: przy biurach,
galeriach handlowych i innych miejscach publicznych. Umożliwia pełne naładowanie baterii
w czasie 30-120 minut. Terra SC to ładowarka podłączona do internetu, z szeroką gamą
możliwości, m.in. zdalną pomocą czy inteligentną aktualizacją oprogramowania.
Opcjonalne funkcje obejmują autoryzację kartami RFID i kodami PIN oraz moduł statystyk
wspierający raportowanie zużycia energii dostępny w sieci. www.abb.com/evcharging

ABB Sp. z o.o.
tel.: 42 240 01 00
e-mail: wojciech.dziwisz@pl.abb.com
www.abb.pl
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Dariusz Dziwiński, Michał Kobylański, Dział Techniczny, KAEFER SA

Ekologiczna
i ekonomiczna izolacja

Dobór optymalnej izolacji

koszt inwestycji

spełnienie warunku BHP
optymalna grubość izolacji

koszt utraty energii
realny koszt izolacji

grubość izolacji

kilku miesięcy do kilku lat. Zależy on od
wielu czynników m.in.: jakości już zabudowanych izolacji, średnich temperatur
instalacji, tego, czy jest to nowa inwestycja, czy też remont już istniejącej izolacji.
Globalne trendy motywują wytwórców, dystrybutorów i użytkowników energii
do zwiększenia działań na rzecz jej optymalnego wykorzystania. Dodatkowo działania Komisji Europejskiej, zmniejszającej
limity gazów cieplarnianych i jednocześnie
zwiększającej opłaty dla zakładów je emitujących, pobudzają zainteresowanie zakładów przemysłowych nowoczesnymi
rozwiązaniami w zakresie doboru izolacji.
W dziedzinie izolacji przemysłowych
KAEFER SA posiada bogate doświadczenie. Od dziesięcioleci realizujemy prace izolacyjne na polskim i zagranicznym
rynku. Przez wiele lat podstawowymi czynnikami, warunkującymi dobór izolacji, były
wymogi BHP. Jest to oczywiście warunek

bość izolacji ekonomicznej znajduje się
w minimum tej funkcji.
Aby sporządzić kalkulację doboru
optymalnej izolacji dla danej instalacji
należy zgromadzić szczegółowe dane. Najczęściej dokonuje się to w drodze audytu energetycznego instalacji
przemysłowej, który również oferuje
KAEFER SA.
Mogą pojawić się pewne przeszkody
przyjęcia rozwiązań w zakresie
ekonomicznych i ekologicznych
izolacji, np. niewystarczająca ilość
przestrzeni dla zabudowy grubszych
izolacji. Dlatego już etap projektowania
instalacji jest najlepszym momentem
wdrażania izolacji ekonomicznych.
Dodatkowo koniecznym wydaje się
ustanowienie uregulowań prawnych w
tej dziedzinie. Także sama świadomość
korzyści wynikających z zastosowania
nowoczesnych izolacji jest niezbędna. o
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Zgodnie z celem Unii Europejskiej do
2020 r. powinna nastąpić redukcja gazów cieplarnianych przynajmniej o 20%
w porównaniu z 1990 r. i poprawa sprawności urządzeń energetycznych również
o 20%. Gdzie tkwią rezerwy umożliwiające realizację tego zadania? Badania pokazują, że nieraz do 80% energii może być
tracone w drodze od pozyskania surowca energetycznego do odbiorcy finalnego. Ma to miejsce w procesach przesyłania, produkcji, przemiany (np. z termicznej
w elektryczną) energii.
Takie gałęzie przemysłu jak: metalurgia, przemysł cementowy, chemiczny, papierniczy są szczególnie energochłonne.
Dla przykładu - w przemyśle chemicznym
wiele produktów jest podgrzewanych lub
ochładzanych, odparowywanych i rozdrabnianych. Wszystko to pociąga za sobą konieczność zużycia dużej ilości energii, zanieczyszczenie powietrza, gleby oraz wody.
Hasła nawołujące do odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz za
jakość życia przyszłych pokoleń, okazały się niewystarczającym narzędziem
w walce o przyjazne rozwiązania z punku
widzenia ekologii. Realistyczne spojrzenie na poprawę ekologicznych aspektów
przemysłu musi uwzględniać czynnik ekonomiczny. Zatem rodzi się pytanie, gdzie
znaleźć finansowe bodźce wprowadzania
rozwiązań ekologicznych?

Okazuje się, że właściwie dobrane
izolacje (rodzaj materiałów i ich grubość)
przyczyniają się do dużych oszczędności
energii przy stosunkowo niskich nakładach
finansowych. Jednocześnie przekłada się
to na wzrost sprawności urządzeń oraz
poprawę stanu środowiska naturalnego.
W szczególności mamy na myśli zmniejszenie emisji CO2. Okres zwrotu z inwestycji w izolacje ekonomiczne (jednocześnie bardziej ekologiczne), waha się od

konieczny do spełnienia, ale z punktu widzenia ekonomii, może być niewystarczający. Aby móc dobrać izolację optymalną,
musimy zapoznać się z warunkami pracy
i bilansem energetycznym danej instalacji.
Następnie, znając koszty inwestycji, strat
energii, emisji gazów cieplarnianych, możemy przystąpić do kalkulacji optymalnej,
z ekonomicznego i ekologicznego punktu
widzenia - izolacji.
Na rzeczywisty koszt izolacji nakładają
się koszty inwestycji i strat energii w założonej, zwykle kilkuletniej, perspektywie.
Ze złożenia tych dwóch wielkości otrzymujemy wykres rzeczywistego kosztu izolacji.
Na wykresie czerwona linia reprezentuje realny koszt izolacji. Gru-
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Paweł Gawron, kierownik Zakładu Chemii Energetycznej, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

O TRWAŁOŚCI URZĄDZEŃ
cieplno-mechanicznych

W
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dniach 14-16 maja 2012 r.
w Hotelu STOK
w Wiśle-Jawornik
odbyła się
zorganizowana
przez Pro Novum
XIV Konferencja
Naukowo-Techniczna
pn. „UDZIAŁ CHEMII
ENERGETYCZNEJ
WE WZROŚCIE
EFEKTYWNOŚCI
URZĄDZEŃ.
Wpływ warunków
pracy na trwałość
urządzeń cieplnomechanicznych”.
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Konferencja, będąca kontynuacją cyklicznych, mających już 28 lat tradycji, spotkań środowiska chemików - energetyków zatrudnionych w jednostkach
energetyki zawodowej i przemysłowej, ze specjalistami krajowych oraz zagranicznych firm działających
w branży energetycznej oraz przedstawicielami jednostek naukowych i badawczych, zgromadziła ponad 150
uczestników.
W czterech sesjach wygłoszono 18 referatów, których tematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień
i problemów, istotnych w dobie zmian polskiej energetyki, tak organizacyjnych, jak i powolnych zmian technicznych.
Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się
wokół zagadnień dotyczących m.in.:
 obróbki wstępnej wody używanej w obiegach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod
usuwania związków organicznych do poziomu bezpiecznego dla nowych jednostek wytwórczych,
 doświadczeń z eksploatacji głównych urządzeń wytwórczych oraz instalacji pomocniczych w obszarze
szeroko pojętej chemii energetycznej,
 spełnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska w zakresie emisji szkodliwych zanieczyszczeń
(NO x , SO x ) oraz problemów eksploatacyjno-remontowych związanych ze zmianami w warunkach pracy
urządzeń energetycznych przy współspalaniu biomasy.
 uszkodzeń urządzeń energetycznych oraz metod
ich zapobiegania.
Podsumowaniem Konferencji było wystąpienie Prezesa Zarządu Pro Novum Jerzego T rzeszczyńskiego,
który poruszył żywotnie istotne zagadnienia dotyczące zmian organizacyjnych w energetyce zawodowej
i idące z nimi w parze problemy techniczne. Przedmiotem
wystąpienia były również zagadnienia dotyczące programu przedłużania czasu pracy, stanowiących podstawę
polskiej energetyki, bloków 200 MW oraz konieczności
zorganizowania systemowego podejścia do zarządzania
ich infrastrukturą techniczną, dla zapewnienia dalszego,
blisko 20-letniego okresu, bezpiecznej i ekonomicznie
uzasadnionej eksploatacji.
W sesji specjalnej Prezentacje Firm swoje aktualne
oferty przedstawiły firmy:
 Veolia Water Systems Sp. z o.o.,
 ECOL Sp. z o.o.,
 Emerson Process Management Sp. z o.o.,
 Weber Polska Sp. z o.o.,
 Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.
 General Electric Company Polska Sp. z o.o.




















Ashland Poland Sp. z o.o.,
BK Giulini Polska Sp. z o.o.,
BUDMECH WT Sp. j.,
DST Polska Sp. z o.o.,
EBRO ARMATUREN GmbH,
ECOL Sp. z o. o.,
GE Company Polska Sp. z o.o.,
Georg Fischer Sp. z o.o.,
Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.,
NALCO MOBOTEC Polska Sp. z o. o.,
Pall Poland Sp. z o.o.,
PKPU „ORIONTEC” Krzysztof Jasik
ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych
„Pro Novum” Sp. z o.o.,
RADUS Sp. z o.o.,
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o.,
Weber Sp. z o.o.,
Veolia Water Systems Sp. z o.o.

Diagnostyka wspierająca modernizacje
i planowanie remontów
USTROŃ, HOTEL BELWEDER, 3 – 5.10.2012 R.

ORGANIZACJA

PRZY WSPÓŁPRACY

 Konferencja zorganizowana została
przy współpracy z:

 Tauron Wytwarzanie S.A.,
 Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie

TAURON Wytwarzanie S.A.
EDF Polska CUW Sp. z o.o.
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
Grupa Kapitałowa ENEA, Elektrownia Kozienice S.A.
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

PATRONAT HONOROWY

Urząd
Dozoru
Technicznego

Grupa Chemiczna.

 Patronat medialny sprawowały
czasopisma:






Nowa Energia
Energetyka,
Przegląd Energetyczny,
Dozór Techniczny. o

PATRONAT MEDIALNY

Energetyka
Przegląd Energetyczny
Nowa Energia
Dozór Techniczny
Energetyka Cieplna i Zawodowa

T E M A T Y K A
Fot. Pro Novum Sp. z o.o.

www.pronovum.pl
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stoiska wystawowe, gdzie 17
firm krajowych i zagranicznych
oferowało swoje najnowsze
produkty i technologie mogące
mieć zastosowanie w eksploatacji i
w pracach remontowych urządzeń
energetycznych:

X I V S Y MP O Z JUM INF ORM A C YJNO - S Z K OL E NIO W E

 Tradycyjnie konferencji towarzyszyły

DIAGNOSTYKA
I REMONTY
nr 3(27)/2012
67
URZĄDZEŃ
CIEPLNO-MECHANICZNYCH
ELEKTROWNI

S Y M P O Z J U M

Diagnostyka jako podstawa wiedzy o stanie
technicznym urządzeń
Zarządzanie informacją i wiedzą z diagnostyki
Badania towarzyszące remontom a diagnostyka wspierająca ich planowanie,
Modernizacje urządzeń na podstawie wiedzy
z diagnostyki
Serwisy diagnostyczne i remontowe
Innowacyjne metody badań i oceny stanu
technicznego
Prognozowanie trwałości długo eksploatowanych urządzeń
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

Inwestycje w energetyce
- czas wielkiej modernizacji
W

 Środowisko, podeszły
wiek i nieroztropni
konsumenci

Podczas III Konferencji „Inwestycje
w Energetyce - Nowe Technologie dla
Ochrony Środowiska” zorganizowanej
przez Wydawnictwo „Nowa Energia” prowadzonej przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka, dziekana Wydziału Inżynierii
i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej, Elżbieta Wróblewska, koordynator Zespołu ds. Ochrony Środowi-

ska i Nowych Technologii z Departamentu
Energetyki Ministerstwa Gospodarki zwróciła uwagę, że wymagania dotyczące
ochrony środowiska mają w prawodawstwie unijnym nadrzędne znaczenie nad
zaopatrzeniem w energię elektryczną i w
inne paliwa. - Aczkolwiek zawsze podkreślane jest, że są co najmniej 3 cele tej
polityki: tj. bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska oraz konkurencyjność i rozbudowa rynku - mówi Wróblewska. Polityka energetyczna Polski
do 2030 r. z europejską polityką w tym
zakresie jest zbieżna, gdyż muszą one
być ze sobą uzgadniane.
Struktura wiekowa urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Polsce budzi niepokój energetyków, ekspertów i
polityków - w przeciwieństwie do obywateli, którzy w większości nie są świadomi zagrożenia. Rozwiązanie problemu
jest jedno - wygaszanie starych bloków
i budowa nowych. Tymczasem te stare
nadal się starzeją i niewiele jest budowanych nowych. Niespełna 50% urządzeń
wytwórczych w Polsce przekroczyło już
wiek 30 lat. Kolejne 20% jest w wieku
25-30 lat. Zaledwie 5% wszystkich urządzeń wytwórczych w Polsce ma poniżej
5 lat. - Dlatego też oczekiwana jest duża fala inwestycji, co jest problemem dla
dużych spółek energetycznych w Polsce,
ale także dla innych powiązanych z nimi
podmiotów, jeżeli brać pod uwagę fakt, że
coraz szybciej rozwijać będzie się sektor
energetyki rozproszonej w odnawialnych
źródłach - mówi Wróblewska. W perspektywie kilku lat Dyrektywa IED (o emisjach
przemysłowych) będzie wymuszała zamykanie starych elektrowni, ciepłowni i
w konsekwencji budowę nowych.
Modernizacja i budowa nowych źródeł energii elektrycznej ma wedle Polityki Energetycznej Polski kosztować w
latach 2011-2030 160,5 mld euro, pod
warunkiem, że w latach 2007-2010 zainwestowano już 9,1 mld euro. Obecnie

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak,
Dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony
Środowiska, Politechnika Częstochowska

jednak tworzone są nowe projekcje dotyczące kosztów. - Związane są one głównie z pojawiającymi się zapowiedziami
jeszcze ostrzejszej polityki klimatycznoenergetycznej UE - twierdzi Wróblewska. Największy nacisk w nowych politykach kładzie się na poprawę efektywności
energetycznej, co z punktu widzenia programów inwestycyjnych - w tym wykorzystania funduszy UE z przyszłego okresu
programowania - ma ogromne znaczenie.
Wszelkie narzędzia poprawiające efektywność energetyczną są najbardziej opłacalne spośród wszystkich instrumentów
polityki klimatycznej.
Obliczenia Ministerstwa Gospodarki
pokazują, że do 2030 r. popyt na energię pierwotną i finalną będzie systematycznie wzrastał. Ta pierwsza od poziomu 93,2 Mtoe w 2010 r. do 118,5 Mtoe
w 2030 r., a druga od 64,4 w 2010 r. do
84,4 w 2030 r. Wzrost produkcji energii
i wykorzystania nieodnawialnych nośni-
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pływ elektrowni
na środowisko
naturalne odbywa się
poprzez składowanie
odpadów stałych
i ciekłych, emisję
gazów i pyłów do
atmosfery, emisję hałasu,
odprowadzanie ścieków
technologicznych
i socjalnych, użycie
surowców i zasobów
naturalnych, czy
zanieczyszczenia
gruntu. Wytrzymałość
ekosystemów na taką
presję jest ograniczona,
dlatego - jeśli oczekujemy,
że dalsza produkcja
energii ma pozytywnie
wpływać na komfort
naszego życia - należy
tę presję radykalnie
zmniejszyć.

nr 3(27)/2012

Technologie

Elżbieta Wróblewska,
koordynator Zespołu
ds. Ochrony Środowiska i Nowych
Technologii,Departament Energetyki,
Ministerstwo Gospodarki

ków energetycznych będzie oddziaływał na wielkości emitowanych gazów
cieplarnianych. I o ile - dzięki poprawie
efektywności energetycznej oraz nowym
mocom zainstalowanym w odnawialnych
źródłach energii - do 2020 r. nastąpi redukcja poziomu emisji dwutlenku węgla
w kraju z poziomu 299,1 mln ton w 2010
r. do 280,3 mln ton w 2020 r., to od 2020
r. emisje te będą u nas rosnąć i w 2030
r. zgodnie z prognozami Polityki Energetycznej Polski osiągną pułap 303,9 mln
ton, przekraczając poziom emisji z 2010
r. Tak znaczący wzrost nie będzie wcale
udziałem przemysłów energetycznych,
ale konsumentów. Przemysł energetyczny ma do 2020 r. zmniejszyć emisje CO2
do poziomu 148,7 mln ton wobec 170,3
mln ton z 2010 r. Natomiast od 2020 r.
do 2030 zanotuje wzrost do 157,2 mln
ton, co i tak będzie oznaczać redukcję
względem 2010 r.
- Cały obraz dzisiejszej sytuacji w
energetyce niesie ze sobą niepewność
co do skali niezbędnych inwestycji węglowych w Polsce - uważa Wróblewska.
Zwiększający się import węgla, brak jasnych perspektyw otwierania nowych złóż
węgla brunatnego, projekcje wydobycia

gazu łupkowego oraz wykorzystanie gazu jako źródła pomostowego w procesie
transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, konieczność zapewnienia
współpracy sieci ze zwiększoną ilością
odnawialnych źródeł energii oraz mikroźródeł powoduje, że inwestycje w energetyce konwencjonalnej charakteryzują się
wysokim stopniem ryzyka i niepewności.
Dodatkowo Krajowy Plan Inwestycyjny w
obszarze energetyki, jaki został złożony
przez Ministerstwo Gospodarki do Komisji Europejskiej, ciągle znajduje się w fazie
oceny, co wstrzymuje wszelkie aktywności, gdyż wciąż nie wiadomo dokładnie w
jakim zakresie elektrownie będą mogły korzystać z bezpłatnych uprawnień do emisji
CO2 w okresie 2013-2020 r. Z trudem rodzące się nowele Prawa energetycznego
nie przewidują żadnych propozycji wspomagania powstawania nowych inwestycji,
jak np. proponowany przez prof. Żmijewskiego system błękitnych certyfikatów.

 CCS unready

Jednym z licznych pytań, nie znajdujących odpowiedzi w ustach polityków,
jest problematyka praktycznego zastosowania i komercjalizacji technologii CCS.
- Są z nią duże kłopoty, nie jest ona do
końca opanowana technicznie i kosztowo - mówi Wróblewska. Dodaje ona
także, że nie ma jeszcze wyraźnych wytycznych Komisji Europejskiej, które formułowałyby dokładny zakres wymagań,
jakie powinny być stawiane elektrowniom
w zakresie CCS ready. Wobec tego postulowane jest lokowanie nowych elektrowni w pobliżu ewentualnych składowisk CO2 oraz zamawianie specjalnych
typów turbin czy kotłów, możliwych do
zmodernizowania pod kątem wdrożenia
systemu wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla.
Koszty CCS readiness są oceniane
na 1-5% podstawowych kosztów budowy bloku energetycznego. Głównie z
uwagi na fakt, że ich budowa wiąże się
z koniecznością lokalizowania obiektów
energetycznych w miejscu, gdzie składowanie i transport rurociągowy może być
korzystny, identyfikacji co najmniej jednej
z wykonywalnych technologii wychwytu i

uwzględniania wszelkich możliwych barier dla transportu i składowania.
- Art. 33 Dyrektywy w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla zobowiązuje Państwa członkowskie
do zapewnienia, aby operatorzy wszystkich obiektów energetycznego spalania
o elektrycznej mocy znamionowej równej
lub wyższej niż 300 MW, którym udziela
się pozwolenia na budowę, przeprowadzili ocenę, czy spełnione są warunki dostępności do odpowiednich składowisk,
czy instalacje transportowe oraz modernizacja instalacji pod kątem wychwytywania CO2 są technicznie i ekonomicznie
wykonalne - zauważa dr Sergiusz Urban
z Zespołu Prawa Ochrony Środowiska
Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński,
Baehr. Weryfikację spełnienia tych warunków ma przeprowadzać organ udzielający pozwolenia na budowę. W wypadku
ich spełnienia, inwestor jest zobowiązany do zarezerwowania na terenie obiektu odpowiedniej przestrzeni na instalację
urządzeń niezbędnych do wychwytywania i sprężania CO2.
- Czas na transpozycję dyrektywy
minął 25 czerwca 2011 r., a Polska nie
zdążyła jej przepisów wprowadzić w życie. Nie oznacza to jednak możliwości
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Sergiusz Urban,
Zespół Prawa Ochrony Środowiska,
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 Cafe na świeżym
powietrzu

Celem ustawy zmieniającej Ustawę
Prawo ochrony środowiska, która weszła
w życie 28 maja 2012 r. jest implementacja Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy, zwanej potocznie
Dyrektywą „CAFE” (ang. Clean Air for Europe). W głównej mierze odnosi się ona
do „nowego” zanieczyszczenia, które musi być monitorowane, a mianowicie drobnego pyłu zawieszonego PM2,5. CAFE
konsoliduje także inne dyrektywy Rady i
PE, m.in. dyrektywę ramową w sprawie
oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, a także 4 inne dyrektywy odnoszące się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, tlenków azotu, pyłu, ołowiu, a także dopuszczalnych wartości benzenu i
tlenku węgla, ozonu oraz arsenu, kadmu,
rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym
powietrzu. Nowa regulacja zawiera także
przepisy dotyczące innych substancji, tj.
pył zawieszony PM10 czy tlenek węgla.
- Dyrektywa CAFE wprowadza nowe mechanizmy dotyczące zarządzania
jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. Jej naczelnym celem jest utrzymanie jakości powietrza tam, gdzie jest
ono dobre oraz jego poprawa w pozostałych przypadkach - mówi dr inż. Ewa
Palma, starszy specjalista Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Cele szczegółowe aktu wiążą się
ze zdefiniowaniem i wprowadzeniem ce-

lów dotyczących jakości powietrza określonych z punktu widzenia zdrowia ludzi
i środowiska jako całości. CAFE ma zunifikować metody i kryteria oceny jakości powietrza w państwach UE. Zmiana
ustawy Prawo ochrony środowiska wiąże
się przede wszystkim z wprowadzeniem
nowych definicji w zakresie problematyki
ochrony środowiska. Określa m.in. wskaźnik średniego narażenia, krajowy cel redukcji narażenia, dopuszczalne poziomy
niektórych substancji w powietrzu, strefy
dokonywania ocen jakości powietrza, czy
szczegółowe wymagania dot. programów
ochrony powietrza.
- Przewidywane skutki wdrożenia CAFE w Polsce - przede wszystkim w zakresie norm PM2,5 - to poprawa zdrowia i
jakości życia mieszkańców - mówi Palma.
- W przypadku przekroczenia poziomu
pyłu w powietrzu konieczne jest wdrożenie programów ochrony powietrza dodaje. Realizacja zadań określanych w
programach jest kosztowna, jednak ich
niewdrożenie będzie skutkowało karami pieniężnymi. Funkcjonowanie CAFE
ma także sprawić, że nastąpi poprawa
świadomości mieszkańców kraju, dzięki
stałemu informowaniu ich o stanie jakości powietrza. Palma uważa, że powinno
to podnieść społeczną wiedzę na temat
szkodliwości niektórych zachowań, takich
jak preferowanie transportu prywatnego,
czy spalanie śmieci.

 Ile pyłu mamy w
płucach?

Pył PM to termin określający zanieczyszczenie będące mieszaniną cząstek
stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. Ich pochodzenie może być naturalne, pierwotne i wtórne. Pierwotne
są emitowane bezpośrednio ze źródeł
procesów spalania, a wtórne w wyniku
przemian chemicznych i fotochemicznych w atmosferze.
Pyły PM10 oraz PM2,5 mają dwie
właściwości, które są zagrożeniem dla
ludzkiego zdrowia. Po pierwsze jest to
niewielki rozmiar cząsteczek, które mogą
przenikać poprzez układ oddechowy do
krwiobiegu. Po drugie zawierają one duże ilości toksycznych związków chemicz-

dr inż. Ewa Palma, starszy specjalista,
Departament Monitoringu
i Informacji o Środowisku,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

nych, takich jak metale ciężkie oraz WWA
(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), które mają przewlekłe oddziaływanie na organizm i są kancerogenne.
Dyrektywa określa, że na obszarze
miasta zamieszkanego przez więcej niż
100 tys. mieszkańców musi znaleźć się
jedno stanowisko pomiarowe, monitorujące stężenie pyłu, a na terenie aglomeracji przewyższającej liczbą mieszkańców
1 mln, jedno stanowisko powinno przypadać na każdy milion. W nowej ustawie
został określony krajowy cel redukcji narażenia w odniesieniu do wskaźnika średniego narażenia w roku 2010 r. od kiedy
to Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony
Środowiska rozpoczęły monitoring tego
zanieczyszczenia.
Jak informuje Ewa Palma krajowy
wskaźnik narażenia wynosi w Polsce 28
µg/m3 PM2,5. Duża część obszarów miejskich i aglomeracji (11 na 30) przekracza
tę średnią, a do rekordzistów należą: aglomeracja rybnicko-jastrzębska (44,3 µg),
aglomeracja górnośląska (42,5) miasto
Bielsko-Biała (42,3) i miasto Częstochowa (40,9). Stężenie w pozostałych obszarach jest niższe od 40. W odniesieniu do
tego wskaźnika są ustanowione krajowe
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ignorowania jej postanowień - przypomina Urban. Taka sytuacja generuje ryzyka inwestycyjne, które muszą być brane pod uwagę przy planowaniu nowych
projektów. - Jedną z koncepcji wymuszania wdrożenia technologii CCS - zamiast
nakładania bezpośredniego obowiązku
budowy takich instalacji - jest zaostrzanie standardów emisji. W Wlk. Bryt. proponuje się, aby było to 500 kg CO2/MWh
w 2020 r. i 100 kg CO2/MWh w 2030 r.
- informuje Wróblewska.
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cele redukcji narażenia. Tam, gdzie stężenie początkowe jest wyższe niż 22 µg/
m3, cel redukcyjny do 2020 r. wynosi 18
µg/m3. Tam gdzie jest ono niższe od 22,
a większe od 18, cel redukcji na 2020 r.
wynosi 20% poziomu stężenia z 2010 r.
W emisji pyłów PM10 i PM2,5 największą rolę odgrywają procesy spalania
poza przemysłem. W przypadku pierwszego rodzaju zanieczyszczeń te źródła
stanowią około 60% udziału w jego emisji.
W przypadku PM2,5 jest to 50%. Drugim
największym źródłem zanieczyszczeń
PM2,5 jest transport drogowy odpowiedzialny za około 20% jego emisji, natomiast dla PM10 za około 10%. Kolejnym
największym emitentem jest sektor produkcji i transformacji energii, odpowiadający za około 12% całości emisji PM10
i 15% PM2,5. Pozostałe źródła emisji to
procesy spalania w przemyśle, zagospodarowanie odpadów, procesy produkcyjne, rolnictwo, wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych oraz funkcjonowanie innych
pojazdów i urządzeń.

 Jak inwestuje wielka

Technologie

energetyka?

Grupa PGE to jeden z największych
producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz największa firma
w sektorze elektroenergetycznym w Europie Środkowej i Wschodniej.
- Plany dostosowawcze, przekładające się na inwestycje w PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. są
motywowane środowiskowo - twierdzi
Aneta Pólkowska, główny specjalista ds.
ochrony środowiska w PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie.
- Nowe standardy związane z wdrażaniem dyrektywy IED (w sprawie emisji przemysłowych), wymuszą na naszej
spółce realizację inwestycji ograniczających od 2016 r. emitowanie przede
wszystkim SO2 i NOx. Oznacza to konieczność dostosowania lub likwidacji
istniejących bloków - mówi Pólkowska.
Będąca własnością spółki Elektrownia Bełchatów w 2011 r. w rzeczywistości emitowała ponad 2200 mg/Nm3 SO2.
Tym samym przekroczyła o ponad 200

mg dopuszczalny poziom, jaki mogła
osiągnąć na podstawie Pozwolenia Zintegrowanego. Od 2016 r. dopuszczalny
poziom emisji tego gazu w wyniku funkcjonowania Dyrektywy IED będzie musiał
być ograniczony do 200 mg/Nm3, czyli w
przypadku Bełchatowa 11-krotnie. Emisyjność pozostałych elektrowni Grupy w
tym zakresie jest już mniejsza, waha się
średnio od nieco ponad 200 mg do około
1000 mg/Nm3. Również w swoich elektrociepłowniach PGE GiEK będzie musiało
poczynić zdecydowane inwestycje ograniczające emisje dwutlenku siarki. Wahają się one od ponad 1400 mg/Nm3 (Bydgoszcz I) do niespełna 800 mg (Kielce
WP140). W dwóch z 12 elektrociepłowni
spółki (Kielce i Rzeszów) emisje te zostały
już całkowicie wyeliminowane. Pozostałe
od 2016 r. również nie będą mogły przekroczyć progu 200 mg/Nm3.
- Dziś we wszystkich elektrowniach
spółki funkcjonują instalacje odsiarczania, które w okresie od 1989 r. do 2011
pozwoliły zredukować emisje SO2 nawet
kilkunastokrotnie - wylicza Pólkowska.
Inaczej ma się sprawa w przypadku NOx.
Tu w ujęciu historycznym modernizacje w
elektrowniach PGE pozwoliły zmniejszyć
emisje o około 60% od 1989 r. Jednak
inaczej niż w przypadku SO2 poziomy
emisji tlenków azotu są już dziś bliższe
wymogom dyrektywy IED, które będą
obowiązywać od 2016 r. I tak np. najbardziej pod tym względem zanieczyszczająca powietrze Elektrownia Pomorzany
(podobnych pod tym względem jest jeszcze 5) produkuje dziś około 500 mg/Nm3
NOx. Od 2016 r. poziom ten nie będzie
mógł przekroczyć 200 mg.
Również na przestrzeni lat 19892004 w znacznej części elektrowni i elektrociepłowni spółka poradziła sobie z problemem pyłów, poprzez wyposażenie
bloków w wysokosprawne elektrofiltry o
skuteczności odpylania dochodzącej do
99,8%. Dlatego niemalże wszystkie elektrownie PGE GiEK już dziś praktycznie
spełniają standardy emisji pyłów (20 mg/
Nm3), które za sprawą Dyrektywy będą
obowiązywać od 2016 r. Nieco gorzej jest
w przypadku elektrociepłowni, gdzie np.
Bydgoszcz I przekracza obecnie prawie
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Aneta Pólkowska, główny specjalista ds.
ochrony środowiska, PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna SA
z siedzibą w Bełchatowie

20-krotnie dopuszczalne emisje. Jednak
połowa z nich także w tym wypadku jest
bliska antycypowanym normom.
Zmiany prawne, determinowane potrzebą ochrony środowiska, wymuszają
na PGE realizację wielu bardzo kosztownych inwestycji. Następnym motywatorem do realizacji inwestycji jest wiek
istniejących bloków i konieczność zastępowania ich nowymi. Dlatego też PGE
planuje budowę nowych bloków energetycznych w 7 lokalizacjach, m.in. 2 bloki węglowe w Elektrowni Opole o mocy
2*900 MWe, blok gazowo-parowy 240
MWe i 150 MWt w Elektrowni Pomorzany, oraz podobnego w ZEC Bydgoszcz.
Inne inwestycje wiążą się z modernizacją
istniejących bloków, czy budową instalacji CCS w Bełchatowie. W Elektrowni
Bełchatów 4 bloki z 12 zostały już zmodernizowane i oddane do eksploatacji,
jeden jest w fazie realizacji inwestycji, a
kolejnych 5 przygotowywanych do procesów unowocześniania. Całkowite nakłady inwestycyjne modernizacji elektrowni
mają wynieść około 10 mld zł (średnio 1
mld zł na blok). Realizacja tych inwestycji w większości zakończy się w 2016 r.
Dzięki realizacji tych zamierzeń,
oprócz dostosowania warunków tech-
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nicznych elektrowni do wymogów dyrektywy IED, zwiększy się efektywność
operacyjna istniejących jednostek wytwórczych, poprawie ulegną wskaźniki
eksploatacji oraz zwiększy się moc z minimum 380 MWe do 394 MWe na blok.
Inny element portfela inwestycyjnego Grupy stanowią inwestycje w źródła
spalania wielopaliwowego, wykorzystującego biomasę. Łączne koszty inwestycji
w tym zakresie mają wynieść prawie 370
mln zł do 2014 r. Największą z nich ma
być konwersja kotła w ZEC Bydgoszcz
do spalania 100% biomasy.
- Ostatnim typem inwestycji będzie
budowa demonstracyjnej instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego
składowania CO2, która ma być zintegrowana z nowobudowanym blokiem o
mocy 858 MW. Projekt ten został zakwalifikowany wraz z sześcioma innymi europejskimi projektami CCS do programu
realizowanego w ramach Europejskiego
Planu Naprawy Gospodarczej - opowiada Pólkowska.
Podobnego typu inwestycje są i będą realizowane w Elektrowni Kozienice,
największej w Polsce zawodowej elektrowni systemowej opalanej węglem kamiennym, będącej filarem Grupy Energetycznej ENEA S.A. Osiągana przez nią
moc elektryczna brutto sięga 2905 MW,
a moc cieplna wytwarzana w kogeneracji 266 MWt.
- W 2010 r. została tam uruchomiona Instalacja Odsiarczania Spalin IOS III
dla jednego z bloków o mocy 500 MWe.
Inwestycja pozwoliła zmniejszyć stężęnie SO2 w spalinach oczyszczonych z
poziomu 3200 mg/Nm3do poziomu poniżej 200 mg/Nm3 - opowiada Krzysztof
Zawadzki, z-ca dyrektora ds. inwestycji, Elektrownia „Kozienice” S.A. Bezwzględna wartość redukcji emisji w 2011
r. osiągnęła 16814 ton SO2. Jednocześnie zmniejszeniu uległa emisja pyłu z
100 mg/Nm3 do wartości poniżej 30 mg/
Nm3, dzięki czemu w 2011 r. obniżono ich
emisję o 230 ton. Średnia skuteczność
tej IOS osiągnęła 94,9% w 2011 r. W tym
samym roku zarząd elektrowni podpisał
kontrakt na zabudowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR dla 4

bloków 200 MW. Efektem inwestycji ma
być ograniczenie emisji przemysłowych
zgodnie z Dyrektywą IED oraz spełnienie
wymagań w zakresie najlepszej dostępnej
techniki. Efektem ekologicznym będzie redukcja emisji NOx o 80%, z 500 mg/Nm3
do mniej niż 100 mg/Nm3. Inwestycja ma
być zakończona w 2017 r.
Ograniczaniu emisji CO2 w tej elektrowni ma służyć współspalanie biomasy
w 8 blokach o mocy 200 MW w ilości do
10% udziału masowego w stosunku do
węgla. W 2011 r. spalono w tej technologii
219 303 Mg biomasy, co wygenerowało
393 078 MWh. Duża ilość spalonej biomasy ma skutkować uniknięciem emisji
CO2 w wysokości 357 286 Mg w 2011 r.
Dalsze plany związane z ograniczaniem
emisji CO2 w elektrowni są związane z poprawą efektywności wytwarzania.

 Technologiczne ewolucje

- Projektowanie kompleksowego systemu oczyszczania spalin z dużych bloków energetycznych opartych o energię
uzyskaną ze spalania paliw, w szczególności stałych, wymaga uwzględnienia
wzajemnych powiązań dla systemów
odazotowania, odpylania i odsiarczania
- mówi Jerzy Mazurek, kierownik Zespołu
Pracowni Projektowych Instalacji Ochrony Środowiska RAFAKO S.A. Dlatego
wdrażany przez producenta kotłów system Selektywnej Katalitycznej Redukcji
(SCR) składa się z elementów realizujących te wszystkie procesy. Instalacje
SCR dla dużych bloków energetycznych
wymagają uwzględnienia specyficznych
wymagań związanych z podwyższonym
standardem technologicznym instalacji
(zaostrzone limity emisji NOx oraz nieprzereagowanego amoniaku) oraz aspektów
technicznych związanych z wielkością instalacji, ilością katalizatorów, itp.
Projektanci RAFAKO twierdzą, że najodpowiedniejszym urządzeniem odpylającym dla konwencjonalnej energetyki
zawodowej jest elektrofiltr, którego skuteczność przewyższa 99,9%, a stężenie
zapylenia oczyszczonych spalin nie przekracza 10 mg/Nm3. Dodatkowo charakteryzują się one niskimi kosztami eksploatacji - ze względu na m.in. małe zużycie
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kierownik Zespołu Pracowni Projektowych
Instalacji Ochrony Środowiska,
RAFAKO SA

energii elektrycznej, czy prostą obsługę
eksploatacyjną. - Na końcu układu znajduje się system mokrego odsiarczania
spalin, który musi przejąć na siebie zakłócenia działania obu wcześniejszych
etapów oczyszczania spalin, z czego w
szczególności prawidłowa praca elektrofiltru jest decydująca dla utrzymania jakości
produktu - tłumaczy Mazurek.
Nowe technologie w energetyce rozwijają się bardzo szybko i są w głównej
mierze odpowiedzią na zmiany prawnośrodowiskowe i ekonomiczne. Ewolucji
ulegają technologie spalania, stosowane materiały do budowy instalacji, metody przygotowywania paliw do spalenia,
sposoby usuwania rtęci, tlenków azotu,
siarki i węgla, a także systemy sterowania
i zarządzania blokami energetycznymi.
- Polska jest krajem, gdzie sprawność
bloków energetycznych jest średnio na
poziomie 35-40%. Jej wzrost w wyniku
rozwoju technologii umożliwia ograniczanie jednostkowych emisji CO2. Pytanie
tylko, jakim kosztem? - zastanawia się
dr inż. Rafał Kobyłecki z Politechniki Częstochowskiej.
Bloki o najwyższej sprawności w Europie osiągają dziś do 45%. Jak np. w
przypadku kotłów pyłowych, blok Hitachi
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o mocy 1100 MWe, opalany węglem brunatnym, którego sprawność obiegu wynosi ponad 43%, a temperatura pary 600oC.
Inny kocioł tej samej firmy opalany węglem kamiennym osiąga
parametry sprawności powyżej 45%. Wśród kotłów fluidalnych
flagowym przykładem jest ten w Elektrowni Łagisza o mocy 460
MWe, opalany paliwem alternatywnym, o sprawności 45,3%,
temperaturze pary 560oC. Jego emisyjność w zakresie SO2,
NOx i CO2 nie przekracza 200 mg/Nm3 oraz pyłu 30 mg/Nm3.
Rozwój technologii dla energetyki węglowej jest obecnie
ukierunkowany przede wszystkim na zwiększanie sprawności
bloków, co jednak wiąże się często z koniecznością stosowania
wyrafinowanych materiałów, co z kolei wpływa na podrożenie
instalacji i ujemny bilans ekonomiczny. Z drugiej jednak strony
wymogi dyrektywy CAFE czy IED wymuszają stosowanie coraz
bardziej zaawansowanych technologii oczyszczania pozostałości procesów produkcji energii.

Trzeci okres rozliczeniowy systemu handlu emisjami na lata 2013-2020 będzie opierał się na aukcji uprawnień do emisji. Jednocześnie będzie stopniowo maleć liczba bezpłatnych
przydziałów. Dotychczas każdy kraj członkowski sam rozdzielał uprawnienia, dysponując określonym limitem krajowym. W
Polsce był to Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji.
- W nowym okresie wprowadzono dodatkowy podział na
podsektory systemu - mówi Paweł Mzyk, zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. - Są tu odstępstwa od zasady aukcji uprawnień, m.in. dla
sektorów narażonych na zjawisko ucieczki emisji. W całym 3
okresie rozliczeniowym instalacje te otrzymają 100% uprawnień do emisji z przydziału - dodaje Mzyk. Natomiast sektory
nienarażone na ucieczkę emisji (w tym ciepłownictwo) będą
podlegały systemowi malejącego przydziału: w 2013 r. będzie
to 80%, w 2020 30% i w 2027 r. 0%. Ogólną zasadą dla sektora elektroenergetyki jest brak przydziału, jednak w drodze
derogacji otrzyma on w 2013 r. 70% uprawnień, co stopniowo będzie się zmniejszać do zera w 2020 r.
Obowiązujące od nowego okresu Krajowe Środki Wykonawcze są odpowiednikiem Krajowego Planu Rozdziału
Uprawnień do Emisji chociaż są między nimi pewne różnice. Przydział uprawnień jest określony na podstawie decyzji
Komisji z 27 kwietnia 2011 r. i jest obliczany dla produktów,
a nie dla czynników produkcji, co w jak największym stopniu
ma zmniejszyć emisje i zwiększyć oszczędności wynikające
z poprawy efektywności energetycznej.
Przydział bezpłatnych uprawnień będzie oparty o wskaźnik
emisyjności dla produktu oraz historyczny poziom aktywności w
okresie 2005-2010. Wzór określający sposób obliczenia uprawnień składa się ze wskaźnika historycznego poziomu aktywności, pomnożonego o wskaźnik emisyjności danego produktu
oraz o współczynnik narażenia na ucieczkę emisji. W oparciu o
ten wzór dokonywany jest wstępny przydział. Ostateczny dokonany zostanie po uwzględnieniu współczynnika korygującego.
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r. i nowe, których procesy inwestycyjne
fizycznie rozpoczęły się przed 31 grudnia 2008 r., a zezwolenie na ich udział w
systemie handlu uprawnieniami do emisji
zostało wydane przed 30 czerwca 2011 r.
KOBiZE szacuje, że w latach 20132014 cena uprawnienia będzie wynosiła
14,78 euro oraz 20,38 euro w kolejnych
latach do 2020 r. Przy kursie waluty europejskiej z 30.12. 2011 r. na poziomie 4,41
zł, koszty zakupu dodatkowych uprawnień w 2013 r. mogą wynieść około 4,3
mld zł, w 2015 r. niespełna 7,5 mld zł, a
w 2020 r. 14,3 mld zł.
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Aneta Pacek - Łopalewska,
Kancelaria Radcy Prawnego

W praktyce oznacza to, że elektrownie zawodowe w 2013 r. będą miały przydział uprawnień na poziomie 1,8 mln, a
w 2020 r. - 0,7 mln. Elektrociepłownie
zawodowe uzyskają przydział 9,6 mln w
2013 r., a 7 lat później - 3,1 mln. Z kolei
elektrociepłownie przemysłowe otrzymają
w 2013 r. 2,6 mln i 1,5 mln w 2020 r. Dla
ciepłowni zawodowych przewidywany
przydział równy jest 6,5 mln w 2013 r., a
w 2020 1,7 mln.
Instalacje, które będą podlegać derogacji, będą musiały spełnić szereg warunków. Paweł Mzyk twierdzi, że pierwszym
z nich będzie zakwalifikowanie jako wytwórcy energii elektrycznej, który nie może
prowadzić działalności przemysłowej (poza produkcją energii elektrycznej i ciepła).
W przypadku przydziałów w ramach derogacji dla instalacji kogeneracyjnych pod
uwagę będą brane tylko emisje związane z produkcją energii elektrycznej. Temu
systemowi podlegać będą tylko te instalacje, które istniały przed 31 grudnia 2008

 Bat na przestarzałe
technologie

Dyrektywa IED (w sprawie emisji przemysłowych), która weszła w życie 24 listopada 2010 r. ma na celu kompleksowe uregulowanie działalności standardów
działania podmiotów, które poprzez swoją
aktywność wywierają silną presję na środowisko. - Pytanie, po co nam ta dyrektywa, gdzie wydaje się, że inne dyrektywy
załatwiają te problemy? - pyta retorycznie
Aneta Pacek - Łopalewska z Kancelarii
Radcy Prawnego. BAT (ang. Best Available Techniques) - najlepsze dostępne
techniki - w Dyrektywie IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, definiowane były jako: najbardziej
efektywny i zaawansowany etap rozwoju
metod prowadzenia danej działalności,
który wskazuje możliwe wykorzystanie
poszczególnych technik jako podstawy
dla granicznych wielkości emisji mający
na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko
jako całość - wyjaśnia radczyni. Jednocześnie organy, których własnością było
wydawanie zintegrowanych pozwoleń nie
powinny zalecać wybranej technologii, ale

uwzględniać techniczne właściwości danej instalacji, jej położenie geograficzne i
warunki środowiska.
Standard ten został utrzymany w
Dyrektywie IED i musi być on uwzględniany podczas określania warunków
emisyjnych danej instalacji. Dodatkowym nowum w tym zakresie jest zapis
w IED, mówiący, iż: państwa członkowskie mają obowiązek podjąć wszelkie
środki, aby zapewnić, że instalacje objęte regulacjami dyrektywy są eksploatowane z uwzględnieniem standardów BAT.
„Techniki” obejmują tu technologie,
ale także sposób projektowania, budowy, eksploatacji i wygaszania instalacji.
Natomiast pojęcie „dostępności techniki” należy rozumieć z punktu widzenia
technicznej, jak i ekonomicznej, a także fizycznej dostępności dla operatora
w danym kraju „Najlepsze” techniki są
rozumiane jako te, które wykazują najwyższą efektywność w osiąganiu poziomu ochrony środowiska.
Dyrektywa IPCC określała BAT jako: podstawę dla granicznych wielkości
emisji, nowe prawo definiuje BAT jako:
podstawę przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia.
O ile paraliż decyzyjny wśród polskich decydentów w zakresie wyboru
drogi rozwoju polskiej energetyki jest
silny i destabilizujący procesy inwestycyjne, o tyle warunki prawne stwarzane na poziomie wspólnoty europejskiej
pozwalają w pewnym stopniu kierunkować działania. Z całą pewnością wskazane będzie dalsze inwestowanie w
zwiększanie efektywności energetycznej procesów, rozwój technologii niskoemisyjnych oraz eliminowanie z nich
pyłów, tlenków azotu, siarki, czy węgla
oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji. o

III Konferencja Inwestycje w Energetyce – Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska
24-25 maj 2012 - Opole
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dr inż. Łukasz Dzierżanowski,
dr inż. Michał Tomaszewski, zastępca dyrektora Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych,
Katedra Energetyki, Wydział Elektrotechniki, Politechnika Opolska

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
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„Forum Energetyków” GRE 2012
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 Modernizacja bloków 200 MW - L.

 Obiektywny obraz procesu monito-

Wiśniowski, S. Faruga, TAURON
Wytwarzanie S.A.
 Nowe technologie w kotłach na
parametry super nadkrytyczne - A.
Sutowicz, RAFAKO S.A.

rowania inwestycji - prof. Z. Kabza,
L. J. Kwiatkowski
 Optymalizacja kosztów dostosowania kotłów do nowych wymagań
środowiskowych - zwiększenie roli

fot. NE

Konferencja została objęta patronatem honorowym Waldemara Pawlaka,
Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra
Gospodarki. Naukowo Forum patronował Komitet Problemów Energetyki przy
Prezydium PAN.
Tematyka obejmowała zagadnienia
interdyscyplinarne występujące w procesie wytwarzania i dystrybucji energii
elektrycznej i ciepła. Materiały konferencyjne opublikowane zostały w wydaniu
2/2012 „Nowej Energii”.
W sesji plenarnej, wygłoszono następujące referaty:
 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych”
bloków węglowych zintegrowanych
z wychwytywaniem CO2 - prof. T.
Chmielniak
 Opracowanie technologii spalania
tlenowego dla kotłów pyłowych i
fluidalnych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2 - prof. W. Nowak

Technologie

orum Energetyków” w dwuletnim cyklu gromadzi przedstawicieli świata
nauki i przemysłu, ostatnio w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle
Gniazdo” w Szczyrku. Konferencję od wielu lat organizuje Instytut Elektrowni
i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej, w tym roku przy współudziale
Wydawnictwa „Nowa Energia”. Spotkanie energetyków odbyło się po raz trzynasty
w dniach 25-27.04.2012.
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Etap badań dotyczących technologii
wychwytu CO 2 jest zaawansowany zarówno
na poziomie analiz teoretycznych, jak i badań
doświadczalnych na instalacjach demonstracyjnych.
Z uwagi na brak

jednoznacznych przepisów dotyczących bezpieczeństwa nowych
technologii, a zwłaszcza
kryteriów bezpieczeństwa przy
transporcie CO 2 do miejsc składowania, należy rozwijać badania
w celu określenia ryzyka związanego z jego transportem.
 Należy realizować strategiczny
program rozwoju polskiej energetyki do 2015 r. zawierający dwa
zasadnicze zadania:
1. rozwój bloków energetycznych 50+
(lider prof. T. Chmielniak),

kresie eksploatacji (lider prof. T. Nowak), remonty modernizacji.

Celowe jest monitorowanie inwestycji, remontów i eksploatacji w całym okresie życia instalacji w jednorodnym środowisku informatycznym.
Wskazane jest opracowanie zarysu kompleksowego programu badawczego dotyczącego eksploatacji
sieci i stacji elektroenergetycznych.
Wartym odnotowania drobiazgiem jest fakt, że malownicze położenie „Orlego Gniazda” i wyśmienita pogoda zachęcała uczestników
do przeżywania radości z samego
podróżowania w stronę Beskidu
Śląskiego. Po raz pierwszy - dwóch
pracowników Politechniki Opolskiej,
zdobyło szczyt, na którym położony
jest ośrodek konferencyjny, na motocyklach klasy enduro. Być może
w kolejnych latach pomysł się przyjmie i grono motocyklistów się powiększy? o

fot. Politechnika Opolska

kogeneracji - J. Łaskawiec, prezes
zarządu, Fabryka Kotłów SEFAKO
S.A.
 Plany rozwojowe PSE Operator
S.A. - dr inż. H. Majchrzak, prezes
zarządu, PSE Operator S.A.
Z treści wystąpień wyłonił się obraz zaawansowania realizacji kolejnych
segmentów projektu strategicznego
dotyczącego zaawansowanych technologi pozyskiwania energii.
Referaty przedstawione w sesjach
problemowych stanowiły rozwinięcie
aspektów poruszonych w części plenarnej. Główne wątki tematyczne obejmowały przede wszystkim efektywność
wytwarzania energii przy jednoczesnym
ograniczeniu emisji spalin w elektrowniach węglowych oraz rozwój, eksploatację i awaryjność systemu elektroenergetycznego.
Na uwagę zasługuje szczególna atmosfera spotkania, przejawiająca się w
swobodzie i rzeczowości dyskusji, które
miały miejsce nie tylko w czasie prezentacji referatów, ale także w kuluarach,
podczas koncertu smyczkowego oraz
mniej formalnych spotkań koleżeńskich.
Jako podsumowanie trzech dni obrad sformułowano następujące wnioski
końcowe:

2. separację CO2 i oxy spalanie w za-

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Forum Energetyków GRE 2012
PATRONAT NAUKOWY
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Wicepremier, Minister Gospodarki

Komitet Problemów Energetyki PAN

PARTNERZY

INSTYTUT

ELEKT
R

PATRONAT HONOROWY

25-27 kwiecień - Szczyrk

SYSTEMÓW POM
IAR
NI I
OW

ORGANIZATORZY

CH
WY
O

Technologie

fot. NE



W
,
Y
IKI
AU D Z I A Ł E L
HN
EK TR OTEC YKI
TOM
AT YKI I INFORMAT

TAURON Wytwarzanie S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
- Południe S.A.

Politechnika Opolska,
Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych

Wydawnictwo Nowa Energia
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Rozmowa z Anną Gerymską, dyrektorem Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT
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Jaką rolę spełnia strona trzecia
w inwestycjach w energetyce?
Czy można ją opisać jako stronę, która wystawia certyfikat zgodności z
dyrektywami Unii Europejskiej?
Ograniczanie roli strony trzeciej w inwestycjach w energetyce jedynie do roli
jednostki notyfikowanej byłoby znacznym uproszczeniem. Ocena zgodności
z wymaganiami dyrektyw UE to tylko jedno z zadań strony trzeciej, choć oczywiście niezwykle istotne, gdyż wiążące się
ze spełnieniem wymagań prawnych.
Ale poza tymi działaniami inwestorzy oraz
wykonawcy zgłaszają także potrzebę ekspertyz technicznych.
Czyli inwestorzy sami nakładają
na siebie dodatkowe wymagania?
Inwestorzy często w specyfikacji
technicznej określają dodatkowe wymagania, mające na celu zabezpieczenie
ich interesów - w końcu to ostateczny
użytkownik ponosi ryzyko użytkowania instalacji. Usługi strony trzeciej mimo generowania dodatkowych kosztów
w perspektywie długofalowej okazują się
oszczędnością. W skali całego projektu usługi związane z ekspertyzami technicznymi stanowią relatywnie mały koszt
w porównaniu do korzyści związanych z
ograniczeniem ryzyka związanego zarówno z wydłużeniem procesu oddawania instalacji do użytkowania lub zagrożeń już
w trakcie eksploatacji.
Czy inwestor lub wykonawca może
przeprowadzić ekspertyzy techniczne we własnym zakresie?
Tam, gdzie prawo nie wymaga obecności trzeciej strony - oczywiście może.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt,
że strona trzecia, jako jednostka niezależna, oprócz fachowości zapewnia również
bezstronność, co w przypadku sytuacji

problematycznych jest nie do przecenienia. Za przykład posłużyć może analiza HAZOP, w której strona trzecia pełni
rolę polegającą na moderowaniu sesji
z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy czy też projektanta. Zleceniodawca ma pewność, że analiza zostanie
przeprowadzona zgodnie z uznaną metodologią, a przede wszystkim, że żaden z
omawianych aspektów nie zostanie zmarginalizowany kosztem innego.
Ponadto strona trzecia zazwyczaj posiada niezbędne doświadczenie wyniesione z licznych, podobnych projektów.
Znajomość europejskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa gwarantuje,
że wszystkie wymagania prawne w danym obszarze zostaną spełnione.
Na którym etapie życia inwestycji
strona trzecia obecna jest najczęściej i dlaczego?
Strona trzecia obecna jest na każdym z etapów - od planowania, poprzez projektowanie, wytwarzanie,
jak i montaż. Również na etapie oddawania do eksploatacji następują odbiory instalacji przez właściwe organy
państwowe, które przecież również są
trzecią stroną. W fazie samej eksploatacji jest także miejsce dla działań trzeciej strony. Dotyczy to na przykład weryfikacji rocznych raportów emisji CO2
lub weryfikacji świadectw pochodzenia
z kogeneracji.
W fazie planowania, na etapie samej
koncepcji przeprowadza się analizę PHA,
która w późniejszym etapie projektowania
zastępowana jest bardziej szczegółowymi analizami, takimi jak HAZOP, LOPA,
FTA, czy też ETA. Na etapie projektowania ważnym elementem jest badanie projektu.
Etap realizacji, zarówno w fazie prefabrykacji, jak i montażu - to zarówno prace

Fot: UDT

Rola trzeciej strony
w inwestycjach
energetycznych
związane z wymaganiami dyrektyw UE, jak
i dodatkowymi, określonymi przez Inwestora lub Wykonawcę wymaganiami dla ich
dostawców. Na tym etapie udział strony
trzeciej jest największy. Może dotyczyć na
przykład oceny materiałów i elementów,
ale również oceny wytwórców.
Na etapie eksploatacji możemy mieć
zarówno do czynienia z rozbudową, która regulowana jest przez dyrektywy,
jak i modernizacją, która podlega już prawu krajowemu i jest przedmiotem prac np.
właściwego organu dozoru technicznego.
Podsumowując, z pewnością warto
wspomnieć, że im większy udział strony
trzeciej w początkowych fazach życia inwestycji, tym mniejsze potencjalne koszty
błędu, ponieważ jego koszt wzrasta wraz
z etapem inwestycji.
Jak ocenia Pani świadomość w zakresie bezpieczeństwa technicznego w
sektorze energetycznym?
Poziom wiedzy technicznej w podmiotach realizujących inwestycje energetyczne jest na wysokim poziomie. Poziom
wiedzy na temat europejskiego systemu
bezpieczeństwa stale wzrasta. Obserwuję również, że coraz częściej klienci sami występują z inicjatywą dodatkowych
ekspertyz, bazując na wcześniejszych
doświadczeniach branży, ale również
na prostym rachunku ekonomicznym.
Coraz częściej podmioty traktują współpracę ze stroną trzecią jako szansę
na zmniejszenie całościowych kosztów
inwestycji, nie zaś jako dodatkowy wydatek. o
Rozmawiała:
Dorota Kubek, Nowa Energia"
"
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