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Jaki jest profil działania Wydziału, 
którym Pan kieruje?

Od wielu lat nasz Wydział uczest-
niczy w wielu pracach naukowo-ba-
dawczych w tematyce przede wszyst-
kim biomasy, gdyż odnawialne źródła 

energii to temat wiodący jeśli chodzi 
o politykę klimatyczną. Byliśmy jed-
nymi z pierwszych, którzy realizowali 
współspalanie biomasy na obiektach 
energetycznych. Elektrownia Ostrołęka 
wiele lat temu była pierwszym obiek-

tem w Polsce, który spalał biomasę. 
Zebraliśmy bardzo duże doświadcze-
nie w zakresie spalania i współspalania 
biomasy. Powstało wówczas bardzo 
nowoczesne laboratorium. 

Jesteśmy również koordynatorem 
europejskiego projektu Era-Net, który 
zrzesza uczelnie i przemysł skandy-
nawski - Szwecję, Finlandię oraz nasz 
Wydział. Naszym partnerem przemysło-
wym jest Elektrownia Turów, dla której 
przygotowywaliśmy różnego rodzaju 
opracowania dotyczące dostarczania 
biomasy do kotła, czy też wpływu bio-
masy na warunki w kotle. Dysponu-
jemy gotowym produktem w tym za-
kresie, który może być skierowany do 
przemysłu. 

Weszliśmy również bardzo mocno 
w temat innych źródeł odnawialnych - 
geotermię. Prowadzimy prace dla gmin 
naszego regionu, gdzie wykorzystywa-
na jest woda niskotemperaturowa. Na 
bazie tego źródła przygotowujemy róż-
nego rodzaju opracowania. 

Jednak zasadniczym tematem Wa-
szych prac jest CO2? 

Tak, jest to nasz temat wiodący. 
Często mówi się, że CO2 nie do końca 
powoduje efekty cieplarniane. My z na-
szej strony tego nie badamy, gdyż nie 
zajmujemy się klimatologią, czy zmia-
nami klimatycznymi. Traktujemy jednak 
dwutlenek węgla jako pewne narzędzie 
postępu technologicznego, które napę-
dza rozwój technologiczny. 

W związku z powyższym, powstał 
w Polsce bardzo duży projekt, który jest 
finansowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju z czterema zadaniami 
badawczymi. Nasz zespół koordynu-
je zadaniem nr 2, czyli opracowaniem 
technologii tzw. spalania tlenowego dla 
kotłów pyłowych i fluidalnych zintegro-

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Wojciechem Nowakiem, dziekanem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Traktujemy CO2 jako narzędzie 
postępu technologicznego
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wanych z wychwytem CO2. Ten projekt 
jest przykładem bardzo dobrej współ-
pracy pomiędzy uczeniami, instytutami 
naukowo-badawczymi oraz przemy-
słem. Przemysłem tym dużym i tym 
małym. Wszyscy gracze są uczestnika-
mi tego projektu. W naszym projekcie 
udział biorą m.in.: PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA, TAURON Wytwarza-
nie SA, Foster Wheeler Energia Polska 
Sp. z o.o. oraz małe innowacyjne firmy, 
które nas wspomagają w zakresie mo-
delowania studium wykonalności. 

Jaki jest główny cel opracowywa-
nego projektu?

Głównym celem ma być opraco-
wanie demonstracyjnego obiektu do 
spalania tlenowego z wychwytem dwu-
tlenku węgla. Rozwiązaliśmy już dwa 
konkretne zadania dla przemysłu. Mam 
tutaj na myśli Polską Grupę Energetycz-
ną, gdzie dla Elektrowni Turów prze-
prowadziliśmy studium wykonalności 
wyprowadzenia rurociągami dwutlenku 
węgla ze wskazaniem miejsc składo-
wania oraz z kompletną analizą tech-
niczno-ekonomiczną. Cały pakiet, któ-
ry powstał w tym projekcie służy dla 
potrzeb konkretnej elektrowni. Elek-
trownia przystępując do nowego pro-
cesu inwestycyjnego i nowego bloku 
460 MW, musi być capture ready, czyli 
przystosowana już do wychwytywania 
dwutlenku węgla. Jest to nasza war-
tość dodana w ramach projektu, która 
będzie realizowany. 

Drugim naszym partnerem prze-
mysłowym jest TAURON Wytwarzanie, 
dla którego to w ramach realizowane-
go projektu przygotowujemy instala-
cję półprzemysłową do nowatorskiej 
metody wychwytu dwutlenku węgla 
na zoolitach. Technologia ta będzie 
sprawdzona w Elektrowni Łagisza. 
Jesteśmy w fazie zatwierdzenia do-
kumentacji technicznej tego projektu. 
Projekt ma być zrealizowany do koń-
ca br., a od przyszłego roku będziemy 
przystępować już do testów na tej in-
stalacji przemysłowej. W efekcie tych 
prac duża polska elektrownia będzie 
miała możliwość testowania technologii 

z myślą polską. Wiele rozwiązań w tej 
technologii to nasze polskie patenty. 
Jest to kolejna bardzo ważna wartość 
naukowa i praktyczna tego projektu.

Skąd zainteresowanie projektem 
wielkiego producenta kotłów - fir-
my Foster Wheeler?

Firma ta jest wiodącą firmą na świe-
cie, która rozwija technologie spalania 
tlenowego. My z tą firmą, jak i również 
z innymi czołowymi firmami zachodni-
mi typu Siemens, Endesa, EDP z Por-
tugalii, uczestniczymy w jednym z sze-
ściu demonstracyjnych europejskich 
projektów. W jednym z tych projektów 
uczestniczy Elektrownia Bełchatów, 
w tematyce wychwytywania CO2 me-
todami adsorpcyjnymi. 

Nasz Wydział wspólnie z firmą Fo-
ster Wheeler i Endesą zajmuje się blo-
kiem demonstracyjnym dla grupy ener-
getycznej Endesa w Hiszpanii o mocy 
323 MW. Firma Foster Wheeler rów-
nież w naszym projekcie prowadzi 
bardzo ciekawe badania. Przykładem 
może być nowo uruchomiony blok do 
spalania biomasy w Elektrowni Ko-
nin. Nasz Wydział w ramach projektu 
jest odpowiedzialny za badania koro-
zji w kotle wywołanej spalaniem agro 
biomasy. Wspólnie z Foster Wheeler 
opracowaliśmy system pomiarowy - 
już na etapie projektowania tego ko-
tła i jego realizacji. System ten został 
wkomponowany w blok energetyczny 
dla Elektrowni Konin i będziemy go la-
da moment testować. Jest to kolejny 
przykład ścisłej współpracy z prze-
mysłem. 

Jaki udział w tego typu projektach 
mają małe firmy? 

W projektach europejskich bar-
dzo duży nacisk kładzie się na to, 
aby w przedsięwzięciach uczest-
niczyły f irmy małe i  średnie. To 
one bowiem są motorem postępu. 
W naszym projekcie mamy rów-
nież tego typu firmę, która dostar-
cza nam bardzo ciekawe i praktycz-
ne rozwiązania w postaci narzędzi 
projektowania np. nowych bloków 
energetycznych do tzw. wirtualnego 
projektowania elektrowni. Z firmą 
tą realizujemy również bardzo cie-
kawe rozwiązanie związane z pro-
dukcją tlenu. 

Projekt, który wyrósł na bazie CO2, 
dostarczył bardzo wielu ciekawych 
elementów, które niekoniecznie 
mogą służyć badaniom związanym 
z dwutlenkiem węgla. 

Tak, stworzyl iśmy m.in. kon-
k re tne  rozwiązan ie  d la  jedne j 
z   e lekt rowni  do tzw.  czystego 
spalania. Możemy wychwytywać 
n ie ty lko dwut lenek węgla,  a le 
również i  inne gazy. Jedna z f irm 
dostarczyła nam technologię pro-
dukcj i  t lenu innowacyjną meto-
dą. Instalacje do produkcj i  t lenu 
możemy przekazywać do innych 
obiektów, takich jak np. szpita-
le, czy oczyszczalnie ścieków. 

Stworzyl iśmy pewien katalog 
produktów, które już rozwinęl i -
śmy i   są dalej  rozbudowywane. 
Inne firmy zainteresowane naszy-
mi rozwiązaniami, które powsta-
ły w ramach tego projektu - mo-
gą z tego skorzystać. 

P ro j ek t  Na rodowego  Cen-
t rum Badań i  Rozwoju pozwo-
l i ł  nam na rozwój  bardzo ryzy-
kownych technologi i .  Warto tu-
taj  wspomnieć o ciekawej insta-
lacj i  do tzw. membranowej sepa-
racj i ,  którą wybudował Instytut 
Energetyk i .  Jest  to bardzo no-
watorska metoda, która nie jest 
jeszcze stosowana w skal i  n ie-
komercyjnej . 

W projektach 
europejskich bardzo 
duży nacisk kładzie 
się na to, aby 
w przedsięwzięciach 
uczestniczyły firmy 
małe i średnie. To 
one bowiem są 
motorem postępu

,,
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Wydział, którym Pan kieruje bierze 
udział również w zadaniu nr 1, któ-
re polega na opracowywaniu tech-
nologii dla wysokosprawnych, „ze-
ro emisyjnych” bloków węglowych 
zintegrowanych z wychwytem CO2 
ze spalin, któremu przewodzi Poli-
technika Śląska.

Rozwijamy w tym zadaniu nasz po-
mysł i patent suszenia węgla brunatne-
go w młynach elektromagnetycznych. 
Wybudowaliśmy taką instalację i jest 
ona w wielu miejscach testowana przy 
ścisłej współpracy z przemysłem. 

Wchodząc w tematy adsorpcji, któ-
re rozwijamy zarówno w zadaniu ba-
dawczym nr 1 i 2, zakończyły się one 
w przypadku Elektrowni Łagisza pół-
technicznym obiektem. Korzystając 
z naszych doświadczeń i możliwości 
w tym temacie, weszliśmy również we 
współpracę z firmami, które zajmują się 
adsorpcją do produkcji chłodu. Jest to 
bardzo nowatorska technologia, któ-
ra była rozwijana w Japonii, a potem 
w Singapurze. Obecnie przystępujemy 
do budowy w Częstochowie dla szpi-
tala miejskiego instalacji o mocy 90 kV, 
która będzie pierwszą tego typu instala-
cją w Europie - wg technologii adsorp-
cji na silikażelach. Korzystamy z ciepła 
nieużytecznego, odpadowego, które 
przerabiamy na wodę lodową - chłód, 
który może być wykorzystany dla po-
trzeb klimatyzacji. W rozwój tej techno-
logii zaangażowana jest również Grupa 
Fortum oraz jedna z firm warszawskich. 

Często się słyszy, że współpraca 
pomiędzy uczelniami, a  przemy-
słem nie układa się za dobrze.

Realizując pewien pomysł - zada-
nie badawcze, zawsze obserwujemy czy 
jest zainteresowanie firm tym tematem. Je-
żeli widzimy zainteresowanie, to staramy 
się szybko włączyć firmy do realizacji te-
go projektu. Jeżeli tego zainteresowania 
nie ma, a uważamy, że projekt ma szansę 
się rozwinąć w przyszłości, pomimo tego, 
że jest projektem wysokiego ryzyka – sta-
ramy się go dalej rozwijać i szukać innych 
źródeł unijnych lub też w postaci grantów 
badawczych. 

Ja mogę powiedzieć, że od mo-
mentu, kiedy pracuję tutaj na Wydzia-
le, współpraca z przemysłem układa-
ła nam się zawsze bardzo dobrze. Wi-
dzę konkretne, namacalne efekty takiej 
współpracy, polegającej nie tylko na tym, 
że realizujemy bardzo poważne i duże 
projekty, ale również rozwijamy kwestie 
dydaktyczne. Młodzież po ukończeniu 
studiów może kontynuować pracę w fir-
mamach, które z nami współpracują. 

Czy pracodawcy są również włą-
czeni do samego procesu kształce-
nia?

Decyzją naszej Rady Wydziału, pra-
codawcy również uczestniczą w przy-
gotowywaniu programów kształcenia. 
Nasz Wydział był chyba jednym z pierw-
szych, który opracował rozwój Politech-

niki Częstochowskiej w zakresie eduka-
cji, włączając w to pracodawców. Na 
wykłady przyjeżdżają do nas praktycy - 
prezesi największych koncernów i firm. 
Przekazują swoją wiedzę, której my - ja-
ko uczelnia - nie jesteśmy w stanie im 
przekazać, gdyż nasza wiedza jest inna. 

Również przemysł nam pokazuje 
w jakim kierunku nasz proces dydak-
tyczny powinien iść i w jakim kierunku 
powinniśmy kształcić. Mamy takie moż-
liwości, aby modyfikować nasz program 
dydaktyczny i dostosowywać go dla po-
trzeb pracodawcy i rynku. 

Obserwując potężny rynek w zakresie 
efektywności energetycznej, od razu weszli-
śmy w ten temat organizując kursy, szkolenia 
oraz inne formy kształcenia w tym temacie. 

Proszę podać konkretne przykłady 
takiej współpracy.

Skorzystaliśmy z tzw. mechani-
zmów norweskich. Opracowaliśmy 
bardzo ciekawy projekt związany z po-
prawą kształcenia w uczeniach tech-
nicznych. Środki, które wpłynęły w ca-
łości pochodziły od rządu norweskiego. 
W projekt włączyliśmy partnerów nor-
weskich, którzy przyjeżdżają do nas 
i pokazują swoje doświadczenia. Są 
to partnerzy z Instytutów, a nie z uczel-
ni. W związku z tym utworzyliśmy no-
we specjalizacje oraz wyposażyliśmy 
dość dobrze Centrum Obsługi Studen-
ta w sprzęt ze środków norweskich. 

Będziemy to dalej kontynuować, 
gdyż widzimy, że w tych projektach czu-
jemy się mocni. Oprócz tego, że prowa-
dzimy projekty badawcze z Norwegami, 
realizujemy również projekty miękkie – 
typowo kształcące. Większość naszych 
doktorantów jeździ po całym świecie, 
korzystając z programów unijnych. 

To jest przykład, w jaki sposób moż-
na ściągnąć na uczelnię najlepszych 
wykładowców - mając oczywiście od-
powiednią bazę, a do tego właśnie słu-
żą realizowane przez nas programy. 

Nie musimy się więc obawiać 
o  braki kadry technicznej w  na-
szym kraju?

Nie, ja bym się o to nie obawiał. W lip-
cu mieliśmy zjazd dziekanów kształcą-
cych na kierunku energetyka. Z informa-
cji, którą przekazywali dziekani z uczelni 
polskich wynika, że energetyka się bar-
dzo dobrze rozwija. Sporo studentów się 
kształci na tym właśnie kierunku. Chyba 
po raz pierwszy zostało to zauważone. 

Był czas, kiedy nie było tylu chętnych 
na ten kierunek, natomiast obecnie szero-
ko przedstawiany temat energetyki w me-
diach - spowodował, że młodzież jest bar-
dzo zainteresowana. Uważam, że ener-
getyka ma swoje miejsce i będzie się 
dalej rozwijać.  

Nacisk, który 
powstał w postaci 
CO2 i konieczności 
wprowadzania 
bardzo 
nowoczesnych 
technologii, 
spowodował, 
że branża 
energetyczna 
- szczególnie 
w naszym kraju 
- zaczęła się 
bardzo mocno 
rozwijać

,,
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Na ostatnim zjeździe dziekanów za-
stanawialiśmy się również, czy nie do-
konywać zmian w procesie kształce-
nia. Skoro energetyka węglowa „pod-
upada” i znajduje się sytuacji można 
powiedzieć niekorzystnej w Europie, 
czy powinniśmy kontynuować tradycyj-
ną energetykę, której do tej pory uczy-
liśmy, czy też powinniśmy się bardziej 
skierować w kierunku energetyki ją-
drowej, czy też źródeł odnawialnych? 
Uznaliśmy jednak, że będziemy konty-
nuować naukę pozostając również przy 
klasycznej energetyce. 

Widzimy tutaj także duże możliwo-
ści kształcenia dla potrzeb studentów 
z Azji. Mając bardzo bogate doświad-
czenie w klasycznej energetyce, może-
my stworzyć bardzo ciekawy program 
nauczania dla studentów z Chin, In-
dii, czy też innych krajów azjatyckich.  

Czy Pana zdaniem rozwój tradycyj-
nej energetyki oraz nowych tech-
nologii może spowodować rene-
sans energetyki konwencjonalnej? 

Uważam, że może tak się stać. 
Przypuszczam, że wrócimy znowu 
w Polsce do tematu energetyki kon-
wencjonalnej i węgla, który nam za-
pewnia bezpieczeństwo energetycz-
ne i jest podstawowym źródłem energii. 

Temat CO2 spowodował, że w bran-
ży energetycznej zaczęło się sporo 
dziać. 

Energetyka jest dość konserwatywną 
dziedziną. Branża ta potrzebuje również 
pewnych nacisków. Taki nacisk, który po-
wstał w postaci CO2 i konieczności wpro-
wadzania bardzo nowoczesnych tech-
nologii, spowodował, że branża energe-
tyczna - szczególnie w naszym kraju - za-
częła się bardzo mocno rozwijać. Wcze-
śniej niemożliwym byłoby uruchomienie 
tak wielkiego projektu badawczego, który 
obecnie jest realizowany w ramach Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Występując na konferencjach mię-
dzynarodowych, nie występujemy już ja-
ko biedni naukowcy z Polski, tylko jako 
równorzędni partnerzy. To do nas obec-
nie przychodzą po wiedzę. 

Dla przykładu podam, że to właśnie 
w Częstochowie powstało laborato-
rium firmy Foster Wheeler, gdzie zo-
stało umieszczonych część urządzeń 
badawczych i to tutaj z całego świata 
przyjeżdżają pracownicy firmy, aby pro-
wadzić badania na tej instalacji.

Piastuje Pan również stanowisko 
Przewodniczącego Rady ds. Zrów-
noważonego Rozwoju Miasta Czę-
stochowa. Obszar samorządowy 
ma coraz więcej zadań, potrzeb 
oraz obowiązków do zrealizowania. 
Duże miasta, takie jak Częstocho-
wa, czy Bielsko-Biała dobrze sobie 
radzą w  tym zakresie. Pozostaje 
jednak cały obszar tych mniejszych 
samorządów, którym też trzeba po-
kazać, że można być efektywnym 
energetycznie. Na pewno potrzeb-
ne jest jednak wsparcie dla samo-
rządów przez naukę, czy przemysł.

Z ustawy jasno wynika, że samo-
rząd musi zabezpieczyć i zadbać o to, 
aby mieszkańcy mieli tanie ciepło, tanią 
energię oraz komfortowe życie w przy-
jaźni ze środowiskiem. Uważam, że 
inicjatywa utworzenia Rady w mieście 
Częstochowa jest bardzo trafną inicja-
tywą. Radę tworzy ta grupa ludzi, któ-
ra może wykreować pewne działania 
w mieście. Spotykając się kilkukrotnie 
w ciągu roku, obserwujemy jak prze-
mysł lokalny - zarówno ten większy, 
jak i mniejszy - odbiera działania pro-
wadzone przez samorząd. 

Członkowie Rady przekazują sobie 
bardzo wiele cennych uwag. Rodzą 
się również nowe inicjatywy.

W ramach naszego zespołu naro-
dziło się już kilka takich ciekawych ini-
cjatyw. interesującym przykładem, mo-
że być to, że miasto przystępuje do 
bardzo dużego programu z Norwegami 
w ramach programu low carbon socje-
ty. Częstochowa w ramach programu 
zamierza pokazać jak społeczeństwo 
reaguje na różne tematy, m.in. te zwią-
zane z CO2, czy CCS, o których miesz-
kańcy tak naprawdę niewiele wiedzą. 
My potrzebujemy natomiast środków, 

aby uzyskać akceptację społeczną dla 
tych technologii, które rozwijamy. Środ-
ki te staramy się uzyskiwać z funduszy 
pozabudżetowych, np. w ramach me-
chanizmów norweskich, czy w ramach 
naszego projektu. Wszystko po to, aby 
przekonać społeczeństwo do nowych 
rozwiązań technologicznych. 

Jakie kolejne inicjatywy są plano-
wane?

Zamierzamy również stworzyć Festi-
wal Światła w Częstochowie, bowiem to 
tutaj w naszym mieście zapaliła się jedna 
z pierwszych żarówek w Europie. To u nas 
kiedyś funkcjonowała jedna z najnowo-
cześniejszych elektrociepłowni. Walczy-
my o to, aby elektrociepłownia na Zawo-
dziu nie została zamknięta, zniszczona. 
Wspólnie z miastem zamierzamy prze-
jąć ten zakład, rewitalizować i stworzyć 
obiekt dydaktyczno-kulturalny z muzeum 
energetyki. Tak wyglądają działania na naj-
bliższe tygodnie. Jest duża wola miasta 
oraz członków zespołu do realizacji zało-
żonych celów.

Do realizacji zadań potrzebny jest za-
angażowany zespół

Konieczny jest pewien zespół ludzi, 
który potrafi pokazywać - inicjować pewne 
działania i tutaj widzę dużą rolę nauki. To 
właśnie my powinniśmy inicjować pewne 
rozwiązania. Można powiedzieć, że prze-
mysł sprowadza nas najczęściej na ziemię, 
mówiąc, że pewne zadania są ekonomicz-
nie nieuzasadnione. Przemysł czeka na 
efekty krótkoterminowe, a nauka prze-
kazuje pewne wizje w danym zakresie.

Taka jest rola nauki.
Zgadza się. Musimy wyznaczać wi-

zje, a potem je korygować. Znajdujemy 
wspólnie z przemysłem pewne kom-
promisy i wówczas możemy wdrażać 
konkretne rozwiązania, które zawiera-
ją elementy wizjonerskie, ale posiada-
ją również elementy praktyczne z prze-
mysłu lokalnego. o

Rozmawiali: Dorota Kubek, 
Mariusz Marchwiak, 

„Nowa Energia” 



8 nr 4(28)/2012
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

00-828 Warszawa
Aleja Jana Pawła II 15
tel. +48 22 697 68 70
fax +48 22 697 74 40

www.fwc.com

... po prostu dobra energia

41-200 Sosnowiec
ul.Staszica 31

tel. +48 32 368 13 00
fax +48 32 266 97 77

Foster Wheeler
Energia Polska Sp. z o.o.

Foster Wheeler Energia Polska posiada pełne kompetencje w zakresie projektowania, produkcji, dostawy,
montażu i uruchomienia różnego rodzaju kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Realizujemy 
projekty zgodnie z harmonogramem i założonymi kosztami, a nasze urządzenia osiągają wysoką dyspozycyjność.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat dostarczyliśmy w Polsce kotły opalane węglem, paliwami odpadowymi
i biomasą o łącznej mocy sięgającej 2800 MWe. Połączenie lokalnych doświadczeń realizacyjnych 
z technologią koncernu Foster Wheeler stanowi wyjątkową wartość docenianą przez naszych klientów.
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Mierzymy w pozycję lidera 
Rozmowa z Krzysztofem Zborowskim, prezesem zarządu ENEA Wytwarzanie S.A. 
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Przetarg rozstrzygnięty, umowa 
podpisana, można budować. Sa-
tysfakcja duża?

Tak, bardzo się cieszę, że przetarg 
udało się doprowadzić do końca. Komi-
sja Przetargowa wybrała najlepszą ofertę, 
która spełniła wszystkie kryteria zgodne ze 
specyfikacją zamówienia. Teraz zaczyna-
my etap budowy. 

Ale wygrało konsorcjum oferujące 
droższą cenę.

Cena miała znaczenie w 70%. Istotne 
były także parametry techniczne. Konsor-
cjum Hitachi Power Europe i Polimex Mo-
stostal gwarantuje doskonałą jakość wyko-
nania. Zaoferowali budowę bloku o mocy 
1000 MW netto przy sprawności 45,59%, 
w czasie zaledwie 58 miesięcy. To przewa-
żyło. Byli lepsi w ogólnej ocenie. 

Po przygodach Polski z  chińskimi 
autostradami woleliście trzymać się  
z daleka od Covecu?

Oferta Hitachi i Polimexu Mostostal 
wygrała ponad sześcioma punktami. Ofer-
ta chińska była również bardzo dobra, ale 
blok miał moc tylko 918 MW netto, prawie  
o jeden punkt procentowy mniejszą spraw-
ność i czas wykonania ponad 70 miesięcy. 
Ich oferta była więc mniej atrakcyjna i to prze-
ważyło na korzyść zwycięskiego polsko-ja-
pońskiego konsorcjum.

Nie bije panu mocniej serce pa-
trząc na kondycję giełdowo-finan-
sową Polimexu Mostostal?

Umowa konsorcjalna jest tak na-
pisana, że w razie kłopotów jednego  
z podmiotów, drugi przejmuje jego zobowią-
zania. Wierzę jednak, że do tego nie dojdzie.

Mówicie, że to najnowocześniejsza 
inwestycja w  polskiej energetyce. 
Na czym ta innowacyjność ma po-
legać?

Będzie to jeden z najbardziej spraw-
nych bloków w Europie. Sprawność 
przekłada się bezpośrednio na koszty 
eksploatacji oraz niższą emisję dwutlen-
ku węgla. Jest to technologia z wyższej 
półki niż obecnie stosowane. Innymi sło-
wy przesiadamy się z Fiata do Lexusa.

Konkurencja wam zazdrości?
Doskonały samochód ma Bełcha-

tów - trzymając się tego porównania - 
ale my będziemy mieć najlepszy. Mó-
wiąc już zupełnie poważnie, to będzie 
największy blok na węgiel kamienny 
w Europie. To naprawdę duża inwe-
stycja.
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Ta inwestycja to konieczność, czy 
chęć ucieczki do przodu?

I konieczność, i chęć wyprzedzenia 
konkurencji. Mierzymy w pozycję lide-
ra na polskim rynku produkcji energii. 
Większość elektrowni w Polsce jest 
bardzo stara. Mają średnio czterdzieści 
lat i w ciągu najbliższych będą musiały 
być wyłączane. My wprost przeciwnie. 
Dokładamy nowych mocy.

Jak gonić świat węglem? Czy to 
nie pozorna inwestycja w  nowo-
czesność?

A ilu Polaków chciałoby mieszkać 
w pobliżu elektrowni atomowej? My od 
nich nie uciekniemy, ale zanim taka elek-
trownia powstanie, musimy wykorzystać 
atuty, jakie mamy. A naszym atutem jest 
właśnie węgiel. Kozienice mają to szczę-
ście, że sto kilometrów od nas znajduje 
się Bogdanka, która posiada bardzo do-
bry węgiel. Podpisaliśmy właśnie z nimi 
kontrakt na wiele lat. Mamy zapewnione 
dostawy węgla do elektrowni w długiej 
perspektywie czasu.

No właśnie, na wiele lat. A co jeśli 
w Polsce wypali gaz łupkowy i nie 
będziemy potrzebować tyle węgla?

Blok, który zostanie wybudowany 
będzie istniał co najmniej czterdzieści 
lat. Gdyby zaistniała taka potrzeba, bę-
dzie można przestawić kocioł z wę-
gla na gaz. Zresztą wciąż jeszcze nie 
wiemy, ile tego gazu łupkowego mo-
żemy mieć. 

Na świecie szaleje kryzys, a wy 
porywacie się na tak drogą inwe-
stycję. Nie boicie się o jej finanso-
wanie?

Niedawno na konferencji prasowej 
prezes Enei poinformował o pozyska-
niu 4 mld złotych z banków polskich. 
Po drugie, Enea posiada w gotówce 
3 mld złotych, czyli razem mamy wię-
cej niż koszt budowy tego bloku. Pro-
szę także nie zapominać, że zysk, ja-
ki przynosi cała Grupa Kapitałowa, to 
ponad 600 mln złotych. Jak widać, 
kłopoty z pozyskiwaniem środków na 
inwestycję są nam obce. Naprawdę 
nas na nią stać. 

Kto kupi obligacje na budowę blo-
ku? Rynki są kapryśne, raz jest ko-
niunktura na Polskę, raz jej nie ma.

Nie będzie problemów. Energia to 
towar, który jest zawsze potrzebny. Bez 
względu, czy mamy kryzys, czy nie. 
To nie jest dobro luksusowe, którego  
w czasie kryzysu możemy sobie od-
mówić. Energii potrzebujemy cały czas 
niezależnie od koniunktury. Dlatego je-
steśmy spokojni o finansowanie.

Eksperci podkreślają, że zrealizo-
wane w  ostatnich latach inwesty-
cje: Pątnów, czy Bełchatów, na-
potykały na szereg problemów. 
Zarówno w momencie inwestowa-
nia, jak i wykonania. Nie boicie się, 
że to się powtórzy? 

Polak jest zawsze mądry po szko-
dzie. Ale nie w Kozienicach. Staramy 
się tak wszystko zorganizować, żeby 
nie mieć problemów z tą inwestycją. 
Ja mam doświadczenie z budowy kil-
ku elektrowni. Brałem udział w takich 
projektach na całym świecie. Poza tym, 
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częściową rekrutację, tak aby od 
początku budowy nasi pracownicy 
brali w tym udział. Wyślemy ich do 
Japonii i Europy Zachodniej, aby 
mogli zbierać doświadczenia, jak 
pracuje taki blok. Dzięki temu zaraz 
po zakończeniu budowy będziemy 
mogli płynnie i bez kłopotów przejść  
w fazę rozruchu i eksploatacji blo-
ku. 

Czy patrząc na rozwój rynku ener-
getycznego i  coraz większe naci-
ski na rozwój odnawialnych źró-
deł energii, nowy blok za lat kilka-
naście nie będzie już przeżytkiem?

Nie, zmiany w energetyce nie 
zachodzą tak szybko. Polska ener-
getyka jest oparta na węglu kamien-
nym i brunatnym. Jeszcze przez 
najbliższe kilkadziesiąt lat tak po-
zostanie. Proszę pamiętać, że elek-
trownie wiatrowe w Polsce pracują 
około 2300 godzin rocznie, najlep-
sze niewiele więcej, bo do 3000. 
Elektrownie konwencjonalne nato-
miast całą dobę. Tej różnicy szybko 
nie zmienimy.

Dlatego mocno nas uderza decyzja 
Komisji Europejskiej o  ogranicze-
niach handlu darmowymi upraw-
nieniami CO2.

Trochę nas to stawia pod ścia-
ną, ale poradzimy sobie. Braliśmy 
pod uwagę taką możliwość i  je-
steśmy na to przygotowani. Jeden 
z wariantów był oparty na założe-
niu, że wszystkie uprawnienia do 
emisji dwutlenku węgla będziemy 
musieli sobie kupić. Nawet w ta-
kim niekorzystnym scenariuszu no-

Jesteśmy 
bodaj jedyną 
elektrownią 
w Polsce, która 
po podpisaniu 
umowy ma już 
gotowy projekt 
budowlany 

,,
do budowy tego bloku i nadzoru 
zatrudnil iśmy dyrektora budowy 
z Elektrowni Bełchatów. Uznaliśmy, 
że będzie gwarantem, że nasz pro-
jekt zostanie dobrze poprowadzony. 
Także do wyboru inżyniera budowy 
przygotowujemy się bardzo skru-
pulatnie. Dodatkowo w przetargu 
chcemy wyłonić firmę, która będzie 
czuwała nad ekonomicznymi aspek-
tami budowy. Ubezpieczamy się też 
na nieprzewidziane możliwości.

Mimo dobrych przygotowań w Eu-
ropie opóźnienia w realizacji budo-
wy podobnych bloków sięgają od 
roku do dwóch. Jeśli w Europie to 
norma, to czemu podobny scena-
riusz ma się nie powtórzyć w  Ko-
zienicach?

Wyeliminowaliśmy wiele zagro-
żeń, które powodowały opóźnienia 
w innych elektrowniach. Nie będzie-
my korzystać ze stali T-23 i T-24, 
która pękała na spawach i była 
przyczyną wielu opóźnień i to już 
przed uruchomieniem bloku. Poza 
tym mamy opracowane scenariusze 
alternatywne, więc nie spodziewam 
się opóźnień przy budowie nasze-
go bloku.

Skąd weźmiecie fachowców do bu-
dowy i  zarządzania potem całym 
blokiem? Przecież to aż kilkaset 
osób potrzebnych do pracy.

W czasie budowy bloku nawet 
2,5 tysiąca osób będzie pracowało. 
Natomiast sam blok da zatrudnie-
nie w elektrowni ok. 300 osobom. 
Część z pewnością będą stanowić 
nasi pracownicy, którzy zostaną od-
delegowani do nowego bloku. Za-
trudnimy także nowych, młodych 
pracowników, absolwentów uczel-
ni, choćby Politechniki Warszaw-
skiej, z którą mamy podpisaną umo-
wę o współpracy. Podobna umowa 
jest przygotowywana z Politechni-
ką Wrocławską. Chcemy, żeby na-
si nowi pracownicy byli najlepsi na 
rynku. Zaraz po podpisaniu umowy 
na realizację bloku, rozpoczynamy 

wy blok wciąż pozostaje opłacalny. 
Dodatkowym plusem jest to, że nie 
jesteśmy sami. Należymy do dużej 
Grupy Kapitałowej, w skład której 
wchodzi także Enea Operator, któ-
ra dokonuje olbrzymich inwesty-
cji, z których i my będziemy mogli 
korzystać. Policzyliśmy, że straty, 
które poniesiemy w wyniku braku 
darmowych emisji, zbilansują się 
nam dzięki inwestycji Enea Ope-
rator, Elektrociepłowni Białystok 
i Elektrowni Wodnych.

No właśnie, Białystok, Elektrow-
nie Wodne i wiatrowe. Od niedaw-
na zarządza pan nową strukturą ja-
ką jest Enea Wytwarzanie. Po co te 
zmiany?

Od 2008 r. jesteśmy w  Gru-
pie Enea. Dzięki decyzj i  zarzą-
du Enei Elektrownia Kozienice 
scala wszystkie pozostałe spół-
ki, które zajmują się wytwarza-
n iem.  Po tych zmianach Gru-
pa Enea sk łada s ię   z   dwóch 
potężnych f i larów: dystrybucj i  
i wytwarzania. Łatwiej taką strukturą 
zarządzać i wykorzystać efekt skali  
i synergii. Będzie mniej zarządów, 
rad nadzorczych, mam nadzieję, 
że będzie też szybszy proces de-
cyzyjny. 

Te zmiany to większa szansa dla 
Kozienic, czy pozostałych spółek 
wchodzących w  skład Enea Wy-
twarzanie? 

To są dobre zmiany dla wszyst-
kich. Przecież my nie będziemy roz-
wijali tylko elektrowni w Kozienicach. 
Strategia zbudowana przez Enea 
Wytwarzanie przewiduje równomier-
ny rozwój. Chcemy do 2020 r. zain-
westować 18,7 mld złotych. Dzieli-
my te pieniądze na trzy równe czę-
ści. Tyle samo dostanie energetyka 
konwencjonalna, odnawialne źródła 
energii oraz dystrybucja i przesył. 
Będą to inwestycje rzędu 6 mld zło-
tych w poszczególnych segmentach. 
Te inwestycje mają spowodować, 
by do końca 2020 r. osiągnąć 250-
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niu spółki do prywatyzacji. Dlate-
go te dziesięć lat, to wcale nie taki 
zły wynik. Przygotowując inwesty-
cję, ani na chwilę nie zatrzymaliśmy 
się i cały czas prowadziliśmy pra-
ce związane z budową bloku. Pro-

szę zwrócić uwagę, że jesteśmy 
bodaj jedyną elektrownią w Pol-
sce, która po podpisaniu umowy 
ma już gotowy projekt budowlany. 
Co ciekawe, to także jedyny pro-
jekt nie storpedowany przez pro-
test organizacji ekologicznych. Nie 
mieliśmy z tą inwestycją żadnych 
problemów pod względem ekolo-
gii. Od czterdziestu lat prowadzimy 
monitoring środowiska, inwestuje-
my miliony rocznie, aby systema-
tycznie zmniejszać swój wpływ na 
otaczające nas środowisko. Emisja 

Kozienice, które 
teraz mają blisko 
3 tys. MW mocy, 
zwiększą swą 
moc o jedną 
trzecią

,,
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350 MW z energii wiatrowej, ok. 
40-60 MW dzięki biogazowniom. 
Enea, która do niedawna nie mia-
ła energii wiatrowej, teraz posiada 
56 MW. Dodatkowo realizujemy pro-
jekty wiatrowe o mocy ok. 70 MW. 
Staramy się także pozyskać dobre 
projekty z rynku, aby zrealizować 
zaplanowaną wielkość do 2020 r. 
Prowadzimy rozmowy w sprawie 
budowy małych elektrowni wod-
nych i biogazowni. Mam nadzieję, 
że do 2020 r. osiągniemy nasz cel. 
Planujemy skorzystać także z gazu 
łupkowego, dlatego  szybko weszli-
śmy do koalicji firm, które będą te-
go gazu poszukiwać. 

Pierwsze przymiarki do inwestycji 
w bloku to 2007 r. Zakończenie in-
westycji 2017. Cała dekada. To du-
żo?

Nie jeśli wziąć pod uwagę, że 
Enea i Elektrownia Kozienice w tym 
czasie przeszły bardzo długą dro-
gę. Zmieniły strukturę właściciel-
ską. Enea stała się spółką giełdo-
wą. W międzyczasie miała jeszcze 
trzy próby prywatyzacji i zarząd był 
skoncentrowany na przygotowywa-

dwutlenku węgla i siarki oraz tlen-
ków azotu cały czas się zmniejsza. 
Oddajemy do Wisły wodę czyst-
szą niż pobieramy. Zrezygnowali-
śmy ze studni głębinowych, dzię-
ki czemu woda gruntowa się pod-
nosi i osiąga poziom sprzed wybu-
dowania elektrowni. To nas bardzo 
cieszy, bo elektrownia jest tak mo-
dernizowana i rozbudowywana, że-
by nie niszczyć środowiska. 

Do ilu domów będzie docierać 
energia z nowego bloku?

Kozienice, które teraz mają blisko 
3 tys. MW mocy, zwiększą swą moc  
o jedną trzecią. Już teraz zapew-
niamy energię dla ok. 10% Polski. 
Nie możemy pozwolić sobie na sta-
nie w miejscu. Jesteśmy firmą, któ-
ra chce się rozwijać. Mam takie po-
wiedzenie: Kozienice są mocą ca-
łej Grupy Kapitałowej Enea. A te-
raz chcemy żeby Enea Wytwarza-
nie stała się motorem napędzają-
cym całą grupę do dynamicznego 
rozwoju. o

Rozmawiała: Dorota Kubek, 
„Nowa Energia” 
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Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

NEUF 2012 
New Energy User Friendly 
„Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”

Konferencję NEW ENERGY USER FRIENDLY 2012 (29.06.2012 r.

 - Warszawa) rozpoczął swym wystąpieniem wicepremier RP, Minister 
Gospodarki Waldemar Pawlak. Na początku swej wypowiedzi wyraził 

zadowolenie, iż tematyka konferencji wpisuje się w aktualne globalne i unijne 
procesy mające zapobiegać zmianom klimatu. Wicepremier podkreślił,  
że niskoemisyjność gospodarki to kwestia istotna z punktu widzenia każdego 
kraju, a także w kontekście walki z kryzysem, ciągle silnie odczuwalnym 
w Europie. Polską odpowiedzią na działania Komisji Europejskiej jest obecnie 
opracowywany Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Wicepremier podziękował wszystkim osobom, które osobiście zaangażowały się 
w prace nad tym projektem w ramach Społecznej Rady Narodowego Programu 
Redukcji Emisji. 
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W dalszej części swego wystąpie-
nia wicepremier Waldemar Pawlak 
odniósł się do polskiego stanowiska 
dotyczącego polityki klimatycznej. Pol-
ska popiera tę inicjatywę, pod warun-
kiem jednak, że zostanie w tej materii 
zawarte globalne porozumienie, a wy-
siłki podjęte zostaną przez wszystkie 
kraje. Polski rząd widzi potrzebę popra-
wy konkurencyjności gospodarki euro-
pejskiej, także na rynku energetycznym, 
wyrażonej m.in. poprzez obniżenie cen 
energii. Wicepremier podkreślił, iż naj-
ważniejszym kierunkiem do realizacji 
tego celu jest przede wszystkim po-
prawa efektywności energetycznej. Po-
zwoli to obniżyć koszty funkcjonowa-
nia gospodarki, a także emisje gazów 
cieplarnianych. Wicepremier podzię-
kował również członkom Społecznej 
Rady, tym razem za opracowanie Zie-
lonej Księgi oraz Białej Księgi, zawiera-
jących zestawienie problemów i barier 
dla rozwoju polskiej gospodarki nisko-
emisyjnej oraz rekomendacje działań 
dla Narodowego Programu Redukcji 
Emisji. Obecnie najważniejszym dzia-
łaniem powinna być dyskusja publicz-
na nad praktycznymi celami możliwymi 
do zrealizowania. Po pierwsze - należy 
zdecydować, w jaki sposób podzielić 
środki z aukcji za emisje. Po drugie - 
powinniśmy zastanowić się nad aktu-
alizacją polskiej polityki energetycznej 
oraz bezpieczeństwem energetycz-
nym. Powstaje, bowiem pytanie: czy 
gospodarka niskoemisyjna rzeczywiście 
zagwarantuje Europie i Polsce trwa-
ły zrównoważony rozwój? Czy będzie 
wsparcie dla krajów i przedsiębiorstw, 
by przekształcić gospodarkę w gospo-
darkę niskoemisyjną? - To są pytania, 
nad którymi powinniśmy się wszyscy 
zastanowić - dodał Wicepremier Paw-
lak. Na zakończenie swej wypowiedzi 
Wicepremier zaznaczył, iż model trans-
formacji rynku energii powinien doty-
czyć wszystkich gałęzi gospodarki, nie 
tylko energetyki, także budownictwa, 
transportu oraz rozwoju nowych tech-
nologii. - Trzeba wspólnie podejmować 
wyzwania, bo żyjemy w przełomowych 
czasach - podsumował. 

Jerzy Buzek, przewodniczący, 
Społeczna Rada ds. Rozwoju Go-
spodarki Niskoemisyjnej

Jerzy Buzek na początku swej wy-
powiedzi odniósł się do kondycji gospo-
darki europejskiej, która wciąż znajduje 
się w głębokim kryzysie. Wyraził jednak 
swój optymizm prognozując, iż Polska 
wkrótce może osiągnąć wzrost gospo-
darczy wynoszący 7-8%. Niestety będzie 
się to wiązało z ogromnym problemem 
w dziedzinie energetyki, dlatego - jego 
zdaniem - nadszedł najwyższy czas na 
dynamiczne działania. Narodowy Program 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ma 
odpowiedzieć na najważniejsze zadania, 
które obecnie stoją przed Polską. Po eta-
pie analiz i diagnoz, należy wypracować 
konkretne rekomendacje dla Ministerstwa 
Gospodarki, które czeka na wyniki prac 
Społecznej Rady ds. Gospodarki Nisko-
emisyjnej. - Z uwagi na podjęte w trakta-
cie lizbońskim zobowiązanie do solidar-
ności energetycznej, wszystkie działania 
powinny wpisywać się w kontekst eu-
ropejski - przypomniał Przewodniczący 
Jerzy Buzek. Przed energetyką europej-
ską stoją 3 ważne zadania. Po pierwsze, 
zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrz-
nego poprzez koordynację i uzgadnianie 
zakupów energii na zewnątrz Unii. Komi-
sja Europejska przygotowała już odpo-
wiednie rozwiązania. Po drugie, wspólny 
jednolity rynek energii, likwidacja wysp 

energetycznych i możliwość wspólnego 
korzystania z zasobów w sytuacjach awa-
ryjnych. W tej kwestii Rada Europy podjęła 
decyzję, że do 2014 należy zamknąć bu-
dowę wspólnego rynku energii i wykonać 
wszystkie niezbędne połączenia trans-
graniczne. Wreszcie po trzecie, należy 
- szczególnie podkreślił Przewodniczący 
Jerzy Buzek - na dużą skalę rozwijać no-
we technologie. W tym celu rozpoczęto 
program strategicznych badań w zakresie 
energetyki, w ramach, którego przezna-
czono 30-40 mld na badania i wdroże-
nia nowych technologii, m.in. technologii 
CCS, która jest szansą na bezpieczne 
wykorzystywanie polskiego węgla. Pod 
koniec swojego wystąpienia Przewodni-
czący Buzek przypomniał, że od 2016 r. 
Polska może mieć problemy z bilansem 
energetycznym i jego zdaniem, szansą 
na uniknięcie tego zagrożenia, jest roz-
wój energetyki prosumenckiej. Nie wy-
maga ona budowy inteligentnych sieci, 
ale wymaga inteligentnego licznika, ta-
ryfy netto, bezwarunkowego obowiązku 
przyłączenia do sieci, zniesienia obowiąz-
ku rejestracji działalności gospodarczej 
i płacenia składek ZUS, czy zniesienia 
obowiązku pozwolenia na budowę. Prze-
wodniczący Społecznej Rady Narodowej 
ds. Redukcji Emisji podsumował swą wy-
powiedź stwierdzeniem, że energia w Eu-
ropie powinna być bezpieczna, zielona 
i możliwie tania. 

Jerzy Buzek, przewodniczący, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
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Minister Grażyna Henclewska, Mi-
nisterstwo Gospodarki

Minister rozpoczęła od przy-
pomnienia, iż kluczowym krokiem 
dla zapewnienia stabilnego środo-
wiska naturalnego i długofalowe-
go zrównoważonego rozwoju jest 
ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych do atmosfery. Jest to dla 
naszego kraju ambitne wyzwanie, 
do którego Polska zobowiązała się 
ratyfikując protokół z Kioto oraz 
Pakiet klimatyczno-energetyczny. 
- Jednak, by zatrzymać niekorzyst-
ne zmiany klimatyczne, wszystkie 
państwa rozwinięte powinny podjąć 
porównywalne wysiłki zmierzające 
do przemiany gospodarki w gospo-
darkę niskoemisyjną - dodała mini-
ster. Jednak kraje rozwijające się, 
do których należy Polska, powin-
ny mieć możliwość podejmowania 
działań dostosowanych do ich moż-
liwości - podkreśliła minister. Ko-
munikat Komisji Europejskiej - Plan 
Działań do Przejścia na Gospodar-
kę Niskoemisyjną do 2050 r. - sta-
nowi punkt wyjścia do dyskusji na 
temat kierunków rozwoju gospodar-
ki niskoemisyjnej UE i poszczegól-
nych państw członkowskich. Zda-
niem minister, propozycja ta jest 
bardzo ambitna i wybiega daleko 
poza dotychczasowe unijne strate-
gie, co w przypadku braku global-
nego porozumienia może okazać 
się nieskuteczne i doprowadzić do 
niekorzystnych rezultatów - ostrze-
gła. Po pierwsze może wpłynąć na 
pogorszenie konkurencyjności go-
spodarek europejskich, a po drugie 
nasilić zjawisko przenoszenia ener-
gochłonnych produkcji do krajów 
nieobjętych podobnymi regulacjami, 
ostatecznie prowadząc do wzrostu 
poziomu emisji. Zdaniem minister 
nie ma podstaw do przyjmowania 
tak ambitnych celów wykraczają-
cych poza Pakiet klimatyczno-ener-
getyczny. Aby pogodzić redukcję 
emisji ze wzrostem gospodarczym 
działania muszą być oparte na 
realnych założeniach, jednocze-

śnie uwzględniających możliwo-
ści finansowe kraju. Pozwoli to na 
stworzenie optymalnego modelu 
nowoczesnej gospodarki materia-
ło- i energooszczędnej, zoriento-
wanej na innowacyjność, zdolnej 
do konkurowania na rynku euro-
pejskim i globalnym. Podobnie jak 
Wicepremier Pawlak, minister uwa-
ża, iż w realizację celów redukcyj-
nych powinny być zaangażowane 
wszystkie sektory gospodarki. - Mi-
nisterstwo Gospodarki przy przygo-
towywaniu Narodowego Programu 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyj-
nej do 2050 r. liczy na zaangażowa-
nie przedsiębiorców, samorządów 
gospodarczych i terytorialnych, or-
ganizacji otoczenia biznesu, organi-
zacji pozarządowych oraz samych 
obywateli, bowiem realizacja tego 
programu dotknie wszystkich sfer 
życia gospodarczego - zakończyła 
swą wypowiedź minister.

 

 � Sesja I

prof. Michał Kleiber, wiceprzewod-
niczący, Społeczna Rada ds. Roz-
woju Gospodarki Niskoemisyjnej - 
prowadzący sesję

Zdaniem prof. Kleibera, przy-
szłość energetyki w  kontekście 
konieczności redukcji emisji po-
winna się stać najważniejszym te-
matem debaty publicznej. Wpraw-
dzie w Polsce istnieje świadomość 
wyzwań stojących przed polityką 
energetyczno-klimatyczną, ale trud-
no powiedzieć czy wszyscy uświa-
damiają sobie zakres i głębokość 
wymaganych zmian. Kształtowanie 
społecznej świadomości, zrozumie-
nia i akceptacji polityki energetycz-
nej będzie kluczem do podejmo-
wania niezbędnych racjonalnych 
działań. Przekonanie całego społe-
czeństwa o potrzebie zmian i spra-
wiedliwym podziale kosztów jest 
- według profesora - głównym za-
daniem dla Społecznej Rady ds. 
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 
mediów.

Beata Jaczewska, podsekretarz 
stanu, Ministerstwo Środowiska 

Minister Jaczewska, podobnie jak jej 
przedmówcy, uważa, iż ochrona środo-
wiska i klimatu jest wysiłkiem globalnym 
i potrzeba, by tak właśnie był traktowa-
ny. Przypomniała, że działania jedynie 
UE nie przyniosą pożądanego efektu, 
dlatego głównym postulatem Minister-
stwa Środowiska jest potrzeba globalnej 
współpracy i działań podejmowanych 
przez wszystkie kraje. Minister podkreśli-
ła, iż Polska bierze konstruktywny udział 
w dyskusji o wspólnych celach klima-
tycznych i chce podejmować wysiłki na 
rzecz wspólnej unijnej polityki klimatycz-
nej. Na Forum Ministrów Środowiska Pol-
ska składa swoje propozycje rozwiązań 
usprawniających funkcjonowanie syste-
mu ETS, m.in. proponując rozszerzenie 
systemu handlu do emisji na kraje sąsia-
dujące z UE, by zapobiegać tzw. efektowi 
ucieczki emisji. Minister wskazała także, 
iż wbrew powszechnemu przekonaniu, 
nie tylko uzależnienie od węgla stanowi 
główny problem energetyczny w Europie. 
Jej zdaniem to drastycznie drożejąca ro-
pa naftowa, od której dostaw uzależniona 
jest Europa, ma istotny wpływa na roz-
wój gospodarek europejskich. Ponadto 
- zdaniem Ministerstwa Środowiska - po-
winniśmy dyskutować o emisyjności nie 
tylko w produkcji, ale także w konsumpcji 
oraz więcej inwestować w badania i roz-
wój technologii niskoemisyjnych, także 
tych nieopartych na węglu. Podobnie jak 
przedmówcy - minister uważa, iż redukcja 
emisji powinna być wspólnym wysiłkiem 
wielu sektorów gospodarki, np. transpor-
tu oraz wszystkich obywateli codziennie 
podejmujących decyzję transportowe. Ze 
środowiskowego punktu widzenia Polska 
stoi na stanowisku, że trzeba poczekać 
na pełną implementację całego Pakietu 
energetyczno-klimatycznego, aby móc 
oceniać, czy ten system zadziała, czy też 
nie. Podsumowując swą wypowiedź mini-
ster stwierdziła, iż mix energetyczny Pol-
ski jest wyjątkowy w Europie. Duży udział 
węgla, jako źródła energii, zmusza nas do 
negocjacji i poszukiwania niestandardo-
wych rozwiązań dla rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej. 
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dr Urban Rid, podsekretarz stanu, 
dyrektor generalny, Federalne Mi-
nisterstwo Środowiska, Ochrony 
Przyrody i  Bezpieczeństwa Reak-
torowego Niemiec

Dr Rid rozpoczął swą wypowiedź 
od stwierdzenia, iż przed Polską i Niem-
cami stoją podobne wyzwania, bowiem 
muszą one spełnić wszystkie wymaga-
nia w celu ochrony klimatu i jednocze-
śnie utrzymać konkurencyjność gospo-
darczą. Bliskie sąsiedztwo obu krajów 
wymaga także odpowiedzialnego po-
dejścia do wszystkich efektów ubocz-
nych działalności gospodarczej, mo-
gących oddziaływać na sąsiada. Są 
to przyczyny, dla których - zdaniem dr 
Rida - Polska i Niemcy powinny okre-
ślić wzajemną współpracę. 

W dalszej części prezentacji dr 
Rid nakreślił cele niemieckiej polityki 
energetyczno-klimatycznej. Do 2020 
r. zakłada ona redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o 40%, a do 2050 r. 
o 80-95% w stosunku do 1990 r. Do-
datkowo, w wyniku wydarzeń w Fuku-
shimie, niemiecki rząd podjął decyzję 
o całkowitym wycofaniu się z energety-
ki jądrowej do 2022 r., co jeszcze bar-
dziej przyspieszyło obecnie trwającą 
transformację systemu energetyczne-
go kraju. Priorytetem dla Niemiec jest 
zwiększenie efektywności energetycz-
nej, jest to obecnie sprawa ważniejsza 
niż rozwój OZE (planuje się osiągnięcie 
poziomu 35% udziału w całkowitej pro-
dukcji energii do 2020 r.), który stoi na 
drugim miejscu w niemieckiej polityce 
energetycznej. Te dwa elementy są od 
siebie zależne i wpływają na ceny ener-
gii, która powinna być na racjonalnym 
poziomie. - Niska cena energii stanowi 
o konkurencyjności gospodarki, ale zbyt 
niska cena nie sprzyja efektywności 
energetycznej - podkreślił. Trzecim fi-
larem niemieckiej polityki energetycznej 
jest rozwój sieci energetycznych i infra-
struktury. Niemcy mogą się pochwalić 
nowoczesną siecią energetyczną za-
opatrzoną w systemy inteligentnego 
pomiaru, pozwalające na bilansowanie 
produkcji energii pochodzącej z OZE. 
Ponadto Niemcy chcą zwiększyć bez-

pieczeństwo energetyczne redukując 
import energii o 7% do 2020 r. oraz 
zmniejszyć konsumpcję energii elek-
trycznej o 10%. W tym celu podjęto 
szereg działań w ramach np. kogenera-
cji oraz po stronie konsumenckiej takich 
jak np. programy wsparcia finansowego 
dla izolacji budynków, poprawa stan-
dardów energetycznych gospodarstw 
domowych o niskim dochodzie, czy 
propagowanie wysoce wydajnych ener-
getycznie produktów. - W ramach tych 
działań zanotowaliśmy wiele sukcesów 
- podsumował dr Rid. Przed niemiecką 
transformacją energetyczną stoi nadal 
wiele wyzwań. Dr Rid wskazał, iż Niem-
cy powinni skoncentrować się na inte-
gracji OZE z systemem energetycznym, 
utrzymaniu cen OZE na przystępnym 
poziomie, jednocześnie zapewniają-
cym efektywność energetyczną. Mają 
temu służyć taryfy gwarantowane, choć 
należy wciąż kontrolować poziom po-
noszonych kosztów. - Ważną kwestią 
pozostaje wciąż długoterminowa moż-
liwość magazynowania energii - dodał. 

W dalszej części swojego wystą-
pienia dr Rid odniósł się do kontekstu 
europejskiego transformacji energe-
tycznej. Oczywisty jest dla niego fakt, 
iż musi ona uwzględniać politykę UE 
oraz krajów sąsiednich. Niemcy chcą 
działać na rzecz połączenia międzyna-
rodowych systemów energetycznych. 
Planują także rozbudowę farm wiatro-
wych poza swoimi granicami, by lepiej 
integrować UE w zakresie energetyki. 
Dr Rid uważa także, iż UE powinna le-
piej dbać o swe bezpieczeństwo ener-
getyczne i bilansować produkcję energii 
w ramach całej UE.

W kontekście Polski dr Rid po-
chwalił polskie ambitne przedsięwzię-
cia zmierzające do poprawy efektyw-
ności energetycznej. Wyraził gotowość 
Niemców do współpracy i dzielenia się 
swoimi doświadczeniami, tak, by Pol-
ska mogła uniknąć wcześniej popeł-
nianych błędów. Niemcy są także cie-
kawi polskich rozwiązań dotyczących 
modernizacji przestarzałych instalacji 
energetycznych. Owocna mogłaby być 
również dyskusja na temat modelów 

wsparcia OZE. Ponadto wiele korzy-
ści obu krajom mogłoby przynieść roz-
wój sieci transgranicznych, czy wspól-
ny program badawczy dotyczący np. 
systemu magazynowania energii. - 
Oba kraje powinny także podjąć kroki 
zmierzające do ustalenia cen energii dla 
konsumentów na rozsądnym poziomie, 
bowiem to oni będą ponosić gro kosz-
tów związanym z transformacją ener-
getyczną w Europie - zakończył. 

�o Panel I

Jak wytłumaczyć społeczeństwu, ko-
nieczność inwestycji w  celu obniże-
nia emisji w sytuacji obecnych proble-
mów finansowych? 

prof. Andrzej Kraszewski, Zakład 
Informatyki i Badań Jakości Środo-
wiska PW, SRNPRE

Prof. Kraszewski zaczął od stwier-
dzenia, iż w pierwszej kolejności po-
winniśmy przekonać samych siebie, 
że transformacja energetyczna jest po-
trzebna zarówno dla dobra Europy, jak 
i dla Polski. Według niego takiego po-
wszechnego przekonania wciąż w Pol-
sce brakuje, głównie po stronie dużych 
producentów energii. - Niestety nadal 
mają oni oczekiwania, iż polski rząd bę-
dzie chronił ich interesów nie podejmu-
jąc żadnych działań - ubolewał. Dodał, 
iż po stronie polskiego rządu nie ma 
fundamentalnego oporu przeciw poli-
tyce energetycznej UE. Prawdą jest, 
że Polska jest w specyficznej sytuacji. 
Uzależnienie od węgla wymusza ko-
nieczność innego kształtowania mixu 
energetycznego i jednoczesnego dą-
żenia do gospodarki niskoemisyjnej. 
Prof. Kraszewski przypomniał także, 
że w 2015 r. rozpocznie się konsolida-
cja europejskiego rynku energii i dopóki 
polska energia uzależniona będzie od 
niskosprawnych i wysokoemisyjnych 
źródeł, pozostanie ona niekonkurencyj-
na. Na zakończenie swej wypowiedzi 
profesor namawiał, by popierać polski 
rząd w jego dążeniu do posiadania pra-
wa do własnej drogi do zielonej gospo-
darki niskoemisyjnej.
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Co w takim razie trzeba zrobić? Jaką 
drogę wybrać?

Zbigniew Kamieński, wicedyrektor, 
Departament Rozwoju Gospodarki, 
Ministerstwo Gospodarki

Zbigniew Kamieński nie miał wątpli-
wości, co do faktu, że kierunek w stro-
nę gospodarki niskoemisyjnej jest kie-
runkiem słusznym i Polska powinna 
go realizować. Zauważył jednak, iż nie 
wszystkie propozycje drogi do tego ce-
lu są dla Polski optymalne. Wymienił 
dwie kwestie, które jego zdaniem wy-
magają wyjaśnienia. Po pierwsze nie 
należy czynić kroków, które będą szko-
dziły konkurencyjności gospodarki eu-
ropejskiej i gospodarkom poszczegól-
nych krajów. Po drugie nie powinniśmy 
powodować globalnego wzrostu emisji 
gazów cieplarnianych. - Należy przyjąć 
podejście zrównoważone - dodał. Je-
go zdaniem zbyt ambitne cele wpraw-
dzie mobilizują do większych wysiłków, 
ale też mogą prowadzić do nieracjonal-
nych zachowań, takich jak import bio-
masy spoza Europy, czy wyprowadze-
nie energochłonnej produkcji z UE, co 
z kolei spowoduje uzależnienie Europy 
od importu produktów. Kamieński wy-
raził swą wątpliwość, czy kierunek ni-
skoemisyjny będzie wspierał niezależ-
ność europejskiej energetyki. - Przecież 
odejście od węgla może spowodować 
konieczność zwiększenia importu ga-
zu, biomasy, czy biopaliw, a to przecież 
prowadzi do większej zależności - za-
uważył. Kamieński widzi konieczność 
tworzenia strategii niskoemisyjnych, ale 

jego zdaniem muszą być one do koń-
ca przedyskutowane. Na zakończenie 
wyraził szczerą wątpliwość czy można 
podejmować konkretne decyzje w opar-
ciu o niekonkretne rozwiązania takie jak 
CCS, czy różne niesprawdzone rozwią-
zania OZE i magazynowania energii?

Może jest to naturalny proces i boimy 
się na zapas?

Jan Rączka, prezes, Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Zdaniem prezesa Rączki dyskusja 
na temat redukcji emisji sprowadza się 
do dyskusji na temat wspólnych warto-
ści i długookresowej wizji UE. Środowi-
sko naturalne jest wartością samą w so-
bie i dbałość o nie wyróżnia europejską 
kulturę na świecie. Drugą kwestią war-
tą poruszenia jest wizja polskiej gospo-
darki przemysłowej do 2050 r. Prezes 
Rączka zadaje pytanie: jakie przewagi 
konkurencyjne będzie miała Polska za 
20-40 lat? Co będzie motorem polskiej 
gospodarki? Te pytania skierował do 
przedstawicieli Ministerstwa Gospodar-
ki. Jego zdaniem Polska zamiast samo-
dzielnie konkurować na rynku global-
nym z Chinami, czy z Indiami - powinna 
podjąć bliską współpracę gospodarczą 
z Niemcami. Prezes Rączka poruszył 
także kwestię nowych technologii. We-
dług niego Polska powinna postarać się 
na nowych technologiach zarobić dopóki 
nie jest na to za późno. Zauważył także, 
iż Polska wykorzystuje zjawisko renty 
zapóźnienia i dzięki temu może finan-

sować rozwój OZE dużo taniej, niż gdy-
by to robiła 5 lat temu. Ten trend będzie 
się utrzymywał i już wkrótce okaże się, 
że technologie OZE są konkurencyjne 
na rynku. W takim razie, czy ma sens 
inwestowanie w podsektory energetyki, 
o których wiadomo, że za 5-10 lat będą 
niekonkurencyjne - pytał prowokacyjnie. 

Dlaczego to właśnie gospodarka ni-
skoemisyjna i  inwestycja w OZE mają 
być polskim konikiem, a nie np. infor-
matyka, czy przemysł wysokich tech-
nologii?

Krzysztof Bolesta, główny doradca 
Ministra Środowiska

Krzysztof Bolesta nie uważa, by 
technologie OZE musiały być polskim 
konikiem. Jeśli jesteśmy dobrzy w tech-
nologiach informatycznych, czy telein-
formatycznych, to naturalne jest, żeby te 
dziedziny rozwijać. Realia są takie, że go-
spodarka niskoemisyjna - tak czy inaczej - 
wkrótce stanie się naszą rzeczywistością 
w każdej dziedzinie życia. - Zasoby paliw 
kopalnych wyczerpią się, a my musimy 
przygotować na to naszą gospodarkę - 
zauważył. To czy kupimy technologie OZE 
czy sami je wyprodukujemy nie ma wielkie-
go znaczenia - dodał - o ile będziemy mieć 
do zaoferowania inne technologie na ryn-
ku międzynarodowym. Im wcześniej zain-
westujemy w rozwój nowych technologii 
i znajdziemy te, które są tanie i dostępne 
dla klientów, tym lepiej. - Nie można prze-
cież doprowadzić do sytuacji, w której oby-
watele nie będą mogli zapłacić rachunku 
za energię - podsumował.



18 nr 4(28)/2012
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

Herbert Leopold Gabryś, przewod-
niczący Komitetu ds. polityki kli-
matyczno-energetycznej, Krajowa 
Izba Gospodarcza

Przewodniczący Gabryś skorygo-
wał wypowiedź swojego przedmówcy 
podkreślając, iż z gospodarczego punk-
tu widzenia nie jest wcale obojętne, czy 
sami wyprodukujemy technologie OZE, 
czy kupimy je za granicą. Ponowił także 
pytanie, dlaczego w kontekście redukcji 
emisji mówimy tylko o energetyce? Prze-
cież na środowisko w równie wysokim 
stopniu wpływają inne gałęzie gospo-
darki, a także indywidualne zachowa-
nia konsumentów. Dlatego też w dysku-
sji o transformacji gospodarki powinno 
znaleźć się miejsce dla wielu partnerów, 
np. z ochrony środowiska. Gabryś przy-
pomniał, że energetyka jest producen-
tem specyficznego towaru, który wyma-
ga ciągłego bilansowania. Cena energii 
w Polsce i Europie będzie zależała od 
kosztów w energetyce. Jeśli będą one 
wysokie to istnieje realne ryzyko emigra-
cji przemysłu energochłonnego z Polski 
i Europy. Zdaniem przewodniczącego 
Gabrysia nie powinniśmy także inwesto-
wać w niesprawdzone technologie, ja-
ką jest np. CCS. Powinniśmy natomiast 
uczciwie komunikować społeczeństwu, 
że to ono poniesie główny ciężar trans-
formacji. - Piękna i zielona gospodarka 
będzie kosztowała, niech społeczeń-
stwo ma prawo wyboru - zakończył.

Czy jest szansa, aby Komisja Europej-
ska dostrzegła problem ucieczki prze-
mysłu z Polski i pozwoliła na opóźnie-
nie procesu transformacji?

prof. Eugeniusz Toczyłowski, Poli-
technika Warszawska, SRNPRE

W odpowiedzi na pytanie, prof. To-
czyłowski wyraził nadzieję, że jest ta-
ka szansa. Dodał, iż sukces programu 
niskoemisyjnej gospodarki zależy od 
jej innowacyjności. Tylko wysoki po-
ziom innowacyjnych rozwiązań daje 
szansę, by sprostać bardzo ambitnym 
celom i problemom. Powstaje pytanie 
- czy plan dekarbonizacji jest realny 
i korzystny dla UE? Według Profesora 
warunkowo jest on korzystny, ale wy-
maga istotnej korekty polityki klimatycz-
nej i niskoemisyjnej. Jego skuteczność 
będzie oceniana za 40 lat na podsta-
wie realnych efektów takich jak wpływ 
Europy na globalne ocieplenie, oce-
na konkurencyjności gospodarki, czy 
bezpieczeństwo gospodarcze i ener-
getyczne UE. Prof. Toczyłowski widzi 
potrzebę proponowania nowych dzia-
łań w skali całej UE, uzupełniając luki 
i korygując błędy w obecnie propono-
wanych rozwiązaniach. Jego zdaniem 
błąd tkwi w celu podstawowym, czyli 
redukcji emisji węglowej. - Nie jest to 
podstawowy miernik wpływu Europy 
na emisję globalną - podkreślił. - Jeśli 
w najbliższych latach nie zostanie za-

warte globalne porozumienie w sprawie 
dekarbonizacji emisji, to Europa będzie 
miała problem - ostrzegał. - Transfor-
macja jest kosztowna, a korzyści jak 
dotychczas niepewne - dodał. Żeby 
plan dekarbonizacji miał szansę powo-
dzenia, zdaniem profesora, równolegle 
musi zostać wykonany pakiet następu-
jących zadań. Po pierwsze w imporcie 
należy wprowadzić jednolity system 
opłat granicznych, uwzględniających 
koszty wkładu węglowego powstałego 
w łańcuchu produkcji poza UE. Analo-
gicznie produkty eksportowane przez 
UE powinny podlegać systemowi zwro-
tu kosztów za wkład węglowy. Ponad-
to należy zharmonizować i ujednolicić 
system podatkowy w UE, by nabrał on 
proekologicznego charakteru. Trzecim 
postulatem jest utworzenie konkuren-
cyjnego europejskiego rynku energii, 
gwarantującego krajom UE bezpie-
czeństwo energetyczne. - Wreszcie, 
doświadczenia programu 3x20 poka-
zują, iż z wysokich kosztów innowacji, 
które ponosi Europa inni mogą czer-
pać korzyści, dlatego właściwe wyda-
je się być stworzenie kompleksowych 
warunków, by wynalazki i innowacje 
stworzone w UE, najpierw w Europie 
generowały wartość dodaną - zakoń-
czył. Podsumowując swą wypowiedź 
prof. Toczyłowski stwierdził, iż obec-
nie Europa jest słabo przygotowana 
i raczej niechętna redukcji konsumpcji 
węglowej. Jego zdaniem także realiza-
cja programu redukcji emisji w obecnej 
postaci może doprowadzić do porażki 
gospodarczej Europy.

Jak pobudzać firmy, by inwestowały 
w efektywność?

Przemysław Marchlewicz, AZO Di-
gital

Na początku swej wypowiedzi Prze-
mysław Marchlewicz stwierdził, iż efek-
tywność energetyczna nie musi wcale 
wiązać się dużymi kosztami. Obecnie 
dostępne technologie można instalo-
wać i użytkować w ramach istniejącej 
infrastruktury. Jego zdaniem, akcelera-
torem innowacyjnych zmian powinny 
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stać się duże przedsiębiorstwa ener-
getyczne generujące największą emisję 
dwutlenku węgla. - Jednak z ich stro-
ny wciąż brakuje otwartości i interesu 
we wdrażaniu innowacji - zauważył. 
Brakuje także odpowiedniej świado-
mości społecznej problemu wysokiej 
emisyjności gospodarki. - Duże przed-
siębiorstwa energetyczne, nie są zain-
teresowane inteligentnymi systemami 
oświetlenia, a samorządy nie mają do-
stępnych odpowiednich mechanizmów 
finansowania (np. w formule ESCO), 
co sprawia, że inteligentne systemy 
oświetlenia wciąż lepiej sprzedają się 
poza Polską - dodał. Pocieszył jednak, 
że obecnie wdrażany system białych 
certyfikatów daje szansę na większą 
komercjalizację innowacji. Także wspar-
cie finansowe z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz innych insty-
tucji finansowych poprawia warunki do 
inwestowania w innowacje. Na zakoń-
czenie Przemysław Marchlewicz zazna-
czył, że firmy technologiczne w Polsce 
istnieją i będą się rozwijać o ile będą ku 
temu sprzyjające warunki w postaci od-
powiedniego systemu wsparcia i współ-
pracy z dużymi firmami energetycznymi. 

Co by Pan rekomendował w Polsce, 
by uniknęła kosztownych błędów po-
pełnionych wcześniej przez Niemcy?

dr Urban Rid, podsekretarz stanu 
w  Federalnym Ministerstwie Śro-
dowiska, Ochrony Przyrody i Bez-
pieczeństwa Reaktorowego Nie-
miec

Dr Rid zasugerował, by spojrzeć na 
problem nieco szerzej i przyjrzeć się 
konkurencji na rynkach światowych, 
np. Chinom, czy rynkom wschodzą-
cym, które działają bardzo agresywnie 
w dziedzinie efektywności energetycz-
nej i inwestowania w OZE. Konkurują 
z Europą swoim programem redukcji 
emisji nie potrzebując do tego porozu-
mienia międzynarodowego. - Wystarczy 
im świadomość korzyści - dodał. Dr Rid 
zwrócił także uwagę na wagę proble-
mu dotyczącego zjawiska ucieczki emi-
sji, będącego ogromnym wyzwaniem 

dla programu redukcji emisji. Aby mu 
sprostać należy szukać niezbyt kosz-
townych rozwiązań, jakim jest np. po-
prawa efektywności energetycznej. - 
Polska to także zauważyła i to bardzo 
dobrze, że realizuje działania zmierza-
jące w tym właśnie kierunku - pochwa-
lił. Dr Rid wprawdzie stwierdził, iż nie 
można szybko zmienić krajobrazu całej 
energetyki, ale można znacznie popra-
wić jej stan, co pozwoli Europie konku-
rować na scenie światowej. 

Jan Rączka, prezes, NFOŚiGW
Prezes Rączka zapewnił, iż polski 

rząd także dostrzega wagę ekoinnowa-
cji. Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej wraz z Na-
rodowym Centrum Badań i Rozwoju 
uruchamia program GEKON, czyli ge-
nerator koncepcji ekologicznych, który 
opiewa na 400 mln złotych dotacji dla 
nowych technologii ochrony środowi-
ska. Dodał, że tym razem w ramach 
programu uwzględniono także tych 
przedsiębiorców, którzy mają własne 
zaplecze badawczo-rozwojowe. Pre-
zes Rączka zwrócił ponownie uwagę 
na fakt, iż największym mankamentem 
zarządzania OZE jest magazynowanie 
energii elektrycznej. Wyraził jednak na-
dzieję, że można ten problem rozwią-
zać, opracowując we współpracy pol-
sko-niemieckiej przełomową na skalę 
światową technologię magazynowa-
nia energii. 

�o Panel II

Jan Paul van Term, partner, A. T. 
Kearney

Jan Paul van Term zaprezento-
wał zestaw narzędzi do modelowania 
przeobrażeń na rynku energetycznym, 
prezentując analizy brytyjskiej reformy 
energii. Narzędzie zostało opracowane 
przy współpracy z uniwersytetami, sto-
warzyszeniami ekologów oraz przed-
siębiorcami. - Jest publicznie dostępne 
w internecie i występuje w kilku wer-
sjach, profesjonalnej, zaawansowanej, 
edukacyjnej oraz tzw. lekkiej - dodał. 
Obecnie działa już w Niemczech i Ho-

landii, w Polsce jest na etapie wdra-
żania. W wersji profesjonalnej model 
wymaga wprowadzenia szeregu da-
nych liczbowych i określenia założeń 
wstępnych, zależnych od wybranych 
do opracowania scenariuszy. Po doko-
naniu obliczeń uzyskuje się wyniki doty-
czące redukcji emisji dwutlenku węgla 
z uwzględnieniem kosztów poszcze-
gólnych rozwiązań. - Każda wprowa-
dzona zmiana w danych i założeniach 
daje natychmiastowy efekt w prezento-
wanych wynikach planowanych strate-
gii - zapewnił. 

W ramach prezentacji działania mo-
delu Jan Paul van Term dokonał ana-
lizy jednego z największych pakietów 
energetycznych w UE, a mianowicie 
brytyjskiej reformy rynku elektryczności. 

- Reforma elektryczności w Wiel-
kiej Brytanii składa się z czterech ele-
mentów - zaznaczył Jan Paul van Term. 
Po pierwsze, opiera się ona na tary-
fach gwarantowanych, na temat któ-
rych trwa obecnie dyskusja. Po drugie, 
uwzględnia wprowadzenie cen emisji 
dwutlenku węgla, która będzie z bie-
giem lat coraz wyższa. Po trzecie, refor-
ma wprowadza standardy wydajności, 
by wyeliminować nieefektywne techno-
logie. - Wreszcie po czwarte, skupia się 
na rozwoju OZE wraz z rozwiązaniami 
zastępczymi w przypadku niedoborów 
energii z OZE - zakończył. Jan Paul van 
Term określił ten program jako bardzo 
ambitny. W trakcie modelowania sku-
pił się głównie na próbie odpowiedzi 
na pytanie: czy program będzie dzia-
łał w przyszłości? Celem głównym jest 
przetrasformowanie gospodarki Wielkiej 
Brytanii. - Ponadto wyznaczono trzy 
cele wspólne dla Wielkiej Brytanii i UE, 
którymi są bezpieczeństwo energetycz-
ne, niskoemisyjność gospodarki oraz 
przystępność cen energii elektrycznej 
- dodał. Niskoemisyjność ma zapewnić 
inwestycja w OZE, jednak nie zapewni 
ona bezpieczeństwa dostaw, dlatego 
potrzebne są rozwiązania dodatkowe, 
np. magazyny energii, co z kolei wyma-
ga kolejnych inwestycji. Stoi to w kon-
flikcie z niską ceną energii. - Jan Paul 
van Term wymienił wymierne cele, które 
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stawia sobie Wielka Brytania do 2030 r.: 
60% redukcja emisji gazów cieplarnia-
nych w stosunku do 2010 r. oraz wzrost 
rachunków za energię elektryczną tyl-
ko o 32%, co zostało zagwarantowane 
przez rząd - podkreślił.

Jan Paul van Term zaznaczył, 
iż w modelu należy uwzględniać 
wiele czynników ekonomicznych 
i społecznych. Konieczne jest tak-
że określenie ceny emisji dwutlenku 
węgla i cen paliw. Po wprowadze-
niu odpowiednich danych prognoza 
pokazuje, że przyjęta przez Wielką 
Brytanię strategia pozwoli na obni-
żenie emisji dwutlenku węgla o 25% 
do 2030 r., a więc daleko od zało-
żonego celu redukcji o 60%. Kosz-
ty energii zaś wzrosną do 2030 r. 
o 40% przekraczając próg cen gwa-
rantowanych przez rząd. Na struk-
turę cen bardzo wpłyną koszty pra-
wa do emisji. Następnie Jan Paul 
van Term zaprezentował analizę kil-
ku scenariuszy pozwalających na 
znalezienie odpowiedniego kierunku 
działań. - Wnioski jasno wskazują, 
że scenariuszem dającym najlepsze 
efekty w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, jest scena-
riusz oparty o redukcję konsumpcji 
energii o 5% rocznie aż do 2030 r. 
- podsumował. 

Jan Paul van Term polecił pre-
zentowane narzędzie polskiemu 
rządowi oraz przedsiębiorstwom 
energetycznym do opracowywania 
scenariuszy strategii redukcji emi-
sji. Podsumowując swoje wystą-
pienie przypomniał, iż podobny do 
brytyjskiego pakiet reform energii 
elektrycznej będzie musiał zostać 
wprowadzony także w Polsce. Wy-
daje się jednak, że cele dotychczas 
wyznaczone przez UE nie są moż-
liwe do osiągnięcia w najbliższym 
czasie i przy niskich kosztach. Po-
mimo zbyt wysoko zawieszonej po-
przeczki nie powinniśmy jednak re-
zygnować z transformacji. - Należy 
ciągle dyskutować o tym, co może-
my i powinniśmy robić, żeby się do 
tego celu zbliżyć - zakończył. 

Jakie są realne scenariusze? Obecnie 
w Polsce 90% to „czarna energia”, jaki 
mamy pomysł na zmianę? 

Joanna Schmid, wiceprezes zarzą-
du ds. strategii i rozwoju, TAURON 
Polska Energia

Joanna Schmid na początku 
swego wystąpienia przypomnia-
ła, że należy zderzyć oczekiwania  
z  realnymi możliwościami i  eko-
nomią - i dodała - że przez kilka 
najbliższych lat nie należy liczyć 
na znaczną zmianę polskiego mi-
xu energetycznego. - Oczywiście, 
udział OZE i gazu będzie się zwięk-
szał, ale w perspektywie kilku lat 
nadal dominować będzie węgiel - 
podsumowała. Grupa Tauron chce 
budować zrównoważony portfel ak-
tywów wytwórczych oraz dywersyfi-
kować jego strukturę uwzględniając 
różne technologie węglowe, gazo-
we, OZE, a w odległej perspekty-
wie czasu także energię jądrową. 
- Istotne znaczenie ma także po-
dział uprawnień do emisji dwutlen-
ku węgla, ich ceny oraz ceny paliw, 
co wpłynie na ceny energii - doda-
ła. Kolejną ważną sprawą jest legi-
slacja, a konkretnie projektowane 
zmiany w systemie wsparcia finan-
sowego. Od tego zależą przyszłe 
inwestycje - podkreśliła. Od nowej 
ustawy o OZE zależy, czy uda się 
zrealizować 15% udziału OZE w pro-
dukcji energii do 2020 r. Czy tech-
nologie oparte o współspalanie na-
dal będą wspierane? - Jeśli nie, to 
zrealizować ten cel będzie bardzo 
trudno - dodała. Można postawić też 
taką tezę, że silne wsparcie dla OZE 
stanowi zagrożenie dla zbudowania 
bilansu mocy z paliw konwencjo-
nalnych takich jak gaz, czy węgiel. 
- Tymczasem w Europie zdecydo-
wanie najwięcej bloków powstaje 
w oparciu o technologie gazowe - 
zauważyła. Obecnie Tauron ponad 
90% energii produkuje w oparciu 
o  technologie węglowe. Do 2020 
r. ma nastąpić zmiana mixu, węgiel 
będzie stanowił tylko 70%, a 30% 

produkcji pochodzić będzie ze źró-
deł niskoemisyjnych takich jak gaz, 
OZE, biomasa, wiatr, czy współ-
spalania przy jednoczesnym wzro-
ście produkcji energii elektrycznej  
o około 50%. - Do 2025 r. przewidu-
je się także wzbogacenie tej struk-
tury o energetykę jądrową - zakoń-
czyła. 

Włodzimierz Kędziora, członek za-
rządu, dyrektor ds. strategii i polity-
ki energetycznej, Dalkia Łódź

Włodzimierz Kędziora rozpo-
czął swą wypowiedź od wyraże-
nia wątpl iwości ,  czy w  obl iczu 
rosnącego zużycia węgla w Azji, 
dekarbonizacja w Polsce ma rze-
czywiście sens. - Emisja gazów 
cieplarnianych to problem glo-
balny, w przypadku, gdy Europa 
emituje zaledwie 16% całkowitej 
emisj i  nasze wysiłki mogą oka-
zać się nieskuteczne - podkreślił. 
Zdaniem Włodzimierza Kędzio-
ry należy rozwijać efektywną go-
spodarkę, oszczędzając paliwa, 
dbając o bezpieczeństwo ener-
getyczne, które w przypadku re-
zygnacji z węgla z pewnością się 
pogorszy. UE importuje 60% ener-
gi i  i   zamknięcie elektrowni wę-
glowych z pewnością ten bilans 
pogorszy. Włodzimierz Kędziora 
uważa stanowisko polskiego rzą-
du za słuszne, zwłaszcza, że nowe 
technologie węglowe mają wysokie 
sprawności, co pozwala na ograni-
czenie emisji. - Sensowny wydaje 
się być także rozwój OZE, choć to 
w dużej części zależy od regulacji 
prawnych - dodał. Niestety, nowe 
propozycje sprawiły, że wiele firm 
zatrzymało inwestycje w bioma-
sę i współspalanie. - Powód, dla 
którego instalacje współspalania 
pozbawione zostaną wsparcia nie 
jest znany - ubolewał. Nieznany 
jest także powód, dla którego tak 
silnie wspierane są instalacje so-
larne w Polsce, choć wiadomo, 
że w okresie jesienno-zimowym 
będzie energii słonecznej brako-
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wać. Powinno się rozwijać moż-
liwości związane z kogeneracją. 
Niestety, także w tym przypadku 
nieprzedłużenie systemu wsparcia 
i brak odpowiednich rozwiązań le-
gislacyjnych może zatrzymać in-
westycje. Prace Ministerstwa Go-
spodarki powinny być w tej kwestii 
szybsze i uwzględniać długą per-
spektywę czasową. 

Co w  takim razie z  technologią CCS 
uznawaną za kosztowną i  niespraw-
dzoną, na dodatek budzącą dużo 
oporów społecznych?

Janusz Steinhoff, wiceprzewodni-
czący, SNRPRE

Janusz Steinhoff sprostował wcze-
śniejszą wypowiedź jakoby państwo 
miało wyznaczać kierunek zmian pol-
skiego mixu energetycznego. - Pań-
stwo ma bowiem wpływ na kierunek 
rozwoju energetyki tylko poprzez funk-
cję regulacyjne - wyjaśnił. Rząd może 
oddziaływać ekonomicznie np. poprzez 
opłaty z emisję dwutlenku węgla, co 
ma stanowić wskazanie dla przedsię-
biorstw energetycznych odnośnie wy-
boru nośnika energii. Dodał, iż ceny 
różnych nośników energii nie zależą 
jedynie od rynku, bo np. gaz związa-
ny jest z ceną ropopochodnych, a ro-
pa podlega spekulacjom rynkowym. Ta 
zmienność cen stanowi główną trud-
ność w prognozowaniu racjonalności 
stosowania różnych nośników energii. 
Janusz Steinhoff przypomniał, że struk-
tura energetyczna w Polsce znacznie 
odbiega od europejskiej. 61% energii 
pierwotnej produkowane jest z paliw 
stałych, a w UE jest to zaledwie 12%. 
Polska zużywa także dwukrotnie mniej 
gazu i ropy naftowej, niż średnia gospo-
darka europejska. - Należy się jednak 
spodziewać, że w wyniku m.in. opłat za 
emisje dość szybko nastąpi substytu-
cja paliw stałych przez gaz lub energię 
jądrową - podsumował. Janusz Stein-
hoff sceptycznie odnosi się do techno-
logii CCS. Jego zdaniem jest to techno-
logia niesprawdzona i problematyczna 
pod względem ekologicznym, ekono-

micznym oraz geologicznym. Koszt 
redukcji emisji dwutlenku węgla przy 
jej użyciu wynosi 60-90 EURO/tonę, 
a docelowo szacuje się na 30-50 EU-
RO/tonę. Nadal są to potężne koszty. 
- Jak dotychczas, najtańszym i najła-
twiejszym sposobem na redukcję emisji 
jest ograniczenie zużycia energii, czyli 
zmniejszenie energochłonności gospo-
darki - podkreślił. Przyszłość polskie-
go węgla jest przesądzona, w wyniku 
wzrostu kosztów wydobycia oraz wpro-
wadzenia opłat za emisję przestanie on 
być paliwem konkurencyjnym i Polska 
będzie zmuszona węgiel importować 
podobnie, jak robią to inne kraje UE. 

Jak będą kształtować się technolo-
gie, na których opierać się będzie pro-
dukcja energii po 2020?

Jacek Piekacz, dyrektor ds. regu-
lacji relacji zewnętrznych, EDF Pol-
ska

Jacek Piekacz także poruszył pro-
blem związany z technologią CCS. Je-
go zdaniem nie należy jej z góry od-
rzucać, bo obecnie jest jedyną znaną 
technologią umożliwiającą stosowanie 
w przyszłości węgla w energetyce. Nie-
dawno opublikowano informację, że 
koncern GE odkrył nowe możliwości 
dla CCSu ze spalania gazu, a koszty 

wynoszą poniżej 30 $ za tonę wychwy-
conego dwutlenku węgla. - Powinni-
śmy bacznie obserwować, co dzieje 
się na świecie w tej tematyce - dodał. 
Według europejskiej mapy drogowej 
do 2050 r. trzeba ograniczyć emisję 
gazów cieplarnianych w energetyce 
o 90-95% w stosunku do 1990 r. Go-
spodarka europejska powinna stać się 
prawie bezemisyjna i w głównej mie-
rze opierać się na odnawialnych źró-
dłach energii. Niestety ten cel nie jest 
dla wszystkich państw wykonalny. Nie 
oznacza to jednak, że Polska powin-
na zrezygnować z kierunku przecho-
dzenia na technologie niskoemisyjne. 
- Na początek możemy przecież wy-
korzystywać węgiel w nowych, wyso-
kosprawnych elektrowniach - przypo-
mniał. Jacek Piekacz odniósł się także 
do sprawy kryzysu ekonomicznego 
dławiącego europejską gospodarkę. 
Jak pokazuje historia i doświadczenie, 
większość kryzysów była ściśle zwią-
zana ze wzrostem cen energii, głów-
nie ropy naftowej. Obecna polityka 
energetyczna UE jest także próbą 
uniezależnienia się od importu paliw 
i energii. - Powinniśmy w jak naj-
większym stopniu wykorzystywać 
lokalne źródła energii, minimalizu-
jąc tym samym ryzyko kolejnych 
kryzysów - podkreślił. 

Janusz Steinhoff, wiceprzewodniczący, SNRPRE
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Jak sytuacja w Niemczech (wyłącze-
nie reaktorów atomowych) wpływa na 
Polskę? 

Janusz Moroz, członek zarządu, 
RWE Polska

Janusz Moroz przyznał, że wpraw-
dzie import i eksport energii pomiędzy 
Polską i Niemcami jest niewielki, to 
jednak Polska nie jest osobną wyspą. 
W Niemczech dużą niespodzianką dla 
energetyki była decyzja rządu o cał-
kowitym wycofaniu się z energetyki 
nuklearnej. - Ponadto powstało tyle 
nowych mocy z fotowoltaiki, dzięki 
którym zlikwidowano problemy pi-
ków, że zaplanowane do realizacji 
tego celu inwestycje gazowe oka-
zały się nieopłacalne - dodał. Mamy 
do czynienia z efektem czarnego 
łabędzia, czyli z wystąpieniem zda-
rzeń, których nie potrafiliśmy wcze-
śniej przewidzieć. Janusz Moroz 
opisał strategię grupy RWE w Eu-
ropie, która ma koncentrować się 
na zielonych technologiach, stabil-
nych filarach, a ryzyko ma się roz-
kładać międzynarodowo. - Przypa-
dek Niemiec jasno pokazuje, że nie 
jest korzystne inwestowanie tylko 
w jednym państwie, bo jedna de-
cyzja rządu może zachwiać całym 
biznesem - przestrzegał. Jego zda-
niem w Polsce największy sens ma 
energetyka wiatrowa, choć istotnym 
ograniczeniem, które należy wy-
eliminować, jest przestarzała sieć 
energetyczna. Pojawiają się głosy, 
że o węglu lepiej zapomnieć, bo jest 
nieekologiczny. - Polska jest jednak 
w innej sytuacji – przypomniał. Ow-
szem OZE to dobry kierunek, ale 
powinniśmy także w sposób bez-
pieczny korzystać z tego, co mamy. 
- Janusz Moroz widzi konieczność 
dywersyfikacji mixu energetyczne-
go żeby był on bardziej bezpiecz-
ny. W tym celu należy inwestować 
w biomasę, farmy wiatrowe, ener-
gię jądrową - wyliczał. Dodał jed-
nak, że wymaga to jasnych celów 
dotyczących emisji dwutlenku wę-
gla na wiele lat naprzód i stabilnych 

systemów wsparcia zwłaszcza dla 
OZE, aby inwestorzy mogli oszaco-
wać stopę zwrotu. - Polska powin-
na sterować swoim mixem i two-
rzyć dobre warunki do odważnego 
inwestowania. Na razie takich wa-
runków nie ma, za to jest duża nie-
pewność i wiele znaków zapytania 
- podsumował. 

Czy gaz to recepta na zmianę mixu 
energetycznego Polski?

Marcin Lewenstein, zastępca dy-
rektora, Departament Strategii 
Grupy Kapitałowej, PGNiG

Marcin Lewenstein zapewnił, iż 
gaz jako paliwo, świetnie wpisuje się 
w światowe trendy w transformacji 
energetyki. Dziś, coraz częściej pod-
kreśla się większe znaczenie efektyw-
ności energetycznej, widzi wagę proble-
mu ograniczenia emisji i konieczność 
wdrażania niskoemisyjnych techno-
logii. Wzrasta także znaczenie OZE 
oraz kwestii niezależności energetycz-
nej i zapewnienia bezpieczeństwa do-
staw. Nadziei na rozwiązanie niedo-
borów energii upatruje się w rozwoju 
energetyki prosumenckiej. - Gaz, jak 
wytrych, pasuje do wszystkich scena-
riuszy - zapewniał Marcin Lewenstein. 
Poprzez kogenerację poprawia spraw-
ność wytwarzania energii, pomaga tak-
że w ograniczeniu strat sieciowych. Jest 
bardziej niż węgiel przyjazny dla środo-
wiska. Zapewnia elastyczność przy pro-
wadzeniu systemu, która jest wymo-
giem przy wzroście znaczenia OZE. 
Gaz jako paliwo ma także przewagi 
w stosunku do innych nośników ener-
gii. - Energia jądrowa wiąże się z wy-
sokimi kosztami oraz ryzykiem awarii, 
wykorzystywanie węgla skutkuje emi-
sją gazów cieplarnianych i dewastacją 
krajobrazu, OZE to nadal duże koszty 
i obciążenia - wyliczał. Gaz nie jest jed-
nak bez wad. - Przede wszystkim na-
leży zapewnić bezpieczeństwo dostaw 
oraz konkurencyjną cenę - podkreślił. 
- Na szczęście w tych kwestiach zaob-
serwowano znaczną poprawę w po-
staci programu uwolnienia cen gazu, 

inicjatyw regulatora liberalizującego ry-
nek gazu, a także toczący się arbitraż 
gazowy - dodał. Zdaniem Marcina Le-
wensteina istotnym elementem rozwoju 
będzie jakość zarządzania projektami 
oraz jakość uczenia się i współpracy 
podmiotów zajmujących się wydoby-
ciem gazu łupkowego, czy energetyką 
jądrową. Przesądzi ona o tym, czy uda 
się zmienić mix energetyczny polskiej 
gospodarki.

Większe zapotrzebowanie na gaz to 
także konieczność transportu i maga-
zynowania tego paliwa. Czy jesteśmy 
na to gotowi?

Maciej Zajdel, prezes zarządu, IVG
Maciej Zajdel zaprezentował przy-

kład z niemieckiego Ezel, gdzie gaz i ro-
pa naftowa magazynowane są w ponad 
50 podziemnych kawernach, realizo-
wanych na przestrzeni ostatnich 40 
lat. Podziemne magazynowanie jest 
tańsze i umożliwia naprzemienne ma-
gazynowanie gazu i ropy. Dodał, iż fir-
ma widzi duży potencjał wzrostu moż-
liwości magazynowania do 80 kawern 
w ciągu następnych 15 lat. IVG zajmuje 
się kompleksowym zarządzaniem ka-
wernami od planowania, poprzez bu-
dowę, eksploatację aż do likwidacji. 
Średni czas wykonania jednej kawerny 
wynosi 3 lata. Obecnie w Niemczech 
zmagazynowane jest 3% rocznego za-
potrzebowania na gaz. - Trwają także 
prace nad technologią magazynowania 
energii z OZE - zakończył. 

Zmiana mixu to potężne koszty. Czy 
to jest opłacalne?

Maciej Stańczuk, prezes zarządu, 
Polski Bank Przedsiębiorczości

Prezes Stańczuk podkreślił, że ma-
my do czynienia z największym kry-
zysem w powojennej historii Europy. 
Kraje najbardziej nim dotknięte wyda-
ją obecnie dużo więcej na import su-
rowców energetycznych. W Hiszpanii, 
Grecji, Włoszech koszty energii wzrosły 
o 50%. - A gdy wzrastają wydatki, to 
gospodarka traci na konkurencyjności - 
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dodał. Obecnie najważniejszym celem 
jest pobudzenie wzrostu gospodarcze-
go, a sposobem na to ma być lepsza 
efektywność energetyczna i innowa-
cyjność. Zdaniem Prezesa Stańczuka, 
w Polsce elastyczna zmiana mixu po 
2015 r. jest niemożliwa i nieuzasadnio-
na. Wskazał także na fakt, że jego zda-
niem ustawa o OZE w Niemczech nie 
do końca się sprawdziła, bo państwo 
ponosi duże wydatki na subsydiowanie 
fotowoltaiki, choć nasłonecznienie nie 
jest tak intensywne jak na południu. - 
Powstały gigantyczne moce, ale dro-
gie i niepewne, bo zależne od pogody. 
Polska nie powinna powtarzać tego 
modelu - przestrzegał. Sensowny wy-
daje się pomysł, aby mix energetycz-
ny był rozważony w skali całej Europy, 
a nie w skali poszczególnych państw. 
- Każdy kraj powinien wytwarzać ener-
gię wykorzystując te źródła, które dają 
największą efektywność, na południu 
fotowoltaika, a na północy wiatr - za-
proponował. W Polsce wciąż brakuje 
efektywności energetycznej i inwesty-
cji w innowacje zwłaszcza ze strony 
dużych koncernów energetycznych. 
- Z takim podejściem daleko nie zaj-
dziemy - przestrzegł prezes Stańczuk 
kończąc swoją wypowiedź. 

Czy energetyka konwencjonalna za-
pewnia bezpieczeństwo?

Marek Walczak, prezes zarządu, 
Urząd Dozoru Technicznego

Marek Walczak zaapelował, aby 
zapobiegać zjawisku czarnego łabę-
dzia, by problem zapewnienia energii 
w 2015 r. nie był mniejszy od proble-
mu zapewnienia energii w przyszłości. 
W tym celu należy zadbać o bezpie-
czeństwo techniczne technologii OZE, 
gwarantując ich niezawodność oraz 
utrzymanie ciągłości produkcji. Prezes 
Walczak silnie podkreślił, iż obecny do-
bry stan techniczny polskich elektrowni, 
użytkowanych od ponad 50 lat, zapew-
nia kompetentna obsługa techniczna. 
Zaapelował tym samym do Społecz-
nej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Ni-
skoemisyjnej, aby, promując rozwój 

nowych niskoemisyjnych technologii 
energetycznych, szeroko wykorzysta-
ła doświadczenia ekspertów z UDT. - 
Może to mieć kluczowe znaczenie dla 
rozwoju nowych technologii niskoemi-
syjnych - zakończył. 

�o Panel III

Jaka jest wizja nowej energii user 
friendly?

prof. Janina Kopietz-Unger, Wy-
dział Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. Kopietz-Unger rozpoczęła od 
stwierdzenia, iż jej zdaniem w dysku-
sji o transformacji energetyki brakuje 
aspektu emocjonalnego, ożywienia. 
Wciąż mówi się głównie o wysokich 
kosztach i oszczędnościach, a nie 
o chęci posiadania i lepszej jakości. 
- Uniwersytet Zielonogórski zauwa-
żył konieczność innego podejścia do 
budownictwa i otworzył na kierunku 
studiów Architektura i Urbanistyka 
specjalność architektura zeroenerge-
tyczna. Studia te cieszą się dużym za-
interesowaniem - dodała. W ramach 
kursów powstają praktyczne przykła-
dy i projekty domów o  standardach 
pasywnych-niskoenergetycznych, wy-
korzystujących OZE. Zdaniem prof. 
Kopietz-Unger taka architektura ma 
szansę zaistnieć w Polsce pod wa-
runkiem, że zainteresują się nią spo-
łeczeństwo, jak i architekci. - Z ar-
chitekturą zeroenergetyczną jest tak 
samo jak z innymi produktami, muszą 
znaleźć się na nią odbiorcy - przeko-
nywała. Niestety jej rozwój jest sku-
tecznie hamowany przez różne mo-
nopole, w tym monopol zawodowych 
architektów z różnych list, którzy nie 
są zainteresowani innowacyjnymi roz-
wiązaniami. Studenci, którzy mają chę-
ci, wiedzę i umiejętności, jako młodzi 
absolwenci, z powodu braku upraw-
nień i przynależności do Izby, długo nie 
będą mieli możliwości samodzielnego 
uprawiania zawodu - sugerowała uła-
twienia w dostępie do zawodu. Zda-
niem prof. Kopietz-Unger zniesienie 

uprawnień zawodowych otworzyło-
by młodym ludziom drogę do zawodu 
i pobudziło rozwój architektury nisko-
emisyjnej. - Wprawdzie ceny energii 
z OZE są nadal wciąż wysokie, ale 
skoro ludzi stać na drogie samocho-
dy, to dlaczego w architekturze mieliby 
chcieć stosować tylko najtańsze roz-
wiązania? - pytała. Istotny jest także 
współudział miast i gmin, tworzących 
plany miejscowe, zaopatrzenia w cie-
pło i kreujących przestrzeń publicz-
ną. - Wszyscy powinniśmy chcieć żyć 
w ładnym otoczeniu, efektywnie ener-
getycznie - podsumowała. 

A jak odpowie na taką wizję biznes? 
Czy ta wizja zagraża obecnemu mo-
delowi zawodowego generowania 
energii elektrycznej? 

Zbigniew Szpak, Krajowa Agencja 
Poszanowania Energii

Zbigniew Szpak zapewnił, iż ener-
getyka zawodowa mówi - tak prosu-
menckiej wizji produkcji energii. Klien-
ci chcą mieć możliwość wytwarzania 
energii na własny użytek. Jest to swe-
go rodzaju rewolucja, w której klient 
staje się aktywnym uczestnikiem 
w dyskusji o energetyce. - My także 
powinniśmy dyskutować o tym, co jest 
dobre dla klientów - dodał. - Ważną 
kwestią jest odpowiedzialność spo-
łeczna, bo energetyka silnie oddzia-
łuje zarówno na środowisko, jak i na 
społeczeństwo, dlatego też nowe du-
że inwestycje powinny być społecznie 
konsultowane - zaznaczył. - Transfor-
macja energetyki to także szansa na 
lepszą integrację z Europą, potrzebne 
są wspólne programy energetyczne, 
jak np. ujednolicony rynek energii - ar-
gumentował. Zbigniew Szpak odniósł 
się także do udziału państwa w ener-
getyce. Jego zdaniem nie powinno 
się ono wtrącać w relacje producent-
klient i nie przeszkadzać energetyce 
w rozwoju. Od rządu oczekuje się na-
tomiast, by ustabilizowało prawo oraz 
dokumenty w perspektywie 20-25 lat, 
aby możliwe było spokojne planowa-
nie biznesu i inwestycji. 
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Bożena Wróblewska, GASPOL
Bożena Wróblewska potwierdziła, 

że dziś można już być jednocześnie od-
biorcą i producentem energii. Zapre-
zentowała pierwszy w Polsce przykład 
technologii mikrokogeneracyjnej zasto-
sowany w rozlewni gazu firmy GASPOL 
w Pleszewie. Urządzenia do mikroko-
generacji spełniają funkcje małej elek-
trociepłowni. Są to ciche, kompaktowe 
urządzenia o mocy od 1 do 20-30 kW 
dostępne dla małych konsumentów, ta-
kich jak osiedla mieszkaniowe (osiedla 
domów jednorodzinnych) wielorodzin-
nych, czy małe firmy. - Obecny model 
energetyki, w którym ciepło dostarczane 
jest z kotłowni, a prąd z zakładu energe-
tycznego jest mało efektywny - zauwa-
żyła Wróblewska. W procesie kogene-
racji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła 
i energii elektrycznej, do wyproduko-
wania tej samej liczby energii potrzeba 
o 1/3 mniej paliwa. Takie rozwiązanie 
jest niskoemisyjne i efektywne energe-
tycznie. Sprawność skojarzona tego 
urządzenia wynosi aż 96%. Z naszych 
analiz wynika, że zwrot z inwestycji na-
stąpi po ok. 6 latach (przy uwzględnieniu 
wsparcia z żółtych certyfikatów będą to 
4 lata). - Jest to zatem produkcja bar-
dzo ekonomiczna i ekologiczna - podsu-
mowała. - Ponadto, zastosowanie tego 
rozwiązania w wielu lokalizacjach, osie-
dlach domów, firmach, gospodarstwach 
rolnych zwiększa bezpieczeństwo ener-
getyczne całego kraju - dodała. Bożena 
Wróblewska wierzy, że zaproponowane 
rozwiązanie może realnie wpłynąć na 
polski model energetyczny. Warunkiem 
jest jednak, uruchomienie przez rząd od-
powiednich instrumentów finansowych, 
na wzór innych krajów europejskich, ta-
kich jak Wielka Brytania, czy Niemcy. 
W przyjętej w czerwcu br. Dyrektywie 
o Efektywności Energetycznej mikroko-
generacja oficjalnie uznana została za 
technologię efektywną energetycznie. 
To znak dla krajów członkowskich, że 
działając na rzecz zwiększania efektyw-
ności energetycznej warto, oprócz źró-
deł odnawialnych, korzystać też z nowo-
czesnych technologii opartych o paliwa 
niskoemisyjne, takie jak gaz.

Jak wygląda perspektywa budowy 
SMART GRIDu w Polsce?

Marek Maniecki, wiceprezes Za-
rządu, Globema

Marek Maniecki rozpoczął od 
stwierdzenia, iż prosument to przede 
wszystkim świadomy odbiorca energii, 
który może podejmować różnego ro-
dzaju działania. Dodał, iż naszym głów-
nym celem powinno być ograniczenie 
zużycia energii, ponieważ wkrótce mo-
że jej zabraknąć. - Rozwój pikogenera-
cji ma szansę temu zapobiec - zauwa-
żył. Drugi, konieczny do osiągnięcia cel 
to eliminacja odbiorów szczytowych 
energii. - Świadome działania prosu-
mentów mogą pomóc go osiągnąć - 
przekonywał. Powstaje pytanie: jak 
przekonać obecnych konsumentów, 
by stali się prosumentami? Badania 
pokazują, iż główne przesłanki do in-
westycji są natury ekonomicznej. Pi-
kogeneracja jest nadal dość droga, 
głównie ze względu na konieczność 
magazynowania energii. Zdaniem Mar-
ka Manieckiego dopiero rozwój tech-
nologii zasobników energii da bodziec 
do pełnego rozwoju energetyki prosu-
menckiej. - Istnieje jeszcze problem 
sieci, które nie do końca są przygoto-
wane na odbiór energii z pikogenera-
cji - dodał. Na szczęście zmieniło się 
podejście energetyków zawodowych 
do problemu. Kiedyś rozwój energetyki 
prosumenckiej oznaczał dla nich jedy-
nie kłopoty. Dziś zdając sobie sprawę 
z nieodwracalności i nieuchronności 
tego procesu, energetyka zawodo-
wa zaczyna się na niego przygotowy-
wać. Pojawiły się nowe liczniki mie-
rzące przepływ energii w obie strony. 
- Sieć także się zmienia, a kluczem do 
tej zmiany są nowoczesne systemy in-
formatyczne - podkreślił. Nawiązując 
do początku swej wypowiedzi Marek 
Maniecki przekonywał, że prosument, 
żeby być świadomym swych działań 
i płynących z nich korzyści, musi mieć 
bieżące informacje. Inteligentne liczniki 
oraz systemy informatyczne pozwalają 
na zbieranie tych informacji i ich odpo-
wiednią dystrybucję. 

Jakie rozwiązania GE może dostar-
czyć, by zrealizować wizję new ener-
gy user friendly?

dr Bartosz Wojszczyk, dyrektor za-
rządzający, Globalny Rozwój i Stra-
tegia, GE Energy

Dr Wojszczyk przypomniał, iż to 
głównie duże firmy realizują nową wizję 
energetyki, bo to one najwięcej inwe-
stują w nowe technologie. Na świecie 
inwestycje w smart grid i technologie 
niskoemisyjne wynoszą ok. 110-200 
mld $, w Europie 80 mld $. - Jednak 
spośród prowadzonych na świecie 
projektów niskoemisyjnych, a jest ich 
ok. 1500, 70% są to projekty jedynie 
demonstracyjne, wymagające dopie-
ro wdrożenia - zaznaczył. - Wizje są 
dobre, ale aby móc mówić o realizacji 
jakiejkolwiek wizji potrzeba odpowied-
niej skali wdrożenia, akceptacji klienta, 
dostępności cenowej i odpowiedniego 
business case - podkreślił. Zdaniem dr. 
Wojszczyka czasami trzeba spojrzeć 
na problem kompleksowo, zanim za-
czniemy się zastanawiać nad indywi-
dualnymi technologiami i inwestycjami, 
które w dużej części nie spełniają ocze-
kiwań. Trzeba odpowiedzieć sobie na 
pytania - w jaki sposób stworzyć wizję 
zintegrowaną na poziomie kraju? W ja-
ki sposób wdrożyć nowe technologie 
na dużą skalę? Jak stworzyć zachęty 
do inwestowania w nowe technologie?

Co jest ze skalą i kiedy ona przyniesie 
zadawalające rezultaty? Kto ma zreali-
zować ten business case jeśli nie GE?

Dr Wojszczyk przypomniał, że GE 
rocznie inwestuje 5 mld $ w nowe tech-
nologie. Bardzo często te inwestycje 
muszą być spójne z wizją struktury ryn-
ku energetycznego na poziomie kraju 
lub regionu. W związku z tym są regio-
ny gdzie GE inwestuje lub nie, z uwa-
gi na brak tej spójności. - Ważna jest 
długofalowa wizja na następne 15-20 
lat - podkreślił. Dr Wojszczyk zauwa-
żył także, iż problemem dla wielu firm 
energetycznych jest brak mechanizmu 
zwrotu z inwestycji w sieci inteligentne. 
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Jerzy Kalinowski, dyrektor ds. re-
alizacji projektów, EDP Renewa-
bles - Polska

Jerzy Kalinowski rozpoczął swą 
wypowiedź od krótkiego wpro-
wadzenia w  tematykę związaną 
z  energetyką wiatrową. Jest to 
zupełnie inny sposób wytwarza-
nia energii niż w energetyce opar-
tej na źródłach konwencjonalnych. 
Energetyka wiatrowa może powo-
dować pewne problemy dla sys-
temu energetycznego wynikające 
z  jej niestabilności. - Jednak ma 
ona także wiele zalet i przy pew-
nych warunkach może skutecznie 
podtrzymywać i regulować system 
energetyczny - podkreślił. Zdaniem 
Jerzego Kalinowskiego od ener-
getyki wiatrowej nie ma w Europie 
odwrotu, co jasno pokazują plany 
rozwoju poszczególnych państw 
UE (zwłaszcza Niemiec i Hiszpanii). 
W 2010 r. uruchomiono najwięcej 
mocy z gazu, fotowoltaiki i wiatru. 
- W 2020 r. planuje się w Polsce 
8% całkowitej energii produkować 
w farmach wiatrowych - wyliczał. 
Już dziś widać tendencję do likwi-
dacji mocy węglowych i jądrowych 
na rzecz OZE. Szybki rozwój tech-
nologii sprawia, że coraz więcej lo-
kalizacji farm wiatrowych staje się 
opłacalnych. Po 12 latach opłaca 
się nawet zdemontować stare wia-
traki i montować nowe - dodał - po-
nieważ znacznie wrasta sprawność 
nowych instalacji. Jerzy Kalinowski 
odniósł się także do sprawy ceny 
energii wiatrowej. Cena ta będzie 
zależała podsystemu wsparcia. - 
Nowa ustawa o OZE spowoduje 
zróżnicowanie współczynnika za-
leżnie od użytej technologii, energia 
wiatrowa będzie najtańsza spośród 
OZE - zaznaczył. - Dziś energia 
z węgla jest wciąż tańsza, ale to 
się zmieni, gdy dojdą koszty emisji 
CO2 i rekultywacji - przypomniał. 
- W przyszłości energia wiatrowa 
będzie tańsza od węglowej, a ener-
getyka wiatrowa będzie stabilna - 
podsumował. 

Czy ciepłownicy widzą w energetyce 
prosumenckiej zagrożenie dla siebie?

Jacek Szymczak, prezes zarządu, 
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo 
Polskie

Prezes Szymczak zapewnił, że cie-
płownicy zdają sobie sprawę z faktu, że 
w dzisiejszych realiach to klient decyduje 
o wyborze usługi. - W tym wyborze klu-
czowe znaczenie mają cena, standard 
i wygoda usługi - zauważył. Dodał także, 
że ciepłownicy nie boją się innowacyj-
ności, ponieważ praktycznie wprowa-
dzają ją od 1990 r. Obecnie w ciepłow-
nictwie koncesjonowanym 60% ciepła 
pochodzi z kogeneracji, a pozostałe 
40% daje duże pole do implementacji 
innowacji. Prezes Szymczak szacuje, 
iż ok. połowy ciepła, czyli 80 000 TJ 
może być produkowanych w skojarze-
niu w ramach energetyki rozproszonej. 
Oznacza to oszczędność paliwa o jedną 
trzecią, co w przypadku węgla pozwa-
la na zmniejszenia zużycia aż o ponad 
3 mln ton. - Oczywiście przełoży się to 
także na zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla - dodał. - Aby taki scenariusz był 
możliwy, potrzebny jest jasny system 
prawny i odpowiednie wsparcie finan-
sowe po 2013 r. - pokreślił. Dzisiaj nadal 
nie wiadomo, czy system wsparcia dla 
kogeneracji będzie utrzymany. Bardziej 
niż konkurencji ciepłownictwo obawia 
się braku konsekwencji w decyzjach 
dotyczących całej gospodarki. Skoro 
rząd zakłada, że do 2020 r. potencjał 
kogeneracji ma się podwoić, to powinien 
konsekwentnie działać w tym kierunku, 
a nie wspierać montaż kolektorów na 
budynkach już podłączonych do syste-
mu ciepłowniczego. - UE w dyrektywie 
o efektywności energetycznej także 
zaleca wspieranie ciepłownictwa sys-
temowego - dodał. Podsumowując 
swą wypowiedź, prezes Szymczak 
zapewnił, iż kogeneracja może kon-
kurować pod względem ekonomicz-
nym, niskoemisyjnym i ekologicznym 
z innymi sposobami wytwarzania cie-
pła. Ciepłownictwo jest także goto-
we, by nadać innowacyjnym rozwią-
zaniom większą skalę. 

Czy Państwo powinno zakazać monta-
żu kolektorów słonecznych w domach, 
które są podłączone do sieci ciepłow-
niczej?

- Oczywiście, że nie powinno za-
braniać - odpowiedział prezes Szym-
czak. W polskich realiach prawnych nie 
ma możliwości eliminacji innych źródeł 
w przypadku, w którym gmina wcześniej 
w planie zatwierdziła rozwój jednego 
konkretnego rozwiązania. Wygrywać 
należy ofertą konkurencyjną w walce 
o klienta. - Nie powinno się natomiast 
poprzez inne programy rządowe wspie-
rać rozwiązań sprzecznych, w tym przy-
padku, z rozwojem kogeneracji - za-
kończył. 

Czy budowa energetyki rozsianej mo-
że być ważną częścią budowy nowe-
go systemu energetycznego w  Pol-
sce? Kiedy wejdzie w  życie ustawa 
o OZE?

Marek Woszczyk, prezes, Urząd 
Regulacji Energetyki

Prezes Woszczyk podkreślił, że 
rozwój energetyki rozproszonej nie jest 
kwestią mody, a zdrowego rozsądku, 
ponieważ niesie ona ze sobą wiele ko-
rzyści. Po pierwsze, zdaniem prezesa 
Woszczyka, energetyka wielkoskalo-
wa niechętnie podchodzi do inwesty-
cji, co niestety nie jest dobre z punktu 
widzenia odbiorcy. Zwłaszcza w obec-
nych warunkach makroekonomicznych 
łatwiej jest sfinansować małe inwestycje. 
Po drugie starych rozwiązań zdecydowa-
nie nie można uznać za przyjazne użyt-

Marek Woszczyk, prezes, 
 Urząd Regulacji Energetyki
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kownikowi. - Właściwie to najpierw nale-
żałoby zapytać użytkowników, co jest dla 
nich przyjazne - zauważył. Nie powinno 
się próbować odpowiadać na to pytanie 
za klienta. - Jeśli odbiorca chce uczestni-
czyć w rynku, to nie można mu tego za-
braniać, zwłaszcza nie powinna tego robić 
energetyka wielkoskalowa - podkreślił. - Na 
szczęście cechą wolnego rynku jest to, że 
jest na nim miejsce dla wszystkich, także 
dla prosumentów, a pewna część odbior-
ców na pewno będzie chciała się do tego 
rynku przyłączyć - podsumował. Zdaniem 
prezesa Woszczyka w dyskusji o energety-
ce prosumenckiej, technologie odgrywają 
rolę drugoplanową. Bardziej istotne są od-
powiednie normy prawne. Na pytanie, ja-
ka jest rola Regulatora, prezes Woszczyk 
odpowiedział, iż głównym jego zadaniem 
jest uwzględnienie rozwoju energetyki pro-
sumenckiej w strategii regulacji oraz two-
rzenie systemu wsparcia na generacji roz-
proszonej w ramach dostępnych Regula-
torowi narzędzi prawnych. Urząd Regulacji 
Energetyki przeprowadził projekt pilotażo-
wy, którego celem była identyfikacja barier 
dla rozwoju generacji małoskalowej. Prezes 
Woszczyk określił wyniki tego projektu ja-
ko zatrważające. Prezes wyliczył problemy, 
z którymi spotkali się klienci, chcący przyłą-
czyć się do sieci - długotrwały proces roz-
patrywania wniosku, przerzucanie kosztów 
rozbudowy sieci na klienta, traktowanie go 
jak intruza, wynajdywanie przeszkód natu-
ry technicznej, często nieprawdziwych. To 
tylko niektóre z barier. 

Wyniki tego projektu jasno wskazu-
ją, iż Regulator powinien uzyskać nowe 
narzędzia oddziaływania na przedsiębior-
stwa zarządzające siecią, gdyż obecnie mu 
dostępne są niewystarczające. Na koniec 
swej wypowiedzi prezes Woszczyk, po-
dobnie jak jego przedmówcy, podkreślił, iż 
państwo powinno stworzyć takie otoczenie 
prawne, by zapewnić stabilny horyzont po-
lityki energetycznej. Dla potencjalnych pro-
sumentów ryzyko inwestycyjne powinno 
mieć racjonalny poziom. 

 � Dyskusja panelistów
Prof. Janina Kopietz-Unger przypo-

mniała, iż 14 czerwca tego roku ambasa-
dorzy przy UE zatwierdzili porozumienie 
Rady, Parlamentu Europejskiego i Komi-

sji Europejskiej ws. dyrektywy o efektyw-
ności energetycznej, która ma przyspie-
szyć oszczędzanie energii w UE. Są to 
prawnie wiążące środki UE i wszystkim 
krajom nierealizującym jej zapisów grożą 
kary. Prof. Kopietz-Unger namawia także, 
by nie lekceważyć sektora budownictwa 
jednorodzinnego, bowiem stanowi ono 
aż 75% zabudowy w Polsce. Budownic-
two efektywne energetycznie ma szansę 
stać się dźwignią gospodarki niskoemi-
syjnej. Niestety, miasta i gminy nie widzą 
interesu w zmniejszeniu zapotrzebowa-
nia na energię, ponieważ ich przedsię-
biorstwa są wyłącznie zainteresowane 
sprzedażą jak największej ilości energii. 
Na Uniwersytecie Zielonogórskim opra-
cowano instrument - energetyczny audyt 
miejski. Umożliwia on miastu wyliczenie, 
jak i o ile można zmniejszyć zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną. - Niestety to 
innowacyjne narzędzie nie stało się jesz-
cze powszechnym instrumentem polityki 
energetycznej miast - zakończyła. 

Zbigniew Szpak odniósł się do wy-
powiedzi dr Wojszczyka dotyczącej skali 
potrzebnej do wdrożenia innowacyjnych 
rozwiązań. Przytoczył dane dotyczą-
ce kosztów zużycia energii elektrycznej 
przez przeciętną polską rodzinę. Rocz-
nie gospodarstwo domowe płaci ok. 
1900-2000 zł. W sumie 14,5 mln go-
spodarstw płaci ok. 30 mld zł. - Amery-
kanie oczywiście płacą więcej - dodał. 
Następnie podał informację dotyczącą 
poziomu zatrudnienia w sektorze energii 
odnawialnych w Europie. W 2010 było 
to 1 mln 100 tys. ludzi, a prognozy na 
2020 r. podają szacunkową liczbę 2,8 
mln, do 2030 r. - 3,4 mln. Zdaniem pre-
zesa Szpaka jest to już wystarczająco 
duża skala, by duże firmy chciały inwe-
stować we wdrażanie innowacji. Klien-
ci chcą mieć prawo do decydowania, 
na co wydawane przez nich pieniądze 
będą przeznaczane. - Duże firmy także 
powinny ponosić koszty naszych ma-
rzeń - zakończył. 

Dr Bartosz Wojszczyk zgodził się 
z przedmówcą. Za każdym razem trzeba 
zastanowić się nad skalą działań. Niestety 
w przypadku energetyki odnawialnej indy-
widualne projekty, czy projekty pilotażowe 
się nie zwracają. - Dopiero po uzyskaniu 

pewnej większej skali, można mówić o wy-
generowanej wartości dodanej, takiej jak 
nowe miejsca pracy, dodatkowe docho-
dy, czy zmniejszanie kosztów energii elek-
trycznej - stwierdził. W Stanach Zjedno-
czonych pojawiła się ostatnio koncepcja, 
że 80% generowanej energii będzie do 
2030 r. pochodzić z OZE i rozproszonych 
źródeł energii. Jest to już odpowiednio du-
ża skala do tworzenia miejsc pracy i obni-
żania kosztów produkcji energii elektrycz-
nej. - Brakuje jednak wizji, która wesprze 
realizację tej koncepcji - dodał. - Obecne 
inwestycje to zaledwie 5% potrzebnych 
pieniędzy, by ten cel osiągnąć - zakończył. 

Prezes Jacek Szymczak przypo-
mniał, że rozważając kwestię wzrostu licz-
by miejsc pracy w OZE trzeba także wziąć 
pod uwagę, w której gałęzi energetyki tych 
miejsc pracy ubędzie. 

 � Posiedzenie Społecznej 
Rady Narodowego 
Programu Redukcji Emisji
Waldemar Pawlak, wicepremier 

RP, Minister Gospodarki zapewnił, iż Mi-
nisterstwo Gospodarki bardzo ceni sobie 
zaangażowanie Społecznej Rady oraz 
przekazywane za jej pośrednictwem mate-
riały. Jego zdaniem udział społeczeństwa 
w kształtowaniu polskiej, europejskiej i glo-
balnej polityki energetycznej jest bardzo 
potrzebny. Wicepremier zaprosił osoby, 
które wyraziły chęć współpracy na pierw-
sze robocze spotkanie Społecznej Rady 
ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 
które odbędzie się 16 lipca. Następnie za-
znaczył, iż z punktu widzenia Ministerstwa 
Gospodarki konieczne jest zarysowanie 
głównych kierunków działania. Zapropo-
nował, aby Rada zastanowiła się nad te-
matem zagospodarowania przychodów 
z aukcji z emisji. W tej kwestii Minister-
stwo oczekuje otwartej debaty oraz pro-
pozycji nowoczesnych rozwiązań. Drugą 
poruszoną przez Wicepremiera Pawlaka 
kwestią była modernizacja polityki ener-
getycznej, dotychczas zarysowanej do 
2030 r. - Wprawdzie przyjęto sprawoz-
danie z dotychczasowej realizacji jej za-
pisów, jednak na Ministerstwo nałożono 
obowiązek jej modyfikacji, który upływa 
w przyszłym roku - przypomniał. Wice-
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minister Pawlak zadał także otwarte py-
tanie o to,czy Rada, wraz z Ministerstwem 
Gospodarki, podejmie się naszkicowania 
dalszej pespektywy tej polityki aż do 2050 
r., wzorem dokumentów UE? Na zakoń-
czenie swego wystąpienia Wiceminister 
Pawlak publicznie podziękował wszyst-
kim osobom, które pracowały nad Zielo-
ną i Białą Księgą oraz zaprosił na robocze 
spotkanie Społecznej Rady. 

Jerzy Buzek, przewodniczący SRN-
PRE podkreślił także, że Rada ma działać 
konkretnie, w związku z czym spotkania 
będą odbywać się regularnie. Za Wicepre-
mierem Pawlakiem Jerzy Buzek także po-
dziękował wszystkim za dotychczasowe 
działania. Następnie zachęcił, by uczestni-
cy posiedzenia wypowiedzieli się na temat 
działań ogólnych. Wymienił pytania, któ-
re czekają na odpowiedzi. W jaki sposób 
przeznaczyć pieniądze z opłat za emisję? 
W jaki sposób zapewnić dostawy energii 
elektrycznej po 2016 r.? Jak odpowiedzieć 
na wymagania pakietu klimatycznego? 
W jaki sposób adoptować nowe dyrekty-
wy do warunków polskich? Jerzy Buzek 
zasygnalizował, że Rada będzie mogła 
korzystać z sugestii Ministerstwa Gospo-
darki, jednak jej społeczny charakter da-
je jej prawo, by z tymi sugestiami się nie 
zgadzać. W taki sposób Przewodniczą-
cy Rady widzi jej funkcję w kształtowaniu 
przyszłości polskiej gospodarki i polskiej 
energetyki. Takie jest także oczekiwanie 
ze strony Ministerstwa Gospodarki. W za-
kończeniu swojego wystąpienia Jerzy Bu-
zek podziękował i przyjął od Wicepremiera 
Pawlaka zaszczytną funkcję przewodni-
czącego Społecznej Rady ds. Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Prof. Krzysztof Żmijewski, sekre-
tarz generalny SRNPRE także podzięko-
wał wszystkim, którzy dotychczas pra-
cowali oraz tym, którzy złożyli deklaracje 
dalszej współpracy. Podziękował także 
tym, którzy już przyjęli konkretne zada-
nia według programu koordynowanego 
przez minister Henclewską. Profesor do-
dał także, że dwa tygodnie, które dzielą 
obecne posiedzenie od spotkania robo-
czego, jest czasem na zastanowienie. - 
Jeśli ktoś doszedłby do wniosku, iż nie 
chce dalej uczestniczyć w pracach Rady, 

prof. Krzysztof Żmijewski,  
sekretarz generalny SRNPRE

proszony jest o odpowiednią informację 
- dodał. - Także osoby chcące dołączyć 
do Rady proszone są o złożenie stosow-
nych deklaracji - dodał. Kolejną kwestią 
poruszoną przez prof. Żmijewskiego by-
ło przedstawienie koncepcji i priorytetów 
prac dla Rady. Profesor obiecał przesłać 
stosowny program, którego puste miejsca 
wymagają wypełnienia. Program Rozwo-
ju Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga 
opracowania. Czas na złożenie deklaracji 
prac nad konkretnymi zadaniami to także 
dwa tygodnie. Drugim przesłanym doku-
mentem jest prośba o wskazanie zadań 
priorytetowych dla prac Rady, która ma 
prawo pracować według własnych prio-
rytetów. - Wicepremier Pawlak wyraził na 
to akceptację - zakończył. 

�o Następnie głos zabrali 
uczestnicy posiedzenia - 
wybrane głosy 
Zbigniew Szpak po zapoznaniu 

się z założeniami Narodowego Progra-
mu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
stwierdził, iż Rada ma dobry materiał do 
analizy i rozwinięcia. Poprosił, by w ce-
lu usprawnienia współpracy z rządem, 
Przewodniczący Rady z uwagi na swoje 
liczne inne obowiązki, ustanowił swojego 
pełnomocnika do współpracy z Radą. Na-
stępnie Sławomir Pasierb z Fundacji na 
Rzecz Efektywnego Wykorzystania Ener-
gii zaproponował, by w celu rozwiązania 
sporów odnośnie technologii, wypracować 
i narzucić metodologię opisu technologii, 
potrzebnych do tworzenia polityki energe-
tycznej. Metodologia ta miałaby określać, 
które technologie wymagałyby wsparcia 
i w jakim okresie czasu. Uwzględniała-
by także opis ekonomiczny, energetycz-
ny, emisji gazów cieplarnianych, itp. Dzię-
ki zastosowaniu takiej metodyki łatwiej 
można by wybierać technologie najbar-
dziej efektywne z punktu widzenia ekono-
micznego, ekologicznego i rozwojowego. 
Bogdan Żmijewski z kolei poruszył temat 
otoczenia prawnego w Polsce, które je-
go zdaniem uniemożliwia realizację wielu 
słusznych pomysłów. Gospodarka nisko-
emisyjna wymaga realizacji inwestycji. 
Polska niestety nie ma dostosowanego 
prawa w zakresie zagospodarowania 

przestrzennego i prawa budowlanego, 
aby móc realizować inwestycje ener-
getyki rozproszonej. W duchu naszego 
prawa nie jest celem publicznym budo-
wa jakichkolwiek źródeł energii. Bogdan 
Żmijewski przypomniał, iż Rada w po-
przedniej edycji dokonała dość szerokie-
go przeglądu prawa, ale jego zdaniem 
warto, by te prace poszerzyć o różne 
branże. Obecnie dyskutowana zmiana 
prawa budowlanego ciągle wielu kwe-
stii nie obejmuje. Następnie głos zabrał 
Aleksander Panek z Narodowej Agencji 
Poszanowania Energii. Poruszył problem 
dostępu do danych resortowych, nie tyl-
ko Ministerstwa Gospodarki, co przy-
czyniłoby się do poprawy jakości pracy 
Rady. Obecnie w wielu resortach toczą 
się prace zmierzające do redukcji emisji, 
czy redukcji zapotrzebowania na energię, 
jednak nie zawsze te opracowania są 
upublicznione. Rada powinna mieć moż-
liwość wglądu w te dane. W odpowiedzi 
na ten wniosek Wicepremier Pawlak 
zapewnił, iż postara się uzyskać dostęp 
do wszystkich potrzebnymch do pracy 
Rady danych. Przypomniał, że działa 
platforma informatyczna w administra-
cji umożliwiająca dostęp do baz OECD. 
Zaproponował także budowę portalu wi-
ki, gdzie potrzebne dane źródłowe będą 
na bieżąco publikowane. o

Fot. Procesy Inwestycyjne
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Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego 

i Rady 2010/75/
UE z 24 listopada 
2010 r. w sprawie 
emisji przemysłowych 
(„Dyrektywa IED”) 
i jej implementacja 
do naszego porządku 
prawnego budzi 
wiele obaw wśród 
podmiotów z branż 
objętych jej regulacjami. 
Z rozmów wynika 
jednakże, że w zasadzie 
są one skierowane 
raczej w stronę 
zmian dotyczących 
nowych standardów 
prowadzenia działalności 
oddziałującej  
na środowisko. 

Mało podmiotów zwraca natomiast 
uwagę na fakt, że Dyrektywa IED dość 
mocno ingeruje także w kwestie doty-
czące odpowiedzialności za zanieczysz-
czenie gruntów, jakie może wiązać się 
z prowadzoną działalnością gospodar-
czą. Dyrektywa IED akcentuje mocno, 
że jej flagowa zasada prewencji i za-
pobiegania to zasada, która odnosi się 
także do potencjalnej, negatywnej, in-
gerencji w struktury powierzchni zie-
mi, która może być efektem nie tylko 
tzw. katastrof ekologicznych. Dyrekty-
wa IED podkreśla w szczególności, że 
„Konieczne jest zapewnienie, aby eks-
ploatacja instalacji nie prowadziła do po-
gorszenia jakości gleby i wód podziem-
nych. Warunki pozwolenia [zintegrowa-
nego] powinny zatem obejmować od-
powiednie środki zapobiegania emisjom 
do gleby i wód podziemnych oraz regu-
larne nadzorowanie tych środków, aby 
uniknąć wycieków, rozlewów, awarii lub 
wypadków podczas eksploatacji sprzę-
tu i w trakcie magazynowania. Aby wy-
kryć ewentualne zanieczyszczenie gleby 
i wód podziemnych na wczesnym eta-
pie i, aby w związku z tym podjąć od-
powiednie działania naprawcze przed 
rozprzestrzenieniem się zanieczyszcze-
nia, konieczne jest także monitorowa-

nie gleby i wód podziemnych pod kątem 
substancji stwarzających zagrożenie.” 

Wymogi Dyrektywy IED muszą zna-
leźć swoje odzwierciedlanie w przepi-
sach krajowych państw członkowskich. 
Konsekwentnie, nowe polskie regulacje 
implementujące postanowienia Dyrek-
tywy IED, obejmą także zagadnienie 
dotyczące emisji do gleby (powierzch-
ni ziemi). Jak wynika z lektury projek-
tu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych in-
nych ustaw (projekt z dnia 4 kwietnia 
2012 r.) („Projekt”), proponowane zmia-
ny są znaczące i istotne z punktu widze-
nia podmiotów prowadzących działal-
ność gospodarczą. Znaczące i istotne, 
bo mogą oznaczać dla niektórych pod-
miotów konieczność poniesienia znacz-
nych nakładów finansowych.

W ślad za Dyrektywą IED, dla in-
stalacji, których eksploatacja obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję lub uwal-
nianie tzw. substancji powodującej ry-
zyko i gdzie występuje możliwość za-
nieczyszczenia gleby, ziemi lub wód 
podziemnych zakładu, Projekt wpro-
wadza obowiązek przygotowania przez 
prowadzącego instalację, tzw. raportu 
początkowego zawierającego informa-
cje dotyczące stanu zanieczyszczenia 

Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska

 to nie tylko nowe regulacje emisyjne

Dyrektywa IED
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gleby, ziemi i wód podziemnych tymi 
substancjami. Taki raport początkowy 
będzie przedkładany wraz z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia zintegrowanego. 
I konsekwentnie, przed przystąpieniem 
do zakończenia eksploatacji takiej in-
stalacji, prowadzący instalację będzie 
zobowiązany do sporządzenia i przed-
łożenia organowi właściwemu do wyda-
nia pozwolenia zintegrowanego raportu 
końcowego, zawierającego informacje 
dotyczące stanu zanieczyszczenia tere-
nu zakładu. W świetle przepisów przej-
ściowych Projektu, prowadzący w dniu 
wejścia w życie Projektu istniejącą insta-
lację (czyli instalację, która była eksplo-
atowana przed dniem 7 stycznia 2013 
r., lub której operator złożył kompletny 
wniosek o pozwolenie zintegrowane 
przed tym dniem, pod warunkiem, że 
ta instalacja zostanie oddana do eks-
ploatacji nie później niż dnia 7 stycznia 
2014 r.) w przypadku, gdy eksploatacja 
tej instalacji obejmuje wykorzystywanie, 
produkcję, lub uwalnianie substancji po-
wodujących ryzyko oraz występuje moż-
liwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub 
wód podziemnych na terenie zakładu, 
będzie zobowiązany do opracowania 
i przedłożenia organom raportu począt-
kowego przy pierwszej zmianie lub ak-
tualizacji pozwolenia zintegrowanego 
dokonanej po dniu 1 stycznia 2014 r. 
Substancja powodująca ryzyko w rozu-
mieniu Projektu to substancja stwarza-
jąca zagrożenie i mieszanina stwarzają-
ca zagrożenie w rozumieniu przepisów 
ustawy o substancjach chemicznych 
i ich mieszaninach.

Warto podkreślić, że Projekt zobo-
wiązuje przy tym starostę do dokonania 
identyfikacji terenów, na których pro-
wadzona była przed 30 kwietnia 2007 
r. działalność mogąca z dużym praw-
dopodobieństwem powodować za-
nieczyszczenie powierzchni ziemi i do 
dokonania oceny występowania zanie-
czyszczenia gleby i ziemi na tych te-
renach. Na dzień dzisiejszy można je-
dynie spekulować na jakiej podstawie 
i przy pomocy jakich instrumentów ta-
ka identyfikacja będzie przez starostów 
dokonywana.  

Jednocześnie Projekt wprowadza 
nową kategorię pojęciową, tj. tzw. „hi-
storyczne zanieczyszczenie powierzch-
ni ziemi”. Zgodnie z Projektem to zanie-
czyszczenie powierzchni ziemi, które 
zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 
r. lub wynika z działalności, która zosta-
ła zakończona przed dniem 30 kwietnia 
2007 r., a także szkoda w środowisku 
w powierzchni ziemi, która została spo-
wodowana przez zdarzenie, od którego 

upłynęło więcej niż 30 lat oraz do której 
nie mają zastosowanie przepisy ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie. Nowa kategoria pojęcio-
wa, ale odpowiedzialnym za dokonanie 
działań naprawczych (remediacji, jak 
to określa Projekt) takiego terenu po-
zostaje nadal władający powierzchnią 
ziemi. Nadal aktualny pozostanie przy 
tym obowiązek uzgodnienia sposobu 
i zakresu działań z właściwym organem 
(plan remediacji ustalony przez organ 
w drodze decyzji w oparciu o przed-
łożony przez zobowiązanego projekt 
planu remediacji). Co kontrowersyjne, 
Projekt nadal pozostawia wiele wąt-
pliwości co do zakresu działań, jakie 
będzie musiał podjąć podmiot zobo-
wiązany, a co za tym idzie realnych na-
kładów finansowych, jakie będzie musiał 

ponieść zobowiązany. Projekt enigma-
tycznie stanowi, że ustalając plan re-
mediacji, w pierwszej kolejności na-
leży rozważyć możliwość usunięcia 
zanieczyszczenia, przynajmniej do 
dopuszczalnej zawartości w glebie 
i w ziemi substancji powodującej ry-
zyko. I dalej, zezwala na odstąpienie 
od usunięcia zanieczyszczenia do 
dopuszczalnej zawartości, gdy nie 
występuje znaczące zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska 
oraz (a) obowiązany do dokonania 
remediacji udowodni, że nie istnieje 
techniczna możliwość usunięcia za-
nieczyszczenia, lub (b) negatywne 
skutki dla środowiska prowadzenia 
działań w celu usunięcia zanieczysz-
czenia byłyby niewspółmiernie wyso-
kie do korzyści osiągniętych w środo-
wisku, lub (c) koszty oczyszczania, 
które miałyby doprowadzić do usu-
nięcia zanieczyszczenia, byłyby nie-
proporcjonalnie wysokie w stosunku 
do korzyści osiągniętych w środo-
wisku. Co prawda Projekt zawiera 
wskazówki, okoliczności, jakie or-
gan powinien uwzględnić oceniając 
występowanie znaczącego zagroże-
nia dla zdrowia ludzi lub środowiska, 
niemniej jednak, patrząc na zapisy 
Projektu, wydaje się, że ta kwestia 
będzie przedmiotem licznych sporów 
i kontrowersji interpretacyjnych na 
tle konkretnych stanów faktycznych. 

Obecnie obowiązujące przepisy 
prawa przewidują obowiązek prze-
prowadzenia działań naprawczych 
(rekultywacyjnych, jeśli szkoda w po-
wierzchni ziemi nastąpiła przed 30 
kwietnia 2007 r.), jeżeli nastąpiło za-
nieczyszczenie powierzchni ziemi. 
Jednocześnie jednak przepisy prawa 
w zasadzie nie przewidują obowiązku 
przeprowadzania badań stanu jako-
ści powierzchni ziemi (gleby). Ozna-
cza to, że przepis o obowiązku prze-
prowadzenia działań naprawczych 
(rekultywacyjnych) jest w wielu przy-
padkach martwą literą prawa. Analiza 
propozycji Projektu wskazuje jednak 
na to, że ten stan może zmienić się 
już w niedługim okresie czasu… o

Obecnie 
obowiązujące 
przepisy prawa 
przewidują 
obowiązek 
przeprowadzenia 
działań 
naprawczych 
(rekultywacyjnych, 
jeśli szkoda 
w powierzchni 
ziemi nastąpiła 
przed 30 kwietnia 
2007 r.), jeżeli 
nastąpiło 
zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi

,,
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jest ważne?

Coraz częściej uzmysławiamy so-
bie, że energia jest krytycznym 

zasobem, niezbędnym do funkcjo-
nowania nie tylko każdego żywego 
organizmu, ale i funkcjonowania 
człowieka w skali makro. Bardzo 
często stanowi jeden z głównych 
kosztów działalności przedsię-
biorstw. Problematyka efektywności 
energetycznej nabiera, ponadto, 
wagi w kontekście dostępności 
energii, kosztów środowiskowych 
i społecznych, związanych z wyczer-
pywaniem się jej zasobów oraz zja-
wisk takich jak, na przykład, zmiany 
klimatyczne.  

Rola systemów informatycznych 
w podnoszeniu efektywności 

energetycznej i wdrażaniu 
standardu ISO 50001

Bronisław Pytel, główny energetyk, GM Manufacturing Poland Sp. z o.o.
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Akcja

De�nicja
czynności do 

wykonania

Kontrola
wykonania

Stan Termin 
realizacji

Zespół
odpowiedzialny

Sposób
powiadamiania

kanał
powiadamiania

Tryb

ręczny
email

telefon automatyczny

SMS

Planowana/
nierozpoczęta

Wery�kacja
podjętych

działań

Porównanie
z danymi

pomiarowymi

W realizacji (%)

Zakończona

Zaniechana

Rys. 1. Struktura zadania

Niestety, proces powstawania 
nowych źródeł energii oraz źródeł 
odnawialnych jest powolny. 

Poszczególne organizacje nie 
mają zasadniczo żadnego wpływu 
na politykę energetyczną rządu, 
kształtowanie się cen energii, mo-
gą jedynie optymalizować proces 
zakupu energii oraz usprawniać 
i doskonalić swój sposób zarzą-
dzania tak, by jak najbardziej opty-
malnie nią gospodarować. Zwięk-
szenie wydajności energetycznej 
organizacji wpływa na racjonalne 
i optymalne wykorzystanie zaso-
bów, obniżenie kosztów zakupów 
energi i  oraz obniżenie kosztów 
działalności organizacji, przyczy-
niając się do wzrostu jej konkuren-
cyjności. Umożliwia to również po-
prawę wizerunku organizacji jako 
dbającej o środowisko naturalne, 
propagującej zrównoważony roz-
wój i ograniczającej swój wpływ na 
globalne ocieplenie, co ma zna-
czenie dla pozyskania potencjal-
nych inwestorów i klientów. 

Wprowadzenie międzynarodo-
wego standardu ISO 50001, przy-
nosi, zwłaszcza organizacjom glo-
balnym, korzyści wynikające ze 
standaryzacji podejścia do zagad-
nień optymalizacji zużycia energii, 
wprowadzenia zasad benchmar-
kingu, wprowadzenia właściwe-
go modelu zarządzania energią.  
Model ten powinien uwzględniać 
wszystkie aspekty, poczynając od 
procesu projektowania i zakupu 
urządzeń zużywających energię, 
poprzez kontrolę zużycia i usta-
nowienie zasad nieustającego do-
skonalenia i poprawy wydajności 
energetycznej istniejących proce-
sów zużycia energii, na przygoto-
waniu planu ograniczenia zużycia 
energii i jego wdrożeniu kończąc. 

Co należy zrobić zanim roz-
poczniemy wdrażanie ISO 50001 
w naszej organizacji? 

Przed wprowadzeniem syste-
mu zarządzania energią powinni-
śmy gromadzić podstawowe dane 
o jej zużyciu energii i wykorzysta-

niu, dzięki czemu można będzie 
określ ić nasze bazowe zużycie 
energi i .  Nie mając tych danych 
nie będziemy w stanie spełnić wy-
magań normy ISO 50001 okre-
ślonych w dziale „Planowanie zu-
życia energii”. Istnieje możliwość 
odtworzenia niektórych profil i zu-
życia energii elektrycznej w orga-
nizacji, poprzez pozyskanie 15 - 
minutowych danych pomiarowych 
od dostawcy energii. Możliwe jest 
również pozyskanie danych z róż-
nych układów pomiarowych za-
instalowanych w punktach sieci 
dystrybucyjnej poszczególnych 
mediów, odczytywanych w niektó-
rych organizacjach automatycz-
nie lub poprzez manualny odczyt 
codzienny, tygodniowy lub mie-
sięczny. Ale należy pamiętać, że 
wprowadzana norma odnosi się do 
zarządzania energią w każdej po-
staci, tj. również energią cieplną, 
gazem, sprężonym powietrzem, 
paliwami etc. Dlatego istotne jest 
prawidłowe zorganizowanie syste-
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mu akwizycji danych pomiarowych 
zużycia energii, zgodnie z dewizą, 
że jeśli nie można czegoś zmie-
rzyć, nie można tym zarządzać. 

Na rynku istnieje wiele sys-
temów akwizycji danych zużycia 
energii. W zakładzie Opla w Gliwi-
cach do zbierania tych danych słu-
ży system SKOME. Jego funkcjo-
nalność pozwala na gromadzenie 
wszelkich danych o zużyciu me-
diów energetycznych, co pozwala 
na, zgodne z wymogiem standar-
du ISO 50001, zbieranie danych 
historycznych o zużyciu energii, 
a także określanie planów jej zu-
życia. Jednak układ pomiarowy 
i gromadzący dane to tylko jeden 
z wymogów ISO 50001. Jest to 
swego rodzaju jądro, bez którego 
nie jesteśmy w stanie wprowadzić 
normy w życie, ponieważ bazuje 
ona na zasadzie nieustającego do-
skonalenia (cykl Deminga). Musi-
my, w związku z tym, znać bazowe 
parametry wydajności energetycz-

nej poszczególnych maszyn, urzą-
dzeń, l ini i  technologicznych czy 
całego zakładu, po to, by okre-
śl ić cele jej poprawy, a następ-
nie sprawdzić rezultaty realizacji 
wdrożonych zadań. 

Punktem wyjścia w „Wymaga-
niach Ogólnych” normy jest klau-
zula zobowiązująca organizację 
wprowadzającą normę do usta-
nowienia, wdrożenia, utrzymania 
i poprawy systemu zarządzania 
energią (EnMS). System ten musi 
być zdefiniowany i opisany, a na-
stępnie udokumentowany zgodnie 
z wymogami normy. 

Wdrażan ie  sys temu zarzą-
dzania energią EnMS, zgodnego 
z ISO 50001, wymaga określonej 
wiedzy i nakładu pracy. Również 
późniejsze utrzymanie certyfiko-
wanego  systemu, który nie po-
winien być  tylko „kwiatkiem do 
kożucha” ale sprawnym, funkcjo-
nującym systemem, przynoszącym 
organizacji określone korzyści, wy-

maga również stałego nakładu pra-
cy, poszerzania wiedzy, utrzymania 
odpowiednich procedur określa-
jących pożądane zachowan ia 
wszystkich członków organizacji, 
rozdziału i kontroli wykonywanych 
zadań, prowadzenia szkoleń itd.

Aby ułatwić wprowadzenie, 
a  następnie właściwe, zgodne 
z wymogami standardu ISO 50001, 
utrzymanie systemu zarządzania 
energią organizacji, jedna z wiodą-
cych firm na rynku specjalizująca 
się w tworzeniu oprogramowania 
dla energetyki, opracowała sys-
tem informatyczny, który w spo-
sób komplementarny odpowiada 
wszystkim jego wymogom. 

Zasadniczo struktura programu 
wspomagającego proces zarządza-
nia energią jest odbiciem poszcze-
gólnych wymogów normy, a zasada 
działania tego narzędzia informa-
tycznego jest zgodna z podstawo-
wą ideą cyklu Deminga, będącego 
osią systemu ISO 50001. 
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Planuj Wykonaj Sprawdź Działaj

Realizacja planu
• Wykonywanie akcji zdefiniowanych w ramach planu

Monitoring 
realizacji

• Weryfikacja zaawansowania akcji poprzez porównanie z danymi 
pomiarowymi

• Każda zmiana w stanie akcji zapisana w formie dokumentu

Powiadamianie

• Wysyłanie dokumentów świadczących o postępach akcji
• Wysyłanie monitów i powiadomień o opóźnieniach do osób 

odpowiedzialnych

Zakończenie 
etapu

• Udokumentowanie zakończenia wszystkich akcji
• Utworzenie dokumentów podsumowujących

 

Planuj Wykonaj Sprawdź Działaj

Dokumentacja 
wykonawcza

• Zebranie i przepływ dokumentów z etapu Realizacji

Dane 
porównawcze

• Akwizycja danych pomiarowych do porównania

Sprawdzenie

• Weryfikacja celu
• Zatwierdzenie realizacji planu lub wnioski

 

 

Planuj Wykonaj Sprawdź Działaj

Dalsze 
działanie

• Kontynuacja pracy
• Realizacja wniosków z etapu sprawdzenia

(opcjonalnie) 
Nowy plan

• Na podstawie wniosków utworzenie nowego planu
• Przejście do pierwszego etapu procesu

 

Planuj Wykonaj Sprawdź Działaj 

Zbieranie 
danych 

• Szczegółowa obserwacja pracy poszczególnych działów przedsiębiorstwa 
• Kompletowanie danych do analizy (w tym danych pomiarowych) 

Analiza i cel 

• Przetwarzanie zebranych wcześniej danych celem wykrycia problemów i 
nieprawidłowości 

• Zdefiniowanie celów w zakresie naprawy wykrytych nieprawidłowości 

Projekt 
planu 

• Zdefiniowanie akcji naprawczych wymaganych do realizcji celu 
• Utworzenie harmonogramu akcji 
• Określenie mechanizmów kontroli postępów realizacji akcji 
• Przypisanie akcji osobom/zespołom odpowiedzialnym 

To podejście można krótko opi-
sać w następujący sposób: 

 � zaplanuj: przeprowadzenie prze-
glądu energetycznego oraz usta-
lenie bazowego zużycia energii:  
wskaźniki wydajności energe-
tycznej (EnPIs), cele, zadania 
i plany działania niezbędne by 
osiągnąć wyniki zgodne z moż-
liwościami poprawy wydajności 
energetycznej i polityką energe-
tyczną organizacji. 

 � wykonaj: wdrożenie planów dzia-
łania zarządzania energią.

 � sprawdź: monitorowanie i pomiar 
kluczowych procesów i operacji, 
które określają charakterysty-
kę energetyczną wobec polityki 
energetycznej oraz cele i spra-
wozdanie z osiąganych wyników.

 � działaj: podejmowanie dzia-
łań w celu ciągłego doskonale-
nia efektywności energetycznej 
i systemu zarządzania energią 
EnMS.

Rys. 2. Fazy cyklu Deminga w procesie oszczędzania energii 
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Wszys tk i e  t e  e l emen ty  są 
w  sposób prze j rzysty  op isane 
i zdefiniowane w strukturze pro-
gramu, który wspomaga zarówno 
etap wdrażania EnMS, jak i    je-
go ciągłe doskonalenie. Program 

posiada wbudowane funkcje typu 
Workflow, które automatyzują pro-
ces biznesowy powodując, że do-
kumenty, informacje, zadania są 
przenoszone pomiędzy wszystki-
mi uczestnikami procesu. 

Wiele zadań wykonywanych 
jest automatycznie, zgodnie ze 
zdefiniowanym harmonogramem, 
nie wymagając ingerencji użytkow-
nika. Umożliwia realizację proce-
su, niezależnie od f izycznej lo-
kal izacj i osoby odpowiedzialnej 
(dostęp do indywidualnej skrzynki 
zadań użytkownika systemu jest 
możliwy z poziomu przeglądarki 
internetowej).

Obecnie ten nowy system in-
formatyczny jest testowany w na-
szej  f i rmie -  w  przypadku jego 
pozytywnej weryf ikacj i ,  będzie 
g łównym narzędz iem systemu 
zarządzania energ ią odpowie-
dzialnym zarówno za prawidłową 
i zgodną z założeniami realizację 
zadań, jak i   za właściwe, zgod-
ne z wymogami, zarządzanie do-
kumentami systemu. o

Fot. GM Manufacturing Poland
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I wreszcie nadszedł 
czas rocznej 

stabilizacji dla Odbiorcy 
na rynku energii 
elektrycznej. Po wielu 
latach burzliwych zmian 
prawnych, lawinowych 
podwyżkach cen 
2012 r., to spokojne 
i dość przewidywalne 
warunki zakupu energii 
elektrycznej. Spadek 

cen hurtowych energii 
elektrycznej, przy 
wzroście cen paliw, 
wzroście wynagrodzeń, 
ogólnie dość wysokiej 
inflacji, to jednoznaczny 
sygnał, że w sferze 
produkcji energii 
elektrycznej były 
jeszcze spore nadwyżki 
przychodów nad 
kosztami. 

Wskaźnik rentowności w sekto-
rze wytwórczym dynamicznie rośnie, 
wzrósł na przykład z 20% w 2010 r. 
do 21,4% w 2011 r. Wynik łączny na 
działalności energetycznej wyniósł 
w 2011 r. ponad 12 mld zł. Odbiorcy 
zawsze byli przekonani, że podwyżki 
z lat 2007-2010, po nawet kilkadzie-
siąt procent rocznie, tłumaczone przez 
sektor wytwórczy potrzebą inwestowa-
nia w nowe moce, to faktycznie, przy 
braku jakichkolwiek inwestycji, łatanie 
poprzez dywidendę po kilka miliardów 
złotych dziury budżetowej. Dodatko-
wy podatek nałożony na Odbiorcę po-
przez sektor wytwórczy. A tych para-
podatków w kosztach pozyskiwanej 
energii jest już ponad 20,2%, a do tego 
z całej kwoty jeszcze 23% VAT. O ile 
dla Odbiorcy Przemysłowego podatek 
VAT jest do rozliczenia, to dla Odbiorcy 
Indywidualnego jest sporym obciąże-
niem budżetu rodzinnego. Przemysł 
czeka niecierpliwie na uwolnienie cen 
dla gospodarstw domowych, czując 
skalę dofinansowania tej grupy odbior-
ców poprzez ceny pozyskiwanej ener-
gii elektrycznej na poziomie kilkunastu 
złotych w każdej MWh energii. 

Czy politycy przystąpią wreszcie 
do prac legislacyjnych przy wsparciu 
odbiorców wrażliwych? Takie pytanie 
zadajemy sobie od dłuższego cza-
su, a odpowiedzi na to proste pytanie 
nadal brak. Do tego w ostnim czasie 
zauważyliśmy niepokojące zjawisko 
w relacjach biznesowych na rynku hur-
towym energii (na którym zaopatrują 
się Odbiorcy Energochłonni i Przemy-
słowi) w stosunku do rynku detalicz-
nego dla mniejszych Odbiorców Prze-
mysłowych i Jednostek Budżetowych. 
Ceny hurtowe rynku energii elektrycz-
nej coraz częściej są znacząco wyż-
sze niż oferowana cena energii elek-
trycznej w taryfach specjalnych wg 
TPA dla mniejszych Odbiorców Prze-
mysłowych i Jednostek Budżetowych. 

Daniel Borsucki, główny inżynier ds. zarządzania mediami KHW SA, wiceprzewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, 
przedstawiciel GIPH do Komitetu Pakiet Klimatyczno-Energetyczny KIG 

 - Rynek, polityka klimatyczno-
energetyczna a Odbiorca  
oraz efektywność energetyczna

Energia elektryczna w 2012 r.

F
ot

. N
E



37nr 4(28)/2012

O
d

bi
o

r
c

y 
– 

R
yn

ek
 e

n
er

g
ii

To nie w porządku ze strony dużych 
graczy, Spółek Obrotu skonsolidowa-
nych wokół pionowo zintegrowanych 
Grup Energetycznych, w stosunku do 
Odbiorców Energochłonnych. Czuje-
my, że chodzi o walkę konkurencyjną 
między Spółkami Obrotu nad przeję-
ciem nowych Odbiorców, ale czemu 
kosztem tych większych? 

Co czeka nas Odbiorców prze-
mysłowych w nadchodzących latach 
w zakresie cen energii elektrycznej 
i zasad rynkowych? Na to pytanie 
nam i całej branży energetycznej chy-
ba trudno byłoby jednoznacznie od-
powiedzieć. Wszyscy czujemy cię-
żar nadchodzących podwyżek cen 
energii elektrycznej wynikających 
z wykreowanej nowej doktryny UE 
o postępującym ociepleniu klimatu, 
spowodowanym przemysłową emisją 
gazów cieplarnianych (CO2, metan, 
tlenki azotu i inne), o konieczności 
dekarbonizacji gospodarki. A to prze-
cież bardzo kontrowersyjne założenia, 
nie poparte badaniami klimatologów. 
Moim zdaniem politycy i ekologiczni 
terroryści realizują swą doktrynę po-
przez nową religię „pakiet klimatycz-
no-energetyczny”. O niej napisano już 
sporo, ale czuję potrzebę odniesienia 
się do tych zagadnień. Unijna polityka 
klimatyczna ulega cyklicznemu procesowi 
radykalizacji celów. W 2004 r. wdrożo-

no system handlu emisjami (EU ETS), 
w 2008 r. rozpoczęto wdrażanie pa-
kietu, który na dziś zakłada do 2020 
r.: 20% redukcji emisji gazów cieplar-
nianych, 20% udział energii produko-
wanej ze źródeł odnawialnych oraz 
20% oszczędności zużycia energii. 
W 2011 r. KE opublikowała „Mapę 
drogową 2050”, w której przedstawi-
ła cel 80% redukcji emisji gazów cie-
plarnianych do 2050 r. Powszechnie 
ocenia się, że prowadzenie działań 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
przez część krajów jest całkowicie 
nieskuteczne, a wręcz zwiększa emi-
sje w skali świata (ucieczka przemysłu 
w rejony nieregulowane klimatycznie). 
Nieskuteczność polityki UE wskazu-
je odnotowane w 2010 r. rekordowe 
emisje w skali całego świata, aż 6% 
wzrost emisji w okresie jednego tylko 
roku. Do tego szereg państw ogłasza 
XXI w. erą „węgla kamiennego”. Rysu-
nek 1 przedstawia wolumen produk-
cji węgla kamiennego na najbliższych 
kilkadziesiąt lat.

Paliwo to będzie bowiem, bazą na 
kilka dziesięcioleci w produkcji u nich 
energii elektrycznej (poza UE). Chiny 
już w 2011 r. zużyły ponad 3,1 mld 
ton węgla kamiennego. Japonia re-
dukuje energetykę jądrową, zwięk-
szając aktualny poziom 27% udział 
węgla w miksie energetycznym (oko-

ło 210 mln ton węgla na rok) do 50%  
w 2030 r. (około 500 mln ton wę-
gla). Spójrzmy na rysunki 2-4, a zro-
zumiemy, jak kontrowersyjne są za-
łożenia tej nowej religii UE. Robiąc 
proste obliczenia, że działalność ludzi 
na świecie odpowiada za około 5% 
emisji, UE za 11% z tych 5%, zaś tyl-
ko 55% z tych z 11% UE podlega ETS 
i redukcji o 20%, to w konsekwencji 
otrzymujemy, aż 0,06% redukcji glo-
balnej w 2020 r. Cała zaś operacja wg 
ekonomistów ma kosztować od 150-
220 mld Euro, zależnie od koniunk-
tury gospodarki po obecnym kryzysie 
gospodarczym. Tą samą metodologią 
wyznaczona redukcja globalna przy 
realizacji szczytnego programu Ro-
ad Map 2050, to aż 0,76 % redukcji 
CO

2 w 2050 r. za 700-800 mld Euro.
Dotychczasowy brak skuteczno-

ści unijnej polityki w ochronie klimatu 
wygenerował inne jej uzasadnienia. 
Wskazuje się gospodarcze korzyści, 
rozwój wykorzystania odnawialnych 
źródeł energetycznych i przemysłu 
pracującego na rzecz energetyki ni-
skoemisyjnej. Jednak tylko niektóre 
kraje uzyskają wspomniane korzyści, 
np. Niemcy - poprzez produkcję na 
rzecz energetyki odnawialnej, Francja 
- zwiększone zamówienia w energe-
tyce jądrowej, Hiszpania, czy Dania 
- wykorzystanie dobrych warunków 
wiatrowych do produkcji energii elek-
trycznej.

Polska niestety straci. Produkcja 
energii w elektrowniach wiatrowych, 
czy jądrowych oznacza zwiększony 
import urządzeń i usług. Zaś zmiana 
energetyki węglowej na gazową ogra-
nicza zużycie paliw krajowych, zwięk-
sza import gazu i zależność energe-
tyczną. Rozwój energetyki odnawialnej 
wiąże się z obciążeniem budżetu. Za-
grożeniem będzie również cykliczny, 
skokowy wzrost energii elektrycznej 
i ciepła, a przez to utrata konkurencyj-
ności przedsiębiorstw przemysłowych. 

Jestem członkiem Komitetu ds. 
Pakietu Klimatycznego-Energetyczne-
go Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), 
który poprzez analizy ww. zagrożenia 

Rys.1. Produkcja węgla kamiennego w latach 2009-2035 wg raportu MAE
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zdefiniował w sposób liczbowy. Określo-
no skalę wzrostu kosztów przez unijną 
politykę klimatyczną w Polsce dla dzia-
łów przemysłu wg PKD (Polska Klasyfi-
kacja Działalności). Ustalono, że polityka 
klimatyczna UE dynamicznie wpłynie na 
wzrost kosztów produkcji przemysłowej 
w Polsce: 

 � w sposób pośredni - wyższe ceny 
energii elektrycznej i ciepła, 

 � w sposób bezpośredni - konieczność 
zakupienia uprawnień do emisji CO2,

 � poprzez podatek węglowy - który 
zgodnie z propozycjami KE ma ob-
ciążać zużycie paliw w procesach nie 
objętych systemem handlu emisjami 
(Non ETS).
Niestety potwierdziło się, że unijna po-

lityka klimatyczna niesie ogromne zagro-
żenie, bowiem: 

 � Wygeneruje dodatkowe koszty 
w przemyśle, już od 2015 r. ok. 5 mld 
zł rocznie, a do 2030 r. wzrosną do 
ok. 13 mld zł rocznie.

 � Przyjęcie poziomu 80% redukcji emisji 
do 2050 r. spowoduje wzrost kosztów 
o kolejne 9 mld zł / rok od 2030 r.

 � Wzrost kosztów występować bę-

dzie mimo zaliczenia znacznej 
części produkcji przemysłowej, 
jako zagrożonej przez Carbon 
Leakage, co uprawnia do uzyska-
nia darmowych uprawnień emi-
syjnych.
Negatywne skutki kosztowe 

będą w nierównym stopniu doty-
kać poszczególne działy przemy-
słu. W największym stopniu zosta-
ną dotknięte energochłonne działy 
produkcji: produkcja metali, cemen-
tu, wyrobów chemicznych, koksu, 
papieru oraz wydobywanie węgla 
kamiennego i brunatnego. Na wy-
mienione działy przemysłu przy-
padnie ok. 70% wzrostu kosztów 
z tytułu polityki klimatycznej. 

Wszyscy już wiemy, że realiza-
cja pakietu UE „3x20” jest prak-
tycznie nie do zatrzymania. Mo-
żemy jednak blokować pomysł UE 
„Mapa drogowa 2050” oraz wymu-
sić zmiany legislacyjne w UE i kra-
ju łagodząc skutki ekonomiczne 
z dotychczasowych zapisów o re-
dukcji. Wszystkie dodatkowe opła-
ty w sektorze energetyki zapłaci 

jak zawsze Odbiorca. Czy jeste-
śmy w stanie je ponieść? Naszym 
zdaniem bez wyraźnego wsparcia 
finansowego -NIE. Wsparcie pol-
skiego przemysłu energochłonnego 
powinno dotyczyć: redukcji pozio-
mu opłat podatku akcyzowego od 
energii elektrycznej, udziału pro-
centowego obowiązkowych opłat 
za świadectwa pochodzenia ener-
gii odnawialnej i z kogeneracji oraz 
dopłat bezpośrednich do produk-
cji w związku z kosztami aukcji na 
CO2. Szkoda, że na dziś odmien-
ne zdanie w tej kwestii od nas ma 
Minister Finansów RP. 

I ostatnia kwestia, a mianowi-
cie efektywność energetyczna, 
która zdaniem wielu może pomóc 
w  ograniczeniu skutków pakie-
tu UE. Powstał mit, że to ustawa 
o efektywności energetycznej, bia-
łe certyfikaty i dodatkowe wsparcie 
ze strony NFOŚiGW, rozpoczną na 
dużą skalę procesy poprawy efek-
tywności energetycznej. A przecież 
redukcja energochłonności w prze-
myśle trwa już długie lata. Ustawa 

PAKIET KLIMATYCZNY UE 3 x 20 – Ratunek dla Świata?
LUDZIE
PRZYRODA
Emisja CO2 ZIEMIA

UE
POZOSTAŁE KRAJE
UDZIAŁ UE w OGÓŁEM ZIEMIA

UE objęte ETS
UE nieobjęte ETS
UDZIAŁ UE w OGÓŁEM ZIEMIA

UE ETS Reducja 20%
UE ETS POZOSTAŁE
UDZIAŁ UE w OGÓŁEM ZIEMIA

UE ETS Reducja 20%
UE ETS POZOSTAŁE
UDZIAŁ REDUKCJI UE w OGÓŁEM ZIEMIA

UDZIAŁ REDUKCJI PAKIET UE w OGÓŁEM ZIEMIA
Emisja CO2 ZIEMIA

EMISJA CO2 OGÓŁEM ZIEMIA
PRZYRODA / LUDZIE

95%

5%

LUDZIE

PRZYRODA

CO2 LUDZIE ŚWIAT / UE

11%

89%

UE

POZOSTAŁE
KRAJE

UDZIAŁ ETS / NON ETS UE

55%

45%

UE objęte
ETS

UE nieobjęte
ETS

UDZIAŁ REDUKCJI UE w 
OGÓŁEM UE

20%

80%

UE ETS
Reducja 20%

UE ETS
POZOSTAŁE

LUDZIE 5,00%
PRZYRODA 95,00%
Emisja CO2 ZIEMIA 100,00%

UE 11,00%
POZOSTAŁE KRAJE 89,00%
UDZIAŁ działalnośc człowieka w UE w OGÓŁEM 
ZIEMIA 0,55%

UE objęte ETS 55,00%
UE nieobjęte ETS 45,00%
UDZIAŁ objętych ETS w UE w OGÓŁEM ZIEMIA 0,30%

UE ETS Reducja o 20% do 2020 roku 20,00%
UE ETS POZOSTAŁA EMISJA PO REDUKCJI 80,00%
UDZIAŁ redukcji 20 % UE w OGÓŁEM ZIEMIA 0,06%

Rys. 2. Pakiet 3x20 UE, a redukcja emisji CO2 w świecie (składniki)
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daje wyłącznie instrumenty przy-
muszające do intensyfikacji dzia-
łań, szczególnie dla tych odbiorców 
energii, którzy nic w zakresie popra-
wy efektywności energetycznej do-
tychczas nie chcieli robić. Ustawa 
jednocześnie ma za zadanie wspo-
móc finansowo tych, którzy chcą 
coś w tym zakresie robić. Działa-
nia w zakresie poprawy efektywno-
ści energetycznej polski przemysł 
prowadzi od kilkunastu lat, a moto-
rem do nich były z jednej strony la-
winowo wzrastające ceny nośników 
energetycznych, a drugiej strony 
walka konkurencyjna na globalnym 
rynku produktów. Przemysł nie mógł 
czekać na ustawę o efektywności 
energetycznej. Intensywnie działał 
w kierunku redukcji energochłonno-
ści procesów produkcyjnych. Efek-
ty tych działań doskonale są dziś 
widoczne w każdej branży przemy-
słu. Najlepszym wskaźnikiem poka-
zującym efektywność energetyczną 
procesów produkcyjnych jest jed-
nostkowe zużycie nośnika energe-
tycznego na produkt. W większo-
ści polskich branż wiele lat dzia-
łań doprowadziło wskaźnik ener-
gochłonności na produkt do pozio-
mu europejskiego, czasem świato-
wego. Jak spojrzymy na takie sek-
tory, jak przemysł cementowy, che-
miczny, szklarski, wydobywczy, czy 
stalowy, to okaże się, że być mo-
że już niewiele odbiegamy od tych 
najlepszych w zakresie konsumpcji 
energii na świecie. Oczywiście nie 
oznacza to, że nie należy nic dalej 
robić. Poprawa efektywności ener-
getycznej, to przecież niekończący 
się proces, to zmiana mentalności 
nas wszystkich w podejściu do no-
śników energii. Ale pamiętać należy, 
że dalsze obniżanie energochłonno-
ści, wymaga coraz większych środ-
ków inwestycyjnych. Dlatego każda 
kolejna aukcja na białe certyfikaty, 
to możliwość modernizacji wybra-
nego procesu produkcyjnego, po-
przez wsparcie finansowe konkret-
nej inwestycji. 

To co na dziś przeszkadza w in-
tensyfikacji działań na rzecz po-
prawy efektywności energetycznej, 
poprzez regulacje prawne ustawy, 
to brak do niej rozporządzeń wy-
konawczych. Przemysł - Odbior-
cy energii, czują się jak uśpiony 
do zabiegu pacjent - bo przecież 
padło tak bardzo wiele sloganów, 
o tym, że funkcjonuje dobra dyrek-

tywa UE i polska ustawa o efektyw-
ności energetycznej. Pacjent więc 
przygotowany do operacji, cel ope-
racji chirurdzy - energetycy znają, 
ale czekają, bo nie mają kompletu 
narzędzi - rozporządzeń wykonaw-
czych. A pacjent czeka, gospodar-
ka zaś na tym cierpi. o

PAKIET KLIMATYCZNY 3 x 20 UE – Ratunek dla Świata ?

UDZIAŁ REDUKCJI PAKIET UE w OGÓŁEM ZIEMIA 0,06%
Emisja CO2 ZIEMIA 99,94%

 KOSZT WDROŻENIA PAKIETU UE 3 x 20  około 150 - 220 mld EURO

Rys. 3. Pakiet 3x20 UE, a redukcja emisji CO2 w świecie

Road Map 2050  - dekarbonizacja gospodarki - Ratunek dla Świata ?

UDZIAŁ redukcji  Road Map 2050 UE w OGÓŁEM ZIEMIA 0,76%
Pozostała emisja CO2 ZIEMIA 99,24%

 KOSZT WDROŻENIA ROAD MAP 2050   około 700 - 800 mld EURO
Rys. 4. Road map 2050 UE, a redukcja emisji CO2 w świecie
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 Globalne wyzwanie energe-
tyczne jest poważne, a eksperci 
ze wszystkich stron wzywają do 
masowej redukcji emisji dwutlenku 
węgla. Skala proponowanych re-
dukcji wywołuje gorącą dyskusję, 
kto i w  jaki sposób powinien się 
tym zająć, za pomocą jakich środ-
ków, jakim kosztem i jaki wpływ bę-
dzie to miało na gospodarkę? Zbyt 
często górę biorą emocje i retory-
ka. Tymczasem, tak naprawdę, po-
trzebujemy logicznej, świadomej 
debaty oraz racjonalnego sposo-
bu podejmowania decyzji w opar-
ciu o zrozumiałe i akceptowane 
przez uczestników debaty kryte-
ria i argumenty.

 

 � Zobowiązania UE
W kontekście zobowiązań ener-

getycznych Unii Europejskiej, suk-
ces oznaczać będzie zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla o co naj-
mniej 80% do 2050 r. (w stosunku 
do poziomu z 1990 r.). Każdy z kra-
jów członkowskich UE stoi przed 
własnymi trudnościami i barierami 
i każdy z nich wprowadza lub roz-
waża wprowadzenie różnej polity-
ki. Podczas gdy Polska musi roz-
wiązać problem dużej zależności 

od węgla, Niemcy i Belgia planują 
przyszłość bez energii jądrowej. 

Tymczasem Wielka Brytania, 
w ramach programu reformy rynku 
energii, zobowiązała się do osią-
gnięcia trzech celów: system ener-
getyczny ma być niskoemisyjny, 
a także pewny (stabilny i bezpiecz-
ny), a cena energii ma być przy-
stępna.

Jednak cele te stoją wzglę-
dem siebie w pewnej sprzeczno-
ści. Plany zmniejszenia emisji stoją 
w sprzeczności z dwoma pozo-
stałymi celami. Redukcja emisj i 
dwutlenku węgla poprzez większe 
wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii wymaga inwestycji, co 
zwiększa koszty. Z kolei wytwarza-
nie energii z odnawialnych źródeł, 

ze swej natury, nie ma charakteru 
ciągłego, co może zagrażać bez-
pieczeństwu dostaw. I znów, by 
poradzić sobie z nieregularnością 
wytwarzania energii, trzeba inwe-
stować w nadwyżkę zdolności pro-
dukcyjnych lub magazynowanie, 
co tym bardziej zwiększa koszty 
całego systemu energetycznego 
państwa.

 � Model rynku energii
Wiosną bieżącego roku A.T. 

Kearney  przeprowadz i ł  ana l i -
zy planów reformy rynku ener-
gii w Wielkiej Brytanii pod kątem 
prawdopodobieństwa osiągnię-
cia zakładanych celów. W trakcie 
prac zastosowano model rynku 
energii (MRE), który powstał z my-
ślą o projektowaniu i analizowaniu 
scenariuszy rozwoju rynków ener-
gii na poziomie państw (gospoda-
rek narodowych). 

Opracowany pierwotnie w Ho-
landi i  MRE jest rozbudowanym 
narzędziem analitycznym. Jego 
rdzeń stanowi baza danych z po-
nad 2 tys. różnych źródeł. Stwo-
rzenie modelu w obecnym kształ-
cie zajęło wiele lat i  jest on suk-
cesywnie rozbudowywany. 

Jan-Paul van Term, partner, A.T. Kearney - Amsterdam, Tomasz Troniewski, dyrektor, A.T. Kearney - Warszawa

W kontrolowany 
sposób ku gospodarce 
niskoemisyjnej w Polsce

Docelowy kształt 
europejskiego 
sektora 
energetycznego 
na najbliższe 
dekady jest w 
dużej mierze 
niewiadomy

,,

Na początku tego roku Polska znalazła 
się na czołówkach gazet na świecie 

wetując unijny plan redukcji emisji dwutlenku 
węgla. Polski sprzeciw wobec unijnych celów 

w zakresie redukcji został chłodno przyjęty 
w większości krajach członkowskich.
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 � Implementacja 
modelu
Implementacja modelu na pozio-

mie danego państwa jest przedsięwzię-
ciem skomplikowanym, bowiem wyma-
ga adaptacji modelu do specyficznych 
parametrów danej gospodarki, a tak-
że weryfikacji często kilkuset danych 
i założeń charakteryzujących daną go-
spodarkę. Zaletą modelu jest to, iż jest 
to narzędzie elastyczne i transparent-
ne. Już po „zamodelowaniu danej go-
spodarki” MRE jest bardzo przyjaznym 
narzędziem dla użytkowników, które 
umożliwia wszechstronne budowanie 
i analizowanie scenariuszy rozwoju ryn-
ku energii w zakresie jego potrzeb, tj. 
nakładów inwestycyjnych, energy mix, 
jak i w zakresie rezultatów tego pro-
cesu, tj. ceny energii, poziomu reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych oraz 
poziomu bezpieczeństwa energetycz-
nego państwa. Narzędzie to posiada 
funkcjonalności pozwalające, na przy-
kład, budować w wieloletniej perspek-
tywie czasowej scenariusze rozwoju 
rynku energii oraz analizować wpływ 
propozycji regulacji na rynek energii 
i gospodarkę. 

 � Analizy w Wielkiej 
Brytanii
W przypadku analizy planów refor-

my rynku energii w Wielkiej Brytanii, A.T. 
Kearney wprowadził do modelu 245 
parametrów związanych m.in. z popy-
tem, podażą i kosztami energii. Oprócz 
modelowania bezpośrednich celów bry-
tyjskiej reformy, analizą objęte zostały 
m.in. takie obszary jak: liczba i rodzaj 
źródeł wytwórczych, koszty paliw (peł-
ne spektrum energy mix), koszty nakła-
dów na krajowy system energetyczny, 
koszty utrzymania aktywów energe-
tycznych, itp.

Skupiając się na 2030 r., który jest 
cezurą czasową reformy, wykorzystano 
następujące założenia przyjęte w pla-
nach reformy:

 � Cele: redukcja emisji CO2 o 60% 
wobec poziomu z 1990 r., przy 
założeniu, że rachunki za energię 
elektryczną mogą wzrosnąć mak-

symalnie o 32% wobec obecnego 
poziomu. Bezpieczeństwo dostaw 
natomiast będzie zapewnione dzię-
ki importowi energii elektrycznej na 
poziomie nie większym niż 5%.

 � Popyt: wzrost liczby ludności 
w oparciu o krajowe dane staty-
styczne (0,64% rocznie); wzrost 
zużycia energii (gospodarstwa do-
mowe, przemysł, rolnictwo, trans-
port) oraz odpowiednio poprawa 
efektywności energetycznej w po-
szczególnych sektorach.

 � Podaż: liczba i wielkość elektrow-
ni w 2030 r. na podstawie planów 
budowy nowych i zamykania sta-
rych elektrowni; produkcja energii 

ze źródeł odnawialnych w oparciu 
o taryfę gwarantowaną (feed-in ta-
riff).

 � Koszty: ceny paliwa w oparciu o ra-
porty analityków, UE i MFW; rozwój 
technologii zwiększający wydaj-
ność energii wiatrowej i słonecznej; 
minimalna cena emisji dwutlenku 
węgla na poziomie lokalnej walu-
ty w 2030 r.
W ramach przeprowadzonych ana-

liz wykazano, że Wielka Brytania nie 
osiągnie celu w zakresie 60% reduk-
cji dwutlenku węgla. Co więcej, refor-
ma rynku energii nie zagwarantuje za-
kładanej dostępności cenowej energii 
elektrycznej.

A.T. Kearney przeanalizował na-
stępnie wrażliwości scenariuszy roz-
woju rynku energetycznego w Wielkiej 
Brytanii w zależności od innych para-
metrów, dzięki czemu udało się zba-
dać scenariusze skrajne i ocenić, czy 
w ogóle istnieje szansa na osiągnięcie 
celów reformy. 

Sprawdzono, co by się stało, gdy-
by wszystkie elektrownie węglowe 
w Wielkiej Brytanii zostały zastąpione 
przez morską energię wiatrową, bądź 
też przez dodatkowe elektrownie ją-
drowe, lub też, gdyby wszystkie elek-
trownie węglowe oraz te na ropę i gaz 
zostały zastąpione przez kombinację 
źródeł jądrowych i odnawialnych. Po-
nadto został przeanalizowany poziom 
emisji dwutlenku węgla przy założe-
niu, że w 2030 r. wszystkie samochody 
w Wielkiej Brytanii byłyby elektryczne. 
Przy żadnym z tych skrajnych scena-
riuszy pożądana 60% redukcja emisji 
CO2 nie zostałaby osiągnięta…

Co ciekawe, scenariusz, którego 
wynik był najbliższy założonego celu, 
to ten, w którym zapotrzebowanie na 
energię elektryczną zostało zmniejszo-
ne (o 5% rocznie do 2030 r.) oraz w któ-
rym zredukowano ilość przebytych kilo-
metrów przez samochody i ciężarówki 
o 5% rocznie. Przy tym, tak mało praw-
dopodobnym scenariuszu, uzyskano 
najwyższą ze wszystkich analizowa-
nych przypadków redukcję emisji CO2 
- o 50%.

W oparciu o przeprowadzone anali-
zy A.T. Kearney był w stanie następnie 
zarekomendować kombinację realnych 
działań przyczyniających się do mak-
symalizacji prawdopodobieństwa osią-
gnięcia zakładanych w reformie celów. 

 � Docelowy kształt 
sektora 
Docelowy kształt europejskiego 

sektora energetycznego na najbliższe 
dekady jest w dużej mierze niewiadomy. 
Kombinacja wizji, ambicji oraz regulacji 
- wytycznych na poziomie wspólnoto-
wym z ambicjami, możliwościami i inte-
resami na poziomie państw członkow-
skich - stanowi poważne wyzwanie dla 
dyplomacji, sektora energetycznego, 
inwestorów, biznesu i obywateli w ca-
łej Unii Europejskiej. 

Przyszły kształt polskiego sekto-
ra energetycznego na chwilę obecną 
jest również niejasny, bowiem poza 
unijnym ryzykiem regulacyjnym wpły-
wającym na krajowe regulacje, istnieje 

W ramach 
przeprowadzonych 
analiz wykazano, 
że Wielka Brytania 
nie osiągnie celu 
w zakresie 60% 
redukcji dwutlenku 
węgla

,,
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dodatkowo krajowa niepewność regu-
lacyjna (choćby obecnie prowadzone 
prace nad nowelizacją Prawa energe-
tycznego, ustawą OZE, itp.). Na doda-
tek, w przypadku Polski, poziom obiek-
tywnych narodowych szans i zagrożeń 
związanych z energetyką, choćby ta-
kich jak potencjał wynikający z wydoby-
cia gazu łupkowego, projekt atomowy 
oraz bardzo wysoki stopień wyeksplo-
atowania części mocy wytwórczych 
,oraz części systemu przesyłu energii, 
oraz wynikająca z nich potrzeba po-
niesienia ogromnych nakładów inwe-
stycyjnych na odbudowę istniejących 
i budowę nowych aktywów w istotny 
sposób będzie determinować konku-
rencyjność polskiej gospodarki na lata.

 � Wnioski
W wyniku realizacji omawia-

nego projektu powstało narzędzie 
umożliwiające prowadzenie bardziej 
obiektywnej i świadomej dyskusji na 
temat przyszłości brytyjskiego ryn-
ku energii, które dodatkowo może 
wspomagać proces podejmowa-
nia decyzji w zakresie docelowego 
kształtu rynku energii. Zastosowa-
nie tego rozwiązania sprawia, że   
wszystkie założenia leżące u pod-
staw obliczeń i prognoz są całko-
wicie przejrzyste tak, aby racjonal-
ny osąd mógł zdominować emocjo-
nalną retorykę.

Doświadczenie Brytyjczyków 
w planowaniu niespójnych ze so-

bą celów reform nie powinno i nie 
musi zostać powtórzone w Polsce. 
Istnieją doświadczenia, które umoż-
liwiają zoptymalizowanie kształtu 
reform oraz kontrolowane przecho-
dzenie do niskoemisyjnej gospodar-
ki w Polsce. 

 � Literatura
[1] Artykuł oparty jest na przykładzie 

analiz przeprowadzonych przez A.T. 

Kearney w  zakresie planów reformy 

rynku energii w Wielkiej Brytanii. 

[2] Materiał jest syntezą prezenta-

cji wygłoszonej podczas konferencji 

„New Energy User Friendly”, która od-

była się w  Ministerstwie Gospodarki 

w czerwcu br. o
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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

www.elektroinzynieria.pl
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Nie ulega 
wątpliwości,  

że polski rynek 
energii elektrycznej 
przechodzi w ostatnim 
czasie wiele zmian. 
A to z pewnością nie 
koniec transformacji 
w tym sektorze. 
Dzięki odpowiednim 
regulacjom prawnym, 
w przypadku odbiorców 
komercyjnych, 
konkurencyjność 
rynku energii już 
osiągnięto. Niedługo 
nastąpi również 
pełne uwolnienie 
rynku dla klientów 
indywidualnych. 

Bez wątpienia, wśród obu grup 
rośnie też świadomość możliwo-
ści wyboru dostawcy prądu. Z ro-
ku na rok obserwuje się, że liczba 
tych, którzy skorzystali z prawa do 
zmiany sprzedawcy energii wzra-
sta kilkukrotnie. 

Zmiany ustawodawcze oraz 
zmiany w zachowaniu odbiorców 
powodują, że managerowie odpo-
wiedzialni za sprzedaż i obsługę 
klienta w przedsiębiorstwach ener-
getycznych dostrzegają na ryn-
ku wiele szans i możliwości biz-
nesowych. Rozpoczynają prace 
nad nowymi, atrakcyjnymi ofertami 
produktowymi, ale również poszu-
kują nowych, skutecznych metod 
pozyskania potencjalnego klienta 
i utrzymania istniejącego. Wielu 
z nich w swoich strategiach sprze-
dażowo-marketingowych uwzględ-
nia w  tym zakresie współpracę 

z partnerem zewnętrznym. W kon-
sekwencji powierzając sprzedaż 
i obsługę klienta profesjonalnemu 
partnerowi oferującemu usługi call/
contact center. 

Firma Contact Center sp. z o.o. 
specjalnie dla sektora energetycz-
nego opracowała gotowe rozwią-
zania w  zakresie outsourcingu 
telesprzedaży i  obsługi kl ienta. 
Propozycja, jaką przygotowaliśmy, 
gwarantuje partnerom oszczęd-
ności, elastyczność w działaniu 
oraz bezpieczeństwo prowadzo-
nego biznesu. Z doświadczenia na-
szych klientów wynika, że współ-
praca z zewnętrznym call/contact 
center może i przynosi wymierne 
korzyści. 

Pierwszą z nich jest bez wątpienia 
wzrost liczby kontaktów z potencjalnymi 
klientami, a co za tym idzie wzrost przy-
chodów ze sprzedaży energii. Contact 
Center sp. z o.o. realizuje wiele projek-
tów telesprzedażowych dla firm z róż-
nych branż. Od 1999 r., tj. od początku 
istnienia firmy, zrealizowaliśmy ich setki. 
Przez ten czas zdobyliśmy wiedzę i do-
świadczenie w sprzedaży różnorodnych, 
nawet tych najbardziej skomplikowanych 
produktów i usług, zarówno do klientów 
indywidualnych, jak i biznesowych. Wie-
loletnia praktyka pozwala nam tak zarzą-
dzać projektem, kampanią, żeby osią-
gać nawet najbardziej ambitne cele. 

Korzyścią ze współpracy z ze-
wnętrznym call/contact center jest 
też możliwość osiągnięcia niema-
łych oszczędności. Zewnętrzne 
call center gwarantuje dostęp do 
najnowszej i profesjonalnej tech-
nologii, bez konieczności pono-
szenia wysokich nakładów inwe-
stycyjnych. Wykorzystywane przez 
Contact Center aplikacje raportowe, 
narzędzia do zarządzania czasem 
pracy konsultantów, czy podwójne 
systemy nagrywania - gwarantują 
naszym klientom elastyczność dzia-
łania oraz bezpieczeństwo ciągłości 
prowadzonego biznesu. 

Zlecenie telesprzedaży, czy 
obsługi klienta „na zewnątrz” to 
również rozwiązanie, przy którym 
koszty rekrutacji, czy szkoleń kon-
sultantów są po stronie outsour-
cera. Nasi klienci, już po krótkim 
czasie współpracy,  obserwują 
oszczędności wysokości około 20-
30% kosztów podstawowych. 

Podsumowując oraz biorąc pod 
uwagę obecny stan, jak również 
głośno zapowiadane przyszłe zmia-
ny na rynku energii, przedsiębior-
stwa energetyczne powinny pa-
miętać, że efektywne i niedrogie 
dotarcie do jak największej liczby 
klientów, jak i ich profesjonalna ob-
sługa posprzedażowa - będą klu-
czem do sukcesu. o

Ewa Suchta, ekspert ds. zarządzania rynkiem, Contact Center sp. z o.o.

Bądź w kontakcie. 
Mnóż możliwości
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Polską energetykę 
w najbliższym okresie 

czekają daleko idące 
zmiany, zarówno w zakresie 
uwarunkowań prawnych, jak 
i zmian charakteru działania 
rynku energii. Do ważnych, 
jeżeli nie najważniejszych 
zmian w obszarze prawa 
można zaliczyć planowane 
przyjęcie pakietu trzech 
ustaw, tzw. trójpaku 
energetycznego: Prawa 
energetycznego, ustawy 
o odnawialnych źródłach 
energii i Prawa gazowego. 
Pierwsze opublikowane 
jeszcze pod koniec  
2011 r. projekty ustaw 
([12], [15] i [16]) wychodziły 
zarówno naprzeciw 
uregulowaniom unijnym, 
w szczególności zapisom 
odpowiednich dyrektyw 
dotyczących rynków energii 
([1] i [2]), ale także naprzeciw 
dyskusjom krajowym 
prowadzonym podczas 
licznych spotkań, konferencji 
i konsultacji z uczestnikami 
polskiego rynku energii. 

Niestety do końca pierwszej połowy 
2012 r. sektor szeroko rozumianej energetyki 
nie doczekał się kompletu projektów wszyst-
kich trzech ustaw po procesie konsultacji. 
Dopiero burzliwa lipcowa debata parlamen-
tarna nad wycofanym później czerwcowym 
poselskim projektem zmian ustawy Prawo 
energetyczne [14] „wymusiła” na Minister-
stwie Gospodarki publikację, głęboko zmie-
nionej po konsultacjach, nowej wersji projek-
tu ustawy o odnawialnych źródłach energii 
[13]. Na projekty pozostałych ustaw sektor 
musi więc jeszcze poczekać, miejmy nadzie-
ję, że nie tak długo jak na pełne uwolnienie 
rynku energii elektrycznej poprzez zwolnie-
nie sprzedawców z obowiązku przedkłada-
nia prezesowi URE taryf do zatwierdzania.

Równolegle z dyskusją nad kształtem 
i modelem wsparcia OZE w nowej ustawie 
toczą się, także w gorącej atmosferze, pra-
ce zmierzające do stworzenia podstaw do 
liberalizacji rynku gazu w Polsce. Zmiany 
rynku gazu w Polsce, wprowadzane w kilku 
etapach, docelowo mają umożliwić wszyst-
kim potencjalnym uczestnikom rynku, posia-
dającym odpowiednie koncesje, handel ga-
zem, a odbiorcom końcowym zakup gazu 
od dowolnego sprzedawcy, w ramach tzw. 
zasady TPA.

Jednak zdaniem autora artykułu w hory-
zoncie średnio i długoterminowym kluczowe 
znaczenie dla przyszłości energetyki, oprócz 
ww. prac, będą miały: działania prosumen-
tów w sektorze energetycznym, wdroże-
nie idei inteligentnych sieci i inteligentnego 
opomiarowania oraz prognozowany wzrost 
wykorzystania samochodów elektrycznych. 
Działania prosumentów mogą znacząco 
zmienić dotychczasowy obraz energetyki 
unijnej i polskiej, co z kolei może okazać się 
swego rodzaju panaceum na przewidywa-
ne przez liczne grono ekspertów trudności 
z pokryciem rosnącego zapotrzebowania 
na energię elektryczną w Polsce. 

 � Taryfikacja gospodarstw 
domowych a konku-
rencyjny rynek energii 
elektrycznej i działania 
sektora obrotu w kierun-
ku pełnego „uwolnienia” 
rynku
Rok 2012 jest kolejnym rokiem, w któ-

rym Prezes URE w dalszym ciągu nie sko-
rzystał z możliwości, jaką daje mu obo-
wiązująca ustawa Prawo energetyczne 
[17] i nie dokonał pełnej liberalizacji ryn-
ku energii. Nie podjął decyzji o rezygnacji 
z obowiązku zatwierdzania taryf w seg-
mencie odbiorców w gospodarstwach 
domowych, będących stroną umów kom-
pleksowych zawartych ze sprzedawcami 
z urzędu. Umowy te nadal rozliczane są 
na podstawie cen zatwierdzanych przez 
Prezesa URE, co powoduje, że nie od-
zwierciedlają one realnej wartości sprze-
dawanej energii. Niestety, już od kliku lat, 
mamy do czynienia ze swoistym „błęd-
nym kołem”. Powodem braku pełnej kon-
kurencji w segmencie gospodarstw do-
mowych jest utrzymywanie obowiązku 
zatwierdzania taryf dla tego segmentu 
na poziomie odbiegającym od rzeczywi-
ście ponoszonych kosztów przez spół-
ki obrotu. Z kolei brak realnej konkuren-
cji w tym obszarze jest powodem, dla 
którego Prezes URE broni stanowiska 
o utrzymaniu obowiązku przedkładania 
taryf do zatwierdzenia. Utrzymywanie za-
twierdzania taryf w grupach taryfowych G 
[9] między innymi: 

 � stoi w sprzeczności z jednym z za-
sadniczych celów ustawy - Prawo 
energetyczne [17], jakim jest rozwój 
konkurencji,

 � naraża Polskę na reperkusje za nie-
właściwą transpozycję przepisów 
unijnych,

 � powoduje „uprzywilejowanie” pozy-

Marek Kulesa, dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią 

Rynek energii w 2012 r. 
i latach następnych 
- wybrane uwarunkowania formalno-prawne, a realia konkurencyjne



47nr 4(28)/2012

O
d

bi
o

r
c

y 
– 

R
yn

ek
 e

n
er

g
ii

cji spółek, które nie ponoszą straty 
na sprzedaży energii elektrycznej do 
odbiorców końcowych w grupie go-
spodarstw domowych,

 � wpływa na osłabienie konkurencyjno-
ści polskich przedsiębiorców, którzy 
muszą „dofinansowywać” taryfy dla 
gospodarstw domowych,

 � pośrednio wpływa na wzrost cen 
usług i towarów konsumpcyjnych.
Dostrzegając, podobnie jak Prezes 

URE, konieczność zapewnienia ochrony 
odbiorcom wrażliwym, TOE włączyło się 
aktywnie w działania, których realizacja 
jest warunkiem uwolnienia rynku w gru-
pie gospodarstw domowych. Mają one na 
celu stworzenie jednolitych reguł świad-
czenia usług kompleksowych, a polegają 
na ustaleniu treści wzorców umowy kom-
pleksowej oraz generalnej umowy dys-
trybucyjnej umożliwiającej świadczenie 
takich usług w ramach TPA. Od 2011 r. 
prowadzone są prace nad standardami 
i dokumentami mającymi na celu pełne 
otwarcie rynku energii elektrycznej w Pol-
sce oraz dalszy wzrost liczby podmio-
tów korzystających z TPA - zmieniają-
cych sprzedawcę energii elektrycznej. 
Jak wynika z wielokrotnie powtarzanego 
stanowiska prezesa URE [21], warunkiem 
koniecznym do pełnej liberalizacji rynku 
energii w grupie gospodarstw domowych 
jest, obok uregulowania sprzedaży awa-
ryjnej oraz wprowadzenia tzw. odbiorcy 
wrażliwego, ujednolicenie reguł świad-
czenia usług kompleksowych w grupie 
gospodarstw domowych. Cel taki można 
zrealizować poprzez zmianę prawa albo 
poprzez przyjęte w drodze konsensusu 
jednolite wzorce umowne. Dotyczy to za-
równo umowy kompleksowej, która ma 
być podstawowym, jeśli nie jedynym [15] 
rodzajem umowy zawieranej przez od-
biorcę w gospodarstwie domowym, jak 
i umowy określającej zasady współpracy 
przedsiębiorstw obrotu z przedsiębior-
stwami dystrybucyjnymi, służące realiza-
cji usług kompleksowych, tzw. generalnej 
umowy dystrybucyjnej (GUD). Na począt-
ku 2012 r. zakończyły się wspólne prace 
zespołów PTPiREE i TOE nad opraco-
waniem GUD umożliwiającego zawie-
ranie umów kompleksowych, tzw. GUD 

kompleksowy. Prace te zakończyło prze-
słanie do prezesa URE przez PTPiREE 
i TOE w dniu 18 stycznia 2012 r. propo-
zycji wzorca GUD kompleksowego oraz 
zamieszczeniem na stronie internetowej 
URE w dniu 22 marca 2012 r. informa-
cji o opracowaniu wzorca [21]. Zdaniem 
prezesa URE inicjatywa ta umożliwi dal-
szy wzrost efektywności procesu zmiany 
sprzedawcy, otworzy możliwość zawiera-

nia przez odbiorców energii elektrycznej 
umowy kompleksowej z dowolnym sprze-
dawcą energii. Prezes URE podkreśla jed-
nak, że zakończenie prac nad wzorcem 
umowy generalnej nie zamyka potrzeby 
dalszych działań nad upowszechnieniem 
umowy kompleksowej wśród odbiorców 
w gospodarstwach domowych, ale sta-
nowi istotny przełom i pożądane uzupeł-
nienie toczących się obecnie prac legi-
slacyjnych nad wdrożeniem pakietu tzw. 
trzecich dyrektyw rynkowych. Wypraco-
wany GUD kompleksowy stanowił pod-
stawę opracowania przez TOE nowej 
wersji jednolitego wzorca umowy kom-
pleksowej, stanowiącego swego rodzaju 
„dopełnienie” GUD kompleksowego. Pra-

ce nad tą wersją umowy kompleksowej 
zakończyły się na początku lipca 2012 r. 
wysłaniem do Prezesa URE wersji wzor-
ca opracowanej przez zespół zadanio-
wy TOE. Projekt dokumentu uwzględnia 
postanowienia wynikające z przyjętego 
przez TOE i PTPiREE wzorca GUD kom-
pleksowego, w szczególności zawiera 
on regulacje związane z zapewnieniem 
każdemu odbiorcy nieprzerwanej dosta-
wy energii elektrycznej, w przypadku za-
przestania świadczenia usługi komplek-
sowej przez wybranego przez odbiorcę 
sprzedawcę (tzw. sprzedaż rezerwowa). 

Prowadzone prace nad ujednoliconą 
w skali kraju procedurą zmiany sprze-
dawcy [9], generalną umową dystrybucji 
oraz umową kompleksową przybliżają 
moment pełnego otwarcia rynku energii 
elektrycznej w Polsce (rezygnację pre-
zesa URE z obowiązku przedkładania 
taryf do zatwierdzania w grupie gospo-
darstw domowych) oraz jego funkcjono-
wanie w oparciu o ogólnokrajowe stan-
dardy i rozwiązania. Po stronie sektora, 
zdaniem autora artykułu, zostały wypeł-
nione wszystkie, możliwe warunki pełne-
go uwolnienia rynku energii elektrycznej. 
Ostatni, trzeci warunek pełnego uwolnie-
nia cen wskazany przez Prezesa URE - 
uregulowanie pomocy tzw. odbiorcom 
wrażliwym należy (na poziomie formalno-
prawnym) już nie bezpośrednio do sprze-
dawców, a do Ministerstwa Gospodarki, 
rządu i parlamentu w ramach prac nad 
nowym Prawem energetycznym. 

 � Trójpak, dwupak, a może 
elektroenergetyczno-
rządowy pat?
W dniu 22 grudnia 2011 r. podczas 

konferencji pod dwuznacznym tytułem 
„Nowa energia w prawie”, Minister Go-
spodarki przedstawił projekty trzech 
ustaw, mających kształtować podstawę 
przyszłych uregulowań prawnych polskie-
go rynku energii: ustawy Prawo energe-
tyczne [15], Prawa gazowego [16] i usta-
wy o odnawialnych źródłach energii [12]. 
Głównie rozwiązania, które mają wprowa-
dzić, zdaniem projektodawców, nowe ak-
ty prawne to efektywny system wsparcia 
produkcji zielonej energii oraz ochrona 

Działania 
prosumentów 
mogą znacząco 
zmienić 
dotychczasowy 
obraz energetyki 
unijnej i polskiej, 
co z kolei może 
okazać się swego 
rodzaju panaceum 
na przewidywane 
przez liczne 
grono ekspertów 
trudności 
z pokryciem 
rosnącego 
zapotrzebowania 
na energię 
elektryczną 
w Polsce

,,
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wrażliwych odbiorców energii elektrycznej 
i gazu ziemnego. Niestety mimo nacisków 
sektora do końca pierwszej połowy 2012 r. 
nie zostały opublikowane wersje wszystkich 
trzech projektów ustaw po konsultacjach. 
Dopiero 27 lipca 2012 r. na konferencji pra-
sowej przedstawiono zmodyfikowaną wer-
sję ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii [13], zaznaczając jednak, że kolejnym 
etapem będzie przeprowadzenie dodatko-
wych konsultacji międzyresortowych, aby 
nadać nowemu prawu ostateczny kształt. 
Co więcej, zgodnie z informacją zamiesz-
czoną na stronie internetowej Ministerstwa 
[19], po zakończeniu prac nad ustawa-
mi cały pakiet trafi pod obrady Komitetu 
do spraw Europejskich, Komitetu Stałego 
Rady Ministrów, ostatecznie do zaakcep-
towania przez Radę Ministrów. Później do-
piero zgodnie z zasadami legislacji zosta-
nie skierowany do prac parlamentarnych, 
gdzie czekają go trzy (jak można się spo-
dziewać) czytania i głosowanie. Następnie 
prace w senacie i podpis przez Prezydenta 
RP. Droga do uchwalenia i wejścia w życie 
trójpaku jak widać jeszcze dosyć daleka, 
a jaki będzie ostateczny kształt ustaw, czy 
będzie to trójpak, dwupak, a może tylko 
jedna ustawa nie sposób jednoznacznie 
przewidzieć. Szczególnie, że w między-
czasie niepowodzeniem zakończyła się 
lipcowa „awaryjna” próba zmiany ustawy 
[14], wynikająca m.in. z konieczności pilnego 
dostosowania prawa polskiego do unijnych 
dyrektyw pod groźbą sankcji unijnych oraz 
wprowadzająca tzw. „gazowe obligo gieł-
dowe” na wzór tego znanego nam z rynku 
energii elektrycznej. 

W przedstawionym jeszcze w grudniu 
2011 r. projekcie nowego Prawa energe-
tycznego [15] zaproponowano między in-
nymi następujące rozwiązania:

 � realizację sprzedaży energii elektrycznej 
(i świadczenia usługi dystrybucyjnej) dla 
odbiorców końcowych w grupie gospo-
darstw domowych jedynie na podsta-
wie tzw. umowy kompleksowej,

 � konieczność dokonywania rozliczeń na 
postawie rzeczywistego zużycia wraz 
z zobowiązaniem operatorów syste-
mów dystrybucyjnych (OSD) do mon-
tażu inteligentnych liczników u odbior-
ców końcowych,

 � powierzenie tzw. sprzedaży awaryjnej 
energii elektrycznej OSD,

 � wprowadzenie regulacji dotyczących 
ochrony odbiorców wrażliwych,

 � wprowadzenie Rzecznika Praw Od-
biorców oraz stałych sądów polu-
bownych przy prezesie URE,

 � przedłużenie wsparcie dla wytwarza-
nia energii elektrycznej w wysoko-
sprawnej kogeneracji i skorelowanie 
go z systemem handlu uprawnienia-
mi do emisji CO

2.

Jedną z budzących wątpliwości w ra-
mach konsultacji społecznych kwestii by-
ła propozycja powierzenia tzw. sprzedaży 
awaryjnej energii elektrycznej OSD. W ra-
mach szerokich dyskusji znajdowano za-
równo elementy za, jak i przeciw takiemu 
rozwiązaniu. Niestety podczas konsultacji, 
zarówno przedstawiciele OSD, jak i TOE 
nie doczekali się jednoznacznego stano-
wiska Ministerstwa, w tej kluczowej dla 
modelu sprzedaży energii elektrycznej 
kwestii. Dla sektora obrotu ważne w ra-
mach dalszych prac i ostatecznych roz-
wiązań jest przyjęcie spójnych rozwiązań 
z odpowiednim wyprzedzeniem czaso-
wym, wystarczającym do praktycznego 
przygotowania się spółek obrotu do cze-
kających je zmian.

Szczególnie ważne w kontekście 
ciągłości przyjętych na rynku energii roz-
wiązań jest także uregulowanie dalszego 
wsparcia dla wysokosprawnej kogenera-

cji. W tym obszarze należy przypomnieć, 
że obecny kształt mechanizmu wspar-
cia stosuje się jedynie do dnia 31 marca 
2013 r. Data ta ogranicza zatem w cza-
sie mechanizm wsparcia wytwarzania 
energii elektrycznej w kogeneracji, które-
go ostatnim pełnym rokiem wypełniania 
przedmiotowego obowiązku jest 2012 r. 
Termin ten został powtórzony w noweli-
zacji z 2010 r., przy czym okres stoso-
wania mechanizmu wsparcia dla jedne-
go rodzaju jednostek wytwórczych, tych 
opalanych metanem lub gazem uzyski-
wanym z przetwarzania biomasy, został 
ustalony do dnia 31 marca 2019 r. Mimo 
nacisków sektora, w tym TOE [20], do 
końca lipca 2012 r., nie przyjęto noweliza-
cji ustawy i odpowiedniego rozporządze-
nia wykonawczego, co w znaczny sposób 
zachwiało notowaniami cen świadectw 
pochodzenia z kogeneracji [9]. Zarówno 
w ministerialnym, grudniowym projekcie 
nowego Prawa energetycznego [15], jak 
i później konsultowanych wersjach zmian 
ustawy przewidziano kontynuację dotych-
czasowego modelu wsparcia kogeneracji. 
Warunkiem ciągłości systemu jest jednak 
wejście w życie nowej ustawy i nowe-
go rozporządzenia kogeneracyjnego do 
końca 2012 r. albo wprowadzenie w tym 
terminie nowelizacji „starej” ustawy i od-
powiednia zmiana aktów wykonawczych.

Zgodnie z zapewnieniami Minister-
stwa Gospodarki głównym celem opra-
cowania nowej ustawy o odnawialnych 
źródłach energii jest wdrożenie jednoli-
tego i czytelnego systemu wsparcia dla 
wytwórców OZE. Ministerstwo w grudnio-
wym projekcie ustawy [12] zaproponowa-
ło daleko idące przemodelowanie syste-
mu wsparcia, poprzez m.in.:

 � zmianę formuły ustalenia opłaty za-
stępczej (uwzględnienie w niej ceny 
energii elektrycznej), 

 � wprowadzenie współczynników ko-
rekcyjnych o innych wartościach dla 
różnych rodzajów źródeł OZE, a tak-
że 

 � rezygnację z obowiązku zakupu ener-
gii elektrycznej przez sprzedawców 
z urzędu. 
W kolejnej wersji projektu ustawy [13], 

opublikowanej 27 lipca 2012 r. zmieniono 

Rok 2012 
jest kolejnym 
rokiem, w którym 
Prezes URE 
w dalszym ciągu 
nie skorzystał 
z możliwości, 
jaką daje mu 
obowiązująca 
ustawa Prawo 
energetyczne[17] 
i nie dokonał 
pełnej liberalizacji 
rynku energii

,,
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liczne zapisy regulujące model funkcjono-
wania wsparcia OZE w Polsce, m.in. wy-
cofując się z wcześniejszych propozycji: 
znacznej zmiany formuły ustalenia opłaty 
zastępczej oraz z rezygnacji z obowiązku 
zakupu energii elektrycznej przez sprze-
dawców z urzędu, pozostawiając jednak 
współczynniki korekcyjne. Na potrzeby 
ustawy o odnawialnych źródłach energii 
wprowadzono więc z powrotem definicję 
sprzedawcy z urzędu, zobowiązując go 
do zakupu energii elektrycznej (po usta-
lonej ustawowo cenie) ze źródeł OZE. 
W lipcowym projekcie ustawy zapropo-
nowano także zmiany w zakresie rozli-
czeń z prosumentami posiadającym tzw. 
mikro instalacje, upraszczając rozliczenia 
spółek obrotu (poprzez wprowadzenie 
mechanizmu analogicznego to tzw. sys-
temu feed in tarrifs) sprzedawców z urzę-
du z wytwórcami energii w mikroinstala-
cjach i usuwając potencjalne trudności 
we współpracy przedsiębiorstw sprze-
dających energię odbiorcom końcowym 
z obsługiwanymi przez nie handlowo pro-
sumentami. 

Niestety, liczne zapisy lipcowego pro-
jektu ustawy o odnawialnych źródłach 
[12] nie są jednoznaczne i już dziś wzbu-
dzają szereg wątpliwości dyskusji i inter-
pretacji [18]. W dalszych pracach wszyst-
kie te niejasności powinny być wyjaśnione 
oraz w razie konieczności zweryfikowa-
ne poprzez zmianę wątpliwych zapisów. 

 � Próby urynkowienia 
gazownictwa w Polsce
Sektor gazu w Polsce ma podlegać 

sukcesywnym zmianom zmierzającym 
do jego pełnej liberalizacji oraz funkcjo-
nowania na zasadach konkurencyjnych. 
Wychodząc naprzeciw regulacjom unij-
nym, zmiany modelu, wzorem innych 
państw, mają objąć zarówno obszar 
handlu hurtowego, jak i rynek detaliczny 
- sprzedaży gazu do odbiorców końco-
wych. Głównymi dokumentami, będący-
mi w pierwszej połowie 2012 r. na eta-
pie konsultacji, które mogą wpłynąć na 
tempo oraz charakter zmian rynku gazu 
w Polsce były: opracowany przez PGNiG 
S.A. (PGNiG) Program Uwolnienia Gazu 
(PUG) [8], wspomniany już wyżej projekt 

Prawa gazowego [16] oraz zatwierdzo-
na przez Prezesa URE Instrukcja Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) 
Gaz-Systemu S.A. [3]. Zmiany rynku ga-
zu w Polsce, wprowadzane w kilku eta-
pach, docelowo mają umożliwić wszyst-
kim potencjalnym uczestnikom rynku 
posiadającym odpowiednie koncesje, 
handel gazem, a odbiorcom końcowym 
zakup gazu od dowolnego sprzedawcy, 
w ramach tzw. zasady TPA, na wzór ryn-
ku energii elektrycznej. W pierwszym 
etapie przewidywane jest (nawet od 1 
stycznia 2013 r.) umożliwienie zakupu 
gazu w ramach TPA dużym odbiorcom 
komercyjnym.

Zgodnie z uzasadnieniem do projek-
tu Prawa gazowego [16] wyodrębnienie 
ustawy dotyczącej jedynie sektora ga-
zowniczego, jest uzasadnione specyfiką 
gazu ziemnego, wymaganiami technicz-
nymi związanymi z organizacją transpor-
tu gazu ziemnego oraz stopniem roz-
woju rynku. Do najważniejszych zmian 
w stosunku do obecnie obowiązujących 
przepisów należą m.in.:

 � wprowadzenie koncesji na sprze-
daż gazu ziemnego zamiast obec-
nie obowiązującej koncesji na obrót 
gazem ziemnym,

 � wzmocnienie kryteriów niezależno-
ści operatora systemu przesyłowe-
go,

 � przyznanie Ministrowi Gospodarki 
kompetencji do wykonywania nad-
zoru właścicielskiego nad operato-
rem systemu przesyłowego,

 � wzmocnienie kryteriów niezależno-
ści operatora systemu dystrybu-
cyjnego oraz operatora systemu 
magazynowania,

 � wprowadzenie punktu wirtualnego, 
w którym może być sprzedawany 
gaz ziemny,

 � skrócenie terminu na zmianę sprze-
dawcy do 3 tygodni,

 � wzmocnienie pozycji konsumentów, 
m.in. poprzez nałożenie obowiąz-
ków informacyjnych na przedsię-
biorstwa gazownicze,

 � zmiana charakteru sprzedawcy 
z urzędu - zgodnie z propozycjami 
zawartymi w nowej ustawie sprze-

dawca awaryjny będzie zobowiąza-
ny do sprzedaży gazu nie tak, jak 
ma to miejsce obecnie, wszystkim 
odbiorcom, ale jedynie tym, któ-
rym dotychczasowy sprzedawca 
zaprzestał sprzedaży; ograniczony 
czasowo będzie także okres, w któ-
rym prowadzona jest sprzedaż awa-
ryjna,

 � uelastycznienie zasad kształtowa-
nia cen gazu poprzez wprowadze-
nie możliwości wyliczania cen gazu 
ziemnego na podstawie zatwierdza-
nej przez Prezesa URE metodologii.
Należy podkreślić, że część zapisów 

projektu Prawa gazowego [16] wzbudza 
wątpliwości uczestników rynku energii 
dotyczące zarówno brzmienia określo-
nych zapisów, jak i przyjętych w projek-
cie ustawy modeli rozwiązań - projekt 
ustawy w obecnym kształcie zawiera 
liczne, niejednoznaczne zapisy, które 
można interpretować na wiele sposo-
bów mimo zachowania zasad należy-
tej wykładni. W konsekwencji istnieje 
istotne ryzyko niejednolitego stosowania 
przepisów, które powinno być wyelimi-
nowane w czasie dalszych konsultacji 
projektu. 

Przedstawiona z kolei w ramach 
PUG znaczna część działań obejmuje 
dokonanie niezbędnych zmian praw-
nych i regulacyjnych oraz zmian w za-
kresie organizacji i modelu rynku ga-
zu, od których wprowadzenia PGNiG 
uzależnia powodzenie programu. Nale-
ży jednak podkreślić, że bez aktywne-
go i zdeterminowanego uczestnictwa 
PGNiG we wdrażaniu wspomnianych 
powyżej zmian mają one bardzo małe 
szanse na powodzenie [4]. Koncepcja 
rynku opracowana przez PGNiG [8] za-
kłada podział rynku gazu na następują-
ce segmenty:

 � Rynek PUG - sprzedaż gazu przez 
PGNiG innym hurtowym uczestni-
kom rynku w ramach aukcji celem 
dalszej odsprzedaży.

 � Rynek hurtowy - obejmujący sprze-
daż gazu przez uczestników aukcji 
PUG, importerów i spółki wydoby-
wające gaz, celem jego dalszej od-
sprzedaży.
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 � Rynek detaliczny obejmujący od-
biorców końcowych, podzielonych 
na odbiorców instytucjonalnych (ko-
mercyjnych) i gospodarstwa domo-
we.
Koncepcja PUG zakłada udostęp-

nienie przez PGNiG w ramach aukcji 
na lata 2013-2015 łącznych wolume-
nów gazu ziemnego w wysokości do 
70% wielkości rynku, czyli do łącznej 
wysokości około 9,4 mld m3/rocznie. 
Według PUG w aukcjach PGNiG nie bę-
dzie występował jako podmiot kupujący, 
natomiast będą mogły w nich uczestni-
czyć spółki zależne PGNiG, w tym spółki 
OSD - 6 lokalnych spółek dystrybucyj-
nych zależnych od PGNiG, OSM, pro-
ducenci energii oraz spółki handlowe.

Wariantem komplementarnym (tak 
określił go Prezes URE) do aukcji pro-
ponowanych w PUG jest propozycja 
wprowadzenia na poziomie ustawowym 
tzw. „gazowego obligo giełdowego” na 
wzór tego znanego nam z rynku energii 
elektrycznej. Zgodnie z propozycją za-
wartą w czerwcowym projekcie posel-
skiej nowelizacji ustawy [14] nowy art. 
49b przewidywał obowiązek sprzedaży 
nie mniej niż 15% gazu ziemnego wpro-
wadzonego do sieci przesyłowej na gieł-
dach towarowych lub rynku regulowa-
nym. Z obowiązku publicznej sprzedaży 
gazu ziemnego został wyłączony gaz 
ziemny stanowiący zapasy obowiąz-
kowe lub przesyłany tranzytem przez 
Polskę lub wydobywany na terytorium 
Polski i sprzedawany za granicę, a tak-
że wykorzystywany do realizacji zadań 
operatorów systemu gazowego. Ponad-
to z przedmiotowego obowiązku zostały 
zwolnione podmioty, które sprowadzają 
gaz ziemny do Polski w niewielkiej ska-
li, tj. posiadają prawo do przepustowo-
ści w punktach wymienionych w ust. 2 
projektowanego przepisu w wielkości 
mniejszej niż 10% sumy przepustowo-
ści wszystkich tych punktów.

Równolegle do przytoczonych wyżej 
prac zgodnie z postanowieniami ustawy 
Prawo energetyczne [17] Gaz-System 
S.A., wychodząc naprzeciw liberalizacji 
rynku gazu w Polsce, opracował projekt 
nowej IRiESP. Po otrzymaniu uwag od 

użytkowników systemu, ich analizie oraz 
po ustaleniach przeprowadzonych z Pre-
zesem URE, Gaz-System S.A. przeka-
zał projekt zmienionej IRiESP do Pre-
zesa URE celem zatwierdzenia. W dniu 
24 lipca 2012 r. Prezes URE zatwierdził 
IRiESP, dotyczącą polskiego systemu 
przesyłowego będącego własnością 
Gaz-System S.A., ustalając datę wej-
ścia w życie większości jej postanowień 
(pkt. 1-22) na dzień 1 grudnia 2012 r. 
oraz tym samym umożliwiając dalsze 
działania zmierzające do liberalizacji te-
go segmentu rynku energii. 

 � Zamiast zakończenia  
- nowe technologie 
i nowe wyzwania na 
rynkach energii
Ważne dla przyszłości rynku energii, 

oprócz wymienionych wcześniej aspek-
tów prawnych, mogą okazać się, zda-
niem autora, także inne, nowe uwarun-
kowania rozwoju tego rynku, do których 
można zaliczyć między innymi: rosnącą 
rolę prosumentów w sektorze energe-
tycznym, prace nad nowym modelem 
rynku energii elektrycznej w Polsce, pla-
nowane wdrożenie idei inteligentnych 
sieci i inteligentnego opomiarowania, 
czy prognozowany wzrost wykorzysta-
nia samochodów elektrycznych. Jed-
nym z głównych kierunków zmian roz-
woju rynku energii elektrycznej na świe-
cie, w Europie i w Polsce, może okazać 
się odejście od tzw. energetyki syste-
mowej na rzecz lokalnej energetyki (nie 
tylko elektroenergetyki) rozproszonej, 
w której głównym wyznacznikiem dzia-
łań, ale i zmian, są zachowania aktyw-
nych odbiorców energii, tzw. prosumen-
tów, ze szczególnym uwzględnieniem in-
westycji w małe mikroźródła OZE. Ele-
ment ten może stać się głównym moto-
rem nadchodzących zmian [7], a kolej-
ne lata wskażą, jak daleko rozwinie się 
ten nowy segment rynku energii elek-
trycznej w Polsce. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że już dziś liczne spółki ob-
rotu - sprzedawcy energii elektrycznej 
wychodzą naprzeciw tym trendom, pro-
ponując odbiorcom końcowym wspól-
ne inwestycje w małe, domowe źródła 

OZE, pomimo tego, że dzisiejszy system 
nie różnicuje wielkości i (prosumenckiego) 
charakteru źródeł. W tym miejscu należy 
jednak dodać, że proponowane w projek-
cie ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii [13] nowe rozwiązania i mechanizmy 
zakładają uproszczenie oraz dodatkowe 
elementy wsparcia dla małych mikroinsta-
lacji OZE. Model prosumenta w energe-
tyce jest powiązany z rozwojem idei inte-
ligentnych sieci i inteligentnego opomiaro-
wania. Rozwiązania tego typu mają umoż-
liwić prosumentom między innymi doko-
nywanie prawidłowych rozliczeń wytwa-
rzanej, zużywanej, kupowanej, ale i (cze-
go nie można wykluczyć) sprzedawanej 
energii elektrycznej. Potrzeba wdrożenia in-
teligentnego opomiarowania w Polsce wy-
nika także z konieczności znalezienia roz-
wiązań sprzyjających zbilansowaniu Kra-
jowego Systemu Elektro energetycznego 
[11] w najbliższych latach, głównie poprzez 
aktywizację odbiorców końcowych w za-
kresie bardziej efektywnego zarządzania 
energią, umożliwiającą redukcję obciąże-
nia w szczytach zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną. Oczywiście wdrożenie in-
teligentnego opomiarowania wynika tak-
że z kierunków zmian określonych w dy-
rektywach unijnych [2]. Z punktu widze-
nia spółek obrotu jedną z ważnych prze-
słanek wdrożenia inteligentnego opomia-
rowania jest odejście od rozliczeń zużycia 
w oparciu o prognozy na rzecz rozliczeń 
na podstawie zdalnych, rzeczywistych od-
czytów, a w ślad za tym stworzenie możli-
wości przedstawiania odbiorcom nowych 
ofert wykorzystujących te odczyty [9]. Ele-
ment ten nabiera dużego znaczenia, szcze-
gólnie mając na uwadze wzrost liczby od-
biorców końcowych korzystających z pra-
wa wyboru sprzedawcy, czyli kupujących 
energię elektryczną przy wykorzystaniu za-
sady TPA. Należy także zwrócić uwagę, że 
wdrożenie inteligentnego opomiaro wania 
oraz powołanie Operatora Informacji Po-
miarowych (podmiotu prowadzącego cen-
tralny zbiór informacji pomiarowych, odpo-
wiedzialnego za ich przetwarzanie i prze-
chowywanie, a także wysyłanie i odbieranie 
tych informacji), znalazło swoje odzwiercie-
dlenie w zapisach projektu nowego Pra-
wa energetycznego [15].
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Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni. Spółka partnerska

Roszczenia właścicieli nieruchomości 
zajętych na potrzeby 
urządzeń przesyłowych

Wprowadzenie do 
Kodeksu cywilnego 

3 sierpnia 2008 r. 
instytucji służebności 
przesyłu ożywiło społeczną 
dyskusję na temat 
roli prawa własności 
w Polsce po zmianach 
ustrojowych. Jednocześnie 
zaktywizowało właścicieli 
nieruchomości 
w zakresie dochodzenia 
wynagrodzeń za 
korzystanie z gruntów 
zajętych na potrzeby 
urządzeń przesyłowych. 
Trudno nie dostrzec w tym 
zakresie roli mediów oraz pośredników wyspecjalizowanych w dochodzeniu 
roszczeń tego rodzaju, którzy ogłosili przełom w zakresie ochrony prawa 
własności. W rzeczywistości, wprowadzenie służebności przesyłu nie zmieniło aż 
tak istotnie pozycji właścicieli nieruchomości. Uprzednio już bowiem dysponowali 
szerokim wachlarzem roszczeń, często znacznie bardziej dolegliwych dla 
przedsiębiorcy niż służebność przesyłu.

Poniżej przedstawiam najistotniejsze roszczenia, jakie właściciele 
nieruchomości mogą podnieść wobec przedsiębiorców przesyłowych. Celem 

uproszczenia rozważań będę odwoływał się wyłącznie do prawa własności, 
jednak poczynione uwagi będą miały odpowiednie zastosowanie do prawa 
użytkowania wieczystego.
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 � Roszczenie negatoryjne 
o usunięcie urządzeń 
albo ich przebudowę
Właściciel nieruchomości może żą-

dać, aby sąd nakazał zaniechanie na-
ruszeń prawa własności i przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem. W przypad-
ku urządzeń przesyłowych, zaniechanie 
naruszeń polega przede wszystkim na 
usunięciu urządzeń z nieruchomości. 
Przywrócenie stanu zgodnego z pra-
wem to ogólne i nieco kontrowersyjne 
sformułowanie, a należy przez nie rozu-
mieć usunięcie bezpośrednich (zatem 
nie wszystkich) skutków korzystania 
z nieruchomości1.Dla przykładu można 
podać sytuację usunięcia podziemne-
go ciepłociągu, po wykopaniu które-
go należy wyrównać nawierzchnię oraz 
wywieźć gruz i złom. W ten zakres nie 
wchodzi już naprawienie szkody - jeżeli 
z ciepłociągu wydostał się nośnik i za-
nieczyścił nieruchomość, albo podmył 
fundamenty budynku, roszczeń w tym 
zakresie można dochodzić w ramach 
osobnego roszczenia odszkodowaw-
czego.

Odrębnie należy wskazać na inną, 
ciekawą postać roszczenia negatoryj-
nego, jaką jest żądanie przebudowy 
urządzeń, polegającej na przesunięciu 
ich w inną część nieruchomości2. W tym 
przypadku legalność wybudowania cie-
płociągu, która zasadniczo zabezpiecza 
przed żądaniem usunięcia urządzeń, nie 
będzie miała decydującego znaczenia. 
Żądanie właściciela wynika bowiem ze 
zmiany w zakresie możliwości gospo-
darczego wykorzystania nieruchomo-
ści, która zaistniała po wybudowaniu 
urządzeń - jeżeli obecny przebieg sie-
ci uniemożliwia wykorzystanie gruntu 
w sposób optymalny, sąd może nakazać 
zmianę trasy, rozważając oczywiście 
korzyści i ciężary po obu stronach.

Sąd, nakazując przebudowę w ob-
rębie nieruchomości, będzie jednocze-
śnie orzekał o obowiązku poniesienia 
jej kosztów. Rozstrzygnięcie w tym za-
kresie nie jest automatyczne - ważne 
będą okoliczności sprawy, w szcze-
gólności: posiadany przez przedsię-
biorcę tytuł do nieruchomości, po-
niesienie opłat za dotychczasowe 
korzystanie z gruntu, suma kosztów 
i stopień trudności związane z prze-
budową oraz korzyść jaką odniesie 
w związku z nią właściciel. Sąd Naj-
wyższy w zakresie rozdziału kosztów 
przebudowy orzekał kilkakrotnie3,co 
do zasady obciążając nimi właścicie-
la nieruchomości, w którego interesie 
była prowadzona ta inwestycja. 

Należy podkreślić, iż nie każda 
lokalizacja urządzeń przesyłowych 
narusza prawo własności w stop-
niu prowadzącym do uwzględnienia 
omawianego roszczenia. Nie stano-
wi naruszenia działanie podejmowa-
ne na takiej wysokości albo głęboko-
ści, które nie wpływa na potencjalny 
i faktycznie możliwy sposób ko-
rzystania z gruntu zgodnie z pra-
wem, w tym z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego4.
Należy przy tym pamiętać, iż plan 
zagospodarowania przewiduje jedy-
nie możliwość wybudowania w da-
nym miejscu urządzeń, nie przesądza 
zaś o tym, kto ma prawo to zrobić, 
jak również nie stanowi samodziel-
nej podstawy dla naruszenia prawa 
własności. W związku z tym, spoty-
kana czasami praktyka zastrzegania 
w planach miejscowych obowiązku 
zapewnienia niepopłatnego dostępu 
do urządzeń celem ich eksploatacji, 
w żaden sposób nie wiąże właściciela 
nieruchomości w zakresie prawa do 
wynagrodzenia.

Podstawą dla nakazania usunię-
cia urządzeń jest brak tytułu praw-
nego do zajmowania nierucho-
mości. W przypadku posiadania 
decyzji administracyjnej uprawniają-
cej do lokalizacji urządzeń i korzysta-
nia z nieruchomości5 (sama decyzja 
o pozwoleniu na budowę jest niewy-
starczająca6) albo zgody właściciela 
nieruchomości (wyrażona w chwili bu-
dowy, wiąże kolejnych właścicieli), po-
wództwo powinno zostać oddalone. 

W tym zakresie bardzo cenna dla 
przedsiębiorców przesyłowych jest 
decyzja wydana w oparciu o przepis 
art. 35 ust 1 ustawy z 12 marca 1958 
r. o zasadach i trybie wywłaszczania 
nieruchomości. Decyzja ta zawierała 
w sobie prawo do wybudowania urzą-
dzeń oraz wstępu na nieruchomość 
w celu wykonania czynności eksplo-
atacyjnych i konserwacyjnych. Cza-
sami uprawnienia przedsiębiorców 
wynikające z tej decyzji nazywa się 
służebnością publiczną. Co waż-
ne, kolejny przepis wskazanej usta-
wy przewidywał zasady rekompenso-
wania ograniczenia własności, zatem 
korzystanie z nieruchomości odby-
wało się później nieodpłatnie, a dla 
zasiedzenia służebności gruntowej 
przyjmowano dobrą wiarę (krótsze 
terminy).

Przedsiębiorcy najczęściej bro-
nią się zarzutem trwałego ogranicze-
nia prawa własności, którego wyko-
nywanie musi uwzględniać potrzeby 
społeczne. Podstawą prawną dla ta-
kiej obrony jest przepis art. 140 K.c., 
który wskazuje, że własność nie ma 
absolutnego charakteru, a nakaz usu-
nięcia urządzeń nie może być orzeczony, 
w sytuacji gdyby wiązało się to z nara-
żeniem na brak ciepła większej liczby 
mieszkańców. Drugim zarzutem jest 

1) G. Bieniek w: „Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna.”, wydanie I, Warszawa 2008, s. 95

2) wyrok Sądu Najwyższego z 30.01.2009 r. w sprawie II CSK 461/08

3) w uchwale z 02.06.2010 w sprawie III CZP 36/10 Sąd Najwyższy kosztami obciążył w całości właściciela z tym zastrzeżeniem, iż sprawa dotyczyła zmiany treści służebności, 
podobne rozważania prowadził Sąd Najwyższy w niepublikowanym wyroku z 22.03.2012 r. w sprawie IV CSK 345/11, warto też zapoznać się z ciekawym wyrokiem Sądu Najwyż-
szego z 22.04.2005 r. w sprawie II CK 594/04

4) obszerne rozważania w tym zakresie zawarł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 06.01.2005 r. w sprawie III CK 129/04

5) przedstawienie decyzji wydanej w oparciu o przepis art. 35 ust 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości prowadzi do oddalenia powództwa o usunięcie urządzeń 
(wyrok Sądu Najwyższego z 09.03.2007 w sprawie II CSK 457/06, wyrok Sądu Najwyższego z 06.10.2010 r. w sprawie II CSK 156/10 oraz uchwała Sądu Najwyższego z 20.01.2010 
r. w sprawie III CZP 116/09)

6) G. Bieniek w: „Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna.”, wydanie I, Warszawa 2008, s. 99
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sprzeczność żądania właściciela z za-
sadami współżycia społecznego (art. 
5 K.c.), jego zasadne powołanie może 
nastąpić w sytuacji, gdy usunięcie urzą-
dzeń powoduje koszty niewspółmiernie 
wysokie w porównaniu z korzyścią od-
niesioną przez właściciela7. 

W przypadku wyroku uwzględniają-
cego powództwo należy pamiętać o ter-
minach dla odbiorców zastrzeżonych 
w Prawie energetycznym oraz rozpo-
rządzeniach wykonawczych dla przy-
stosowania instalacji odbiorczych do 
zmienionych warunków zasilania.

 � Roszczenie o zapłatę 
wynagrodzenia 
za korzystanie 
z nieruchomości
Do zapłaty wynagrodzenia za korzy-

stanie z nieruchomości zobowiązany jest 
jej posiadacz w złej wierze, zatem taki, 
który wie, że nie ma prawa z niej korzy-
stać, albo powinien o tym wiedzieć 
na podstawie okoliczności danej spra-
wy. Z uwagi na profesjonalny charakter 
działalności, przedsiębiorcy przesyło-
wi z reguły są uznawani za posiadaczy 
w złej wierze, znane są im bowiem za-
sady obrotu gospodarczego i można od 
nich wymagać świadomości obowiązku 
zapłaty za korzystanie z cudzej rzeczy. 
Niezależnie od powyższego, warto po-
woływać się na domniemanie dobrej 
wiary przewidziane w art. 7 K.c., sam 
fakt zgłoszenia takiego zarzutu prze-
nosi bowiem obowiązek dowodzenia 
złej wiary na właściciela nieruchomości8.

Wynagrodzenie za korzystanie z rze-
czy ma odpowiadać należności, którą 
posiadacz musiałby zapłacić, gdyby ko-
rzystał z nieruchomości na podstawie 
odpłatnego stosunku prawnego np. naj-
mu. Wynagrodzenie nie obejmuje utra-
conego zysku, gdyż nie jest odszko-
dowaniem, ponadto zawiera w sobie 
zapłatę za pogorszenie stanu nieru-

chomości będące następstwem zwy-
kłego, acz prawidłowego używania. Jest 
to bardzo istotna uwaga, gdyż pewne 
zniszczenia, uszkodzenia są nieroze-
rwalnie związane z przesyłem ciepła 
oraz eksploatacją urządzeń i w tym za-
kresie właściciel, który otrzymał wyna-
grodzenie, jest w pełni zaspokojony.

W przypadku nieruchomości zajętej 
na potrzeby urządzeń przesyłowych, dla 
ustalenia wysokości wynagrodzenia nie 
należy badać stawek czynszowych 
najmu gruntu, bo taki sposób ustalania 
wynagrodzenia odnosi się wyłącznie do 
przypadków pozbawienia prawa do korzy-
stania z rzeczy w całości. Można podać 
tu przykład pomieszczenia węzła cieplne-
go, do którego klucze posiada wyłącznie 
przedsiębiorca, czy też małej działki, która 
jest w zasadzie w całości zajęta na potrze-
by urządzeń. W standardowych przypad-
kach, sieci przebiegające przez nierucho-
mości jedynie ograniczają własność, nie 
stanowiąc przeszkody dla swobodnego 
korzystania z pozostałej części nierucho-
mości. Podstawą dla wyliczenia wyna-
grodzenia powinna być wartość grun-
tu oraz stopień ograniczenia prawa 
własności, który z oczywistych wzglę-
dów będzie inny dla urządzeń naziemnych 
i podziemnych, jak też dla posadowionych 
pośrodku działki i przebiegających wzdłuż 
jej granicy. Znaczenie dla wysokości wyna-
grodzenia ma również możliwość gospo-
darczego wykorzystania nieruchomości 
i jej sąsiedztwo. Przyjmuje się, że górna 
granica wynagrodzenia to wartość zaję-
tej nieruchomości9. Jeżeli na strefę zajętą 
przez urządzenia nakładają się inne stre-
fy zakazu zabudowy wynikające z prawa 
budowlanego, czy też przepisów o trans-
porcie kolejowym, stopień ograniczenia 
powinien być odpowiednio mniejszy.

Zwracam uwagę, iż wynagrodze-
nie jest świadczeniem jednorazowym, 
nie dzieli się na okresy miesięczne, czy 
też roczne. Roszczenie o jego zapła-

tę przedawnia się z upływem 3 lat dla 
przedsiębiorców i 10 dla pozostałych 
osób. W praktyce bardzo korzystne 
dla przedsiębiorców może być powo-
łanie się na roczny termin przedaw-
nienia, który występuje w przypadku 
zwrotu nieruchomości właścicielowi. 
Przez pojęcie zwrot nieruchomości ro-
zumie się nie tylko fizyczne usunięcie 
urządzeń i wydanie gruntu, ale także 
zawarcie umowy najmu oraz ustano-
wienie służebności przesyłu10.

 � Roszczenie o nakazanie 
wykupu z art. 231 § 2 K.c.
Roszczenie dotyczy wyłącznie bu-

dynków i budowli wzniesionych przez 
przedsiębiorcę, który nie był uprawniony 
do dokonywania tego typu nakładów na 
danej nieruchomości, czyli wybudowa-
nych bez tytułu prawnego, w szcze-
gólności bez zgody jej właściciela11. Nie 
ma znaczenia, czy przedsiębiorca prze-
syłowy zabudowując nieruchomość był 
w złej, czy w dobrej wierze - np. jeżeli 
budował na podstawie decyzji admini-
stracyjnej, która następnie została wzru-
szona, roszczenie będzie przysługiwało 
właścicielowi nieruchomości.

Wykup działki oznacza, iż można do-
magać się wykupu jedynie części nie-
ruchomości niezbędnej dla korzystania 
z urządzenia przesyłowego, nie zaś całej 
działki gruntu. W szczególnych przypad-
kach może to być cała nieruchomość, 
jej właściciel musi jednak udowodnić, iż 
konieczne jest korzystanie z całej nie-
ruchomości na potrzeby urządzeń12. 

Wartość urządzeń musi znaczą-
co przekraczać wartość zajętej dział-
ki gruntu niezbędnej do ich prawidłowej 
eksploatacji - dla porównania nie przyj-
muje się zatem wartości całej nierucho-
mości. Porównanie następuje w sposób 
niekorzystny dla przedsiębiorców, bowiem 
przyjmuje się do niego niższą wartość 
zajętej części nieruchomości, szacując 

7) wyrok Sądu Najwyższego z 09.07.2008 r. w sprawie V CSK 52/08

8) wyrok Sądu Najwyższego z 05.11.2010 r. w sprawie I CSK 3/10

9) uchwała Sądu Najwyższego z 08.09.2011 r. w sprawie II CZP 43/11

10) uchwała Sądu Najwyższego z 22.07.2005 r. w sprawie III CZP 47/05

11) wuchwała Sądu Najwyższego z 13.01.2005 r. w sprawie III CZP 169/94

12) A. Cisek w: „Kodeks cywilny. Komentarz” pod redakcją prof. dr hab. Edwarda Gniewka, wydanie 4, Warszawa 2010 r., uwaga nr 21 do art. 231
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jej cenę przy uwzględnieniu faktu, że 
jest zabudowana urządzeniami, a to dla 
chwili zgłoszenia roszczenia13. Odmien-
nie jest w przypadku orzekania o obo-
wiązku wykupu - wówczas sąd ustala 
cenę nieruchomości, która ma być za-
płacona właścicielowi wygrywającemu 
proces, według oszacowania biegłego 
dokonanego dla działki wolnej od ob-
ciążenia urządzeniami przesyłowymi.

Przesłankę dysproporcji - jak wyżej 
wskazałem - bada się dla chwili zgło-
szenia roszczenia, a nie przeprowa-
dzenia inwestycji. Wartość urządzeń 
określa się badając koszty ich prze-
budowy poza nieruchomość obcią-
żoną, nie bada się wartości samych 
urządzeń z uwagi na brak obrotu tego 
typu rzeczami. W praktyce przekłada 
się to na spełnienie przesłanek do wy-
kupu działki w większości przypadków 
- koszty wybudowania nowego odcin-
ka sieci poza granicami nieruchomości 
z reguły są większe niż wartość zajętej 
części gruntu. Gdyby przyjąć metodę 
odmienną i porównać wartość odcinka 
sieci na nieruchomości, uwzględniając 
aktualne ceny rynkowe nowych urzą-
dzeń oraz stopień ich zużycia i związa-
ne z tym zmniejszenie wartości, w wie-
lu przypadkach sytuacja mogłaby być 
odwrotna.

Brak jest jednolitego stanowiska, 
czy obiekt musi mieć fizyczny zwią-
zek z gruntem14. Część z orzeczeń 
(bazująca na dosłownym brzmieniu 
przepisu) tak stanowi, co oznacza, iż 
roszczenie będzie dotyczyło odcinków 
sieci naziemnych i podziemnych, ale już 
nie przebiegających wyłącznie w prze-
strzeni nad gruntem, nie mających 
oparcia na nieruchomości. Są jednak 
orzeczenia odmienne wskazujące, że 

roszczenie o wykup może dotyczyć li-
nii energetycznych, nawet w przypadku 
gdy słupy są posadowione poza nieru-
chomością osoby żądającej wykupu15.

Właściciel, który spodziewa się od-
dalenia powództwa o nakazanie usu-
nięcia urządzeń z uwagi na zasady 
współżycia społecznego lub z uwagi 
na ograniczenia jakim podlega prawo 
własności (potrzeby innych mieszkań-
ców) może swobodnie wybrać mię-
dzy skargą negatoryjną, a roszcze-
niem o wykup działki 16,które będzie 
skuteczne w znacznie większym pro-
cencie sporów. Roszczenie nie ulega 
przedawnieniu17.

 � Roszczenie o zmianę 
sposobu wykonywania 
służebności
Sposób wykonywania służebno-

ści (przede wszystkim treść upraw-
nień i przebieg urządzeń) może zostać 
zmieniony orzeczeniem sądu, jeżeli po 
powstaniu służebności zaistniała 
ważna potrzeba gospodarcza, np. 
wprowadzono plan zagospodarowania 
przestrzennego, który zmienił przezna-
czenie nieruchomości na zabudowę 
mieszkaniową. Podstawą prawną jest 
przepis art. 291 K.c. 

Nie ma wymogu, aby zmiana ta była 
nieznana stronom, czy też niemożliwa 
do przewidzenia - zatem nie chodzi 
o sytuacje nadzwyczajne, lecz o zwy-
kłe zdarzenia, które istotnie zmienia-
ją sytuację właściciela nieruchomości 
obciążonej i optymalny sposób korzy-
stania przez niego z gruntu. Zmiana 
powinna dotyczyć nieruchomości ob-
ciążonej, jakkolwiek nie można wyklu-
czyć sytuacji, gdy podstawą dla rosz-
czenia o zmianę sposobu wykonywania 

służebności będą zdarzenia odnoszą-
ce się do nieruchomości władnącej 
(do przedsiębiorstwa). W tym miejscu 
zastrzec jednak trzeba, że z pozwem 
może wystąpić wyłącznie właściciel 
nieruchomości obciążonej, a nie przed-
siębiorca18.

Zasadniczą przeszkodą dla 
uwzględnienia powództwa jest spo-
wodowanie w majątku przedsiębior-
cy niewspółmiernego uszczerbku na 
skutek zmiany sposobu wykonywania 
służebności19. Podobnie jak w przypad-
ku roszczenia o usunięcie albo przebu-
dowę odcinka sieci, sąd musi poczynić 
precyzyjne ustalenia w zakresie korzy-
ści po stronie właściciela oraz trudno-
ści i kosztów po stronie przedsiębiorcy.

 Przez sformułowanie powstanie 
służebności należy rozumieć jej usta-
nowienie mocą umowy, albo orze-
czenia sądu. W przypadku zasiedze-
nia służebności przesyłu (służebności 
gruntowej o tej treści), ważna potrzeba 
gospodarcza może powstać po wybu-
dowaniu urządzeń, nie zaś po upływie 
terminu zasiedzenia, z czym wiąże się 
powstanie służebności z mocy prawa. 
Chodzi o uwzględnienie przez strony 
określonego stanu w chwili ustanawia-
nia służebności, jeżeli po tej dacie nic 
się nie zmieniło, brak jest podstaw dla 
żądania zmiany jej treści20.

Koszty przebudowy urządzeń, dla 
których ustanowiono służebność ob-
ciążają właściciela nieruchomości, 
w interesie którego dokonywana jest 
przebudowa. Z uwagi jednak na moż-
liwość bezpodstawnego wzbogacenia 
przedsiębiorcy przesyłowego, kosz-
ty przebudowy należy pomniejszyć 
o wartość ulepszenia (wymiana zuży-
tych częściowo urządzeń na nowe)21.

13) G. Matusik w: „Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu”, wydanie I, Warszawa 2011 r., s. 456

14) G. Bieniek w: „Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna.” Wydanie I, Warszawa 2008 r., s. 92

15) wyrok Sądu Najwyższego z 16.07.2004 r. w sprawie I CK 26/04 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 26.07.2007 r. w sprawie V CSK 120/07

16) G. Bieniek w: „Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna.”, wydanie I, Warszawa 2008 r. s. 93

17) odmiennie Sąd Najwyższy w wyroku z 13.12.2007 r. w sprawie I CSK 364/07, gdzie przyjął ogólne terminy przedawnienia liczone od chwili wybudowania urządzenia - jest to 
jednak pogląd odosobniony, poddany krytyce

18) K. Zaradkiewicz w: „Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910. Tom I”, pod redakcją prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Wydanie 6, Warszawa 2011 r., uwaga nr 5 do 
art. 291

19) B. Burian w: „Kodeks cywilny. Komentarz” pod redakcją prof. dr hab. Gniewka, wydanie 4, Warszawa 2010 r., uwaga nr 5 do art. 291

20) uchwała Sądu Najwyższego z 02.06.2010 r. w sprawie III CZP 36/10

21) uchwała Sądu Najwyższego z 02.06.2010 r. w sprawie III CZP 36/10
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Według części prawników, w wy-
nagrodzeniu należy także uwzględnić 
koszy uruchomienia linii zastępczej na 
czas przebudowy, odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec odbiorców 
ciepła za przerwy w dostawie, jak rów-
nież obniżenie wartości przedsiębior-
stwa na skutek zmiany treści albo spo-
sobu wykonywania służebności22(co 
jednak będzie rzadko występowało, 
ponadto będzie bardzo trudne do udo-
wodnienia).

 � Roszczenie o zapłatę 
odszkodowania za 
pogorszenie rzeczy
Posiadacz służebności odpowiada 

za pogorszenie (obniżenie wartości 
użytkowej lub ekonomicznej) rzeczy 
przekraczające zwykłe zużycie, któ-
re objęte jest roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia za korzystanie z nieru-
chomości. Jako przykład można podać 
zanieczyszczenie gruntu na skutek wy-
lania substancji, zniszczenie budynku 
przez wydobywającą się parę, straty 
spowodowane przez pożar wywołany 
spięciem na instalacji elektrycznej. Co 
do zasady przedsiębiorcy posiadają 
służebność w złej wierze, dlatego też 
odpowiadają za szkodę niezależnie od 
winy, również za przypadkowe uszko-
dzenie albo utratę rzeczy.

Uszczerbek właściciela związany 
z pogorszeniem nieruchomości tylko 
w następstwie wybudowania na niej 
i eksploatacji urządzeń elektroenerge-
tycznych jest rekompensowany wyna-
grodzeniem, jakie może on uzyskać za 
obciążenie jego prawa służebnością 
przesyłu. Wynagrodzenie za usta-
nowienie służebności powinno rów-
noważyć wszelki uszczerbek zwią-
zany z zajęciem części nieruchomości 
na potrzeby urządzeń przesyłowych, 
dlatego też odszkodowania za zmniej-
szenie wartości nieruchomości na sku-
tek lokalizacji urządzeń nie można do-
chodzić jako odrębnego roszczenia23.

 � Roszczenie 
o ustanowienie 
służebności przesyłu
Służebność przesyłu może być 

ustanowiona wyłącznie na rzecz 
przedsiębiorcy, który dodatkowo 
musi być właścicielem urządzeń. 
Jeżeli zatem przedsiębiorca korzysta 
z urządzeń na podstawie umowy uży-
czenia albo najmu zawartej z osobą 
nie prowadzącą działalności gospo-
darczej będącą właścicielem urzą-
dzeń, służebności przesyłu ustano-
wić nie można. Taka sytuacja jest jak 
najbardziej realna np. w stosunku do 
ciepłociągów niskoparametrowych za 
grupowym węzłem cieplnym. 

Przedsiębiorca korzystający 
z urządzeń nie będzie również stroną 
postępowania o ustanowienie służeb-
ności przesyłu w przypadku urządzeń 
leasingowanych albo przewłaszczo-
nych na zabezpieczenie kredytu, jak 
również w grupie przedsiębiorstw, 
gdzie jedna spółka jest właścicie-
lem urządzeń, a pozostałe korzystają 
z nich na podstawie odrębnej umowy. 

Drugim warunkiem dla wystą-
pienia o przymusowe ustanowienie 
służebności jest niemożność osią-
gnięcia porozumienia, pomimo ne-
gocjacji. Skierowanie wniosku do 
sądu bez ich przeprowadzenia spo-
woduje jego oddalenie, przy czym 
brak porozumienia może dotyczyć 
pojedynczych kwestii, w szczegól-
ności wynagrodzenia. 

Dla stwierdzenia, że negocjacje 
miały charakter rzeczywisty, rzeczo-
wy, konieczne jest ich złożenie w ich 
toku konkretnej oferty zawarcia umo-
wy, zatem takiej, która zawiera nie-
zbędne elementy umowy finalnej. 
Często właściciele nieruchomości 
wzywają do ustanowienia służebno-
ści bez podania jakichkolwiek wa-
runków, następnie od razu występu-
ją do sądu - takie postępowanie nie 
spełnia wymogów ustawy24.

Po trzecie służebność musi być 
konieczna dla właściwego korzy-
stania z urządzeń. Słowo koniecz-
na rozumiane jest na dwa sposoby. 
Według pierwszego poglądu ozna-
cza, iż służebność można ustanowić 
dopiero wówczas, gdy zmiana prze-
biegu urządzeń byłaby bardzo utrud-
niona technicznie, albo wiązałby się 
z nadmiernymi kosztami, konieczne 
jest wówczas badanie przebiegu całej 
sieci w okolicach nieruchomości, któ-
ra ma być obciążona - takie rozumie-
nie słowa konieczna jednak utrudnia 
ustanawianie służebności, zatem jest 
sprzeczne z celem jej wprowadzenia25.

Drugi pogląd traktuje to słowo ja-
ko niezbędna wobec braku odpowied-
niego tytułu prawnego - jeżeli zatem 
uprzednio zawarto umowę dzierżawy 
albo porozumienie o korzystaniu z nie-
ruchomości, należy zbadać zakres 
uprawnień przedsiębiorcy z nich wy-
nikający - jeżeli będzie wystarczający 
dla prawidłowej eksploatacji urządzeń, 
można zasadnie bronić stanowiska, że 
nie zostały spełnione warunki niezbęd-
ne dla przymusowego ustanowienia 
służebności. Wnioski

 � Wnioski
Regulowanie praw do nierucho-

mości na potrzeby urządzeń prze-
syłowych poprzez ustanowienie słu-
żebności przesyłu, jakkolwiek bardzo 
kosztowne i w rzeczywistości niemoż-
liwe do przeprowadzenia w krótkim 
czasie dla całych sieci, jest zalecane 
dla przedsiębiorców ciepłowniczych. 
Rozsądna polityka w tym zakresie, 
z jednej strony pomaga w budowaniu 
wizerunku rzetelnego przedsiębiorcy, 
z drugiej zaś pozwala na eliminację in-
nych roszczeń, często znacznie bar-
dziej dolegliwych dla przedsiębiorców.

Piotr Zamroch jest autorem 
bloga prawniczego www.przesył-
energii.pl o

22) glosa do uchwały III CZP 36/10 autorstwa Grzegorza Matusika, opublikowana: Rejent 1/2011 s. 124-125

23) uchwała Sądu Najwyższego z 08.09.2011 r. w sprawie III CZP 43/11

24) Jakub Pokrzywniak w „Kluczowe dylematy związane z regulacją służebności przesyłu”, Rejent nr 4/2010, s. 88

25) postanowienie Sądu Najwyższego z 14.10.2010 r., w sprawie III CZP 66/10
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Obrona przed 
roszczeniami 

właścicieli nieruchomości, 
na których zlokalizowano 
urządzenia przesyłowe 
w przypadku sieci 
podziemnych, a taki 
charakter mają 
w większości ciepłociągi, 
jest utrudniona. 
Sytuacji niewątpliwie 
nie poprawiają braki 
w zakresie dokumentacji 
archiwalnej, której 
znaczenie jest decydujące 
dla udowodnienia faktu 
pozyskania w przeszłości 
prawa do korzystania 
z gruntu. Mając na 
uwadze globalną 
wartość roszczeń w skali 
całego kraju, stanowcza 
i skuteczna obrona przed 
roszczeniami właścicieli 
nieruchomości jest po 
prostu niezbędna.

Poniżej przedstawiam propozycje za-
rzutów, które możecie Państwo wykorzy-
stać w obronie przed przedmiotowymi żą-
daniami - zachowując systematykę przyjętą 
w artykule o rodzajach roszczeń przysługu-
jących właścicielom nieruchomości.

Wyprzedzając szczegółowe uwagi 
podkreślam, iż proces zwalczania przed-
miotowych roszczeń należy rozpocząć już 
w pierwszym piśmie kierowanym do stro-
ny przeciwnej, w odpowiedzi na wezwanie 
do zapłaty albo do zawarcia umowy. Nie-
opatrznie przyznane fakty, czy też zadekla-
rowane przeświadczenie odnośnie braku 
prawa do gruntu, może w sposób bezpo-
średni przełożyć się na pozycję w później-
szym postępowaniu sądowym.

Po otrzymaniu pisma zawierającego 
żądania właściciela nieruchomości, nale-
ży przede wszystkim zgromadzić wszelkie 
dostępne dokumenty dotyczące konkret-
nej sprawy, korzystając z archiwów za-
kładowych, ale także zwracając się do 
organów przechowujących archiwalną 
dokumentację dotyczącą budowy urzą-
dzeń oraz przekształceń własnościowych, 
jakim ulegały przedsiębiorstwa państwo-
we i komunalne (wójt/burmistrz/prezy-
dent miasta, starosta, wojewoda, archi-
wum państwowe). Konieczne jest także 
zapoznanie się z księgami wieczystymi 
prowadzonymi dla spornej nieruchomości 
(w tym z dokumentami zgromadzonymi 
w aktach księgi) w zakresie zmian właści-
ciela oraz obciążeń wpisanych w dziale 
III na przestrzeni czasu, kiedy urządzenia 
istnieją na nieruchomości.

W przypadku wystąpienia z żądaniem 
przez nabywcę nieruchomości zabudo-
wanej już urządzeniami, należy powołać 
się na ograniczony charakter jego upraw-
nień, wszak nabył prawo już obciążone, 
co zapewne znalazło odzwierciedlenie 
w cenie. W obronie przed roszczeniami 
użytkowników wieczystych - warto wska-
zać na podnoszone w doktrynie prawa 
wątpliwości odnośnie możliwości usta-
nawiania służebności przesyłu na tym 
prawie1.

 � Roszczenie negatoryjne 
o usunięcie urządzeń 
albo ich przebudowę
Wystąpienie przez właściciela grun-

tu z roszczeniem negatoryjnym należy 
traktować szczególnie ostrożnie, często 
bowiem rzeczywistym celem takiego we-
zwania jest uzyskanie wynagrodzenia za 
korzystanie z nieruchomości. Mając to na 
uwadze, w odpowiedzi należy powoływać 
zarówno okoliczność legalnego wybudo-
wania urządzeń, jak i istnienie uzasad-
nionego przekonania o możliwości po-
siadania nieruchomości bez obowiązku 
ponoszenia opłat. 

W przypadku urządzeń widocznych 
(przez co należy rozumieć również cie-
płociągi podziemne, których widoczna 
część wystaje ponad poziom gruntu na 
nieruchomości obciążonej, albo sąsied-
niej)2, w pierwszej kolejności zawsze nale-
ży rozważyć możliwość powołania się na 
zarzut zasiedzenia służebności przesyłu, 
z jednoczesnym podkreśleniem, że zasie-

Kluczowe zarzuty w obronie 
przed roszczeniami właścicieli 
nieruchomości zajętych na  
potrzeby urządzeń przesyłowych

1) K. Zaradkiewicz w: „Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910. Tom I”, pod redakcją prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Wydanie 6, Warszawa 2011 r., uwaga nr 15 do 
art. 285

2) szerzej o możliwości zasiedzenia służebności dla urządzeń podziemnych Sąd Najwyższy wypowiedział się w postanowieniu z 06.07.2011 r. w sprawie I CSK 157/11 oraz w 
postanowieniu z 24.04.2002 r. w sprawie V CKN 972/00

Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni. Spółka partnerska
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dzenie następuje nieodpłatnie. W wielu 
przypadkach, nawet jeżeli nie będziemy 
w stanie obronić dobrej wiary, czy też 
przedstawić niezbędnych dokumen-
tów, podniesienie tego zarzutu stwarza 
po stronie właściciela istotne niebezpie-
czeństwo przegrania procesu w całości3. 
Oczywiście, zdeterminowani właściciele 
nie zaprzestaną starań po takiej odpo-
wiedzi, jednak może być ona skutecz-
na np. wobec nabywców nieruchomo-
ści, którzy występują z wezwaniami do 
właścicieli wszystkich urządzeń prze-
syłowych na nabytej działce, licząc na 
szybki zwrot części ceny.

Kwestią kluczową w obronie przed 
żądaniem usunięcia urządzeń jest ich le-
galne posadowienie. Argument o zgod-
nym z prawem wybudowaniu odcinka 
sieci powinien być połączony z krótkimi 
uwagami o trwałym ograniczeniu wła-
sności - warto powołać kilka wybranych 
orzeczeń Sądu Najwyższego. Z nasze-
go pisma musi przede wszystkim wy-
nikać pewność stanowiska oraz suge-
stia doskonałej znajomości tej trudnej 
materii.

Legalność wybudowania urządzeń 
nie powoduje bezzasadności roszczeń 
o zapłatę wynagrodzenia, dla ich odda-
lenia konieczne jest wykazanie istnienia 
uzasadnionego przekonania o możliwo-
ści korzystania z gruntu bez obowiąz-
ku ponoszenia opłat. Takie przekonanie 
(dobra wiara) może wynikać w szczegól-
ności z porozumień zawartych w prze-
szłości z poprzednim właścicielem4.

W przypadku węzłów cieplnych 
bardzo ostrożnie należy podchodzić 
do przyznawania wielkości zajętej po-
wierzchni oraz wyłącznego posiadania 
kluczy do pomieszczenia. Z ostrożności, 
od razu można powołać przepis § 27 
rozporządzenia o funkcjonowaniu syste-
mów ciepłowniczych, żeby uświadomić 
właścicieli, że zakreślany nierzadko ter-
min 7-14 dni to zdecydowanie za krót-
ko dla wykonania przebudowy i zmiany 
sposobu funkcjonowania odcinka sieci.

Kluczowe zarzuty - roszczenie negatoryjne

Zasiedzenie służebności przesyłu

•	Warto	rozważyć	jego	zgłoszenie	zawsze,	gdy	upłynęły	terminy	zasiedzenia	przynajmniej	liczone	dla	posia-
dacza	w dobrej	wierze.	Zarzut	ten	może	być	zgłoszony	zarówno	w ramach	procesu	o nakazanie	usunięcia	
urządzeń,	jak	i w odrębnym	postępowaniu	-	wówczas	postępowanie	o usunięcie	urządzeń	powinno	zostać	
zawieszone.

•	Posiadanie	służebności	gruntowej	w dobrej	wierze	umożliwia	jej	zasiedzenie	po	upływie	krótszych	termi-
nów.	Ponadto	dobra	wiara	wyklucza	obowiązek	zapłaty	wynagrodzenia	do	czasu	otrzymania	wezwania	
właściciela.

Legalność wybudowania urządzeń

•	Zgodne	z prawem	zabudowanie	nieruchomości	prowadzi	do	oddalenia	powództwa	negatoryjnego.	Le-
galność	może	wynikać	ze	zgody	osoby	będącej	właścicielem	nieruchomości	w chwili	lokalizacji	urządzeń	
albo	z decyzji	administracyjnej	uprawniającej	do	wybudowania	urządzeń	i późniejszej	ich	eksploatacji	
(np.	wydanej	na	podstawie	przepisu	art.	35	ustawy	z 12.03.1958	r.	o zasadach	i trybie	wywłaszczenia	
nieruchomości).

•	Jeżeli	zgoda	właściciela	obejmowała	również	prawo	do	bezpłatnego	korzystania	z nieruchomości	na	po-
trzeby	eksploatacji	urządzeń,	tworzyła	trwały	stosunek	prawny,	który	dodatkowo	uprawnia	przedsiębiorcę	
do	odmowy	wypłaty	wynagrodzenia	za	okres	do	dnia	wezwania	do	zapłaty.

•	Zgoda	na	wybudowanie	urządzeń	i utrzymywanie	ich	na	nieruchomości	mogła	być	wyrażona	w umowie	
przyłączeniowej	albo	umowie	sprzedaży	ciepła,	mogło	być	też	zawarte	w tych	umowach	oświadczenie	
o zrzeczeniu	się	roszczeń	albo	o ich	niedochodzeniu	w przyszłości.	Odnośnie	tego	typu	postanowień	
istnieje	ryzyko	uznania	ich	za	nieważne	z uwagi	na	przepisy	o klauzulach	niedozwolonych	w obrocie	
konsumenckim	oraz	o nadużyciu	pozycji	dominującej.

•	Należy	pamiętać,	że	decyzja	o pozwoleniu	na	budowę	nie	stanowi	samodzielnej	podstawy	dla	stwierdze-
nia	legalności	posadowienia	urządzeń	przesyłowych5.

Trwałe ograniczenie prawa własności z uwagi na potrzeby ludności

•	Prawo	własności	doznaje	ograniczeń	wynikających	z funkcjonowania	właściciela	w społeczeństwie.	Jeżeli	
usunięcie	urządzeń	spowodowałoby	istotne	utrudniania	w dostawie	ciepła	dla	znacznej	liczby	mieszkań-
ców,	czy	tym	bardziej	naraziłoby	ich	na	brak	dostaw	ciepła	z sieci,	powództwo	powinno	zostać	oddalone.	
Podstawą	prawną	tego	zarzutu	jest	art.	140	K.c.

•	Należy	pamiętać,	iż	nie	można	poprzestać	na	ogólnikowym	wskazaniu	na	potrzeby	innych	mieszkańców,	
trzeba	to	precyzyjnie	przedstawić	np.	przedkładając	schemat	sieci	i przyłączonych	budynków	celem	
zobrazowania	skutków	usunięcia	urządzeń.	Przydatnym	dowodem	może	być	w tym	zakresie	również	
opinia	biegłego	sądowego,	który	określi	koszty	i trudności	w zakresie	dyslokacji	urządzeń	oraz	wpływ	ich	
usunięcia	na	ciągłość	i pewność	dostaw	ciepła.

Naruszenie zasad współżycia społecznego

•	 Istotą	tego	zarzutu	jest	przeciwdziałanie	nieuzasadnionemu	uprzywilejowaniu	interesu	prawnego	właścicie-
la	nieruchomości.	Jego	skuteczne	wykazanie	wymaga	porównania	wysokich	kosztów	usunięcia	urządzeń	
z niewspółmiernie	mniejszymi	korzyściami	właściciela,	przy	jednoczesnym	uwzględnieniu	możliwości	
osiągania	przez	niego	przychodu	z tytułu	ustanowienia	służebności	przesyłu.	Podstawą	prawną	tego	
zarzutu	jest	art.	5	K.c.

Konieczny charakter dotychczasowego przebiegu odcinka sieci

•	Żądanie	usunięcia	odcinka	sieci	z nieruchomości	może	zostać	oddalone	również	z uwagi	na	brak	możliwo-
ści	alternatywnego	przebiegu,	co	wynikać	może	z warunków	terenowych	oraz	uzasadnionego	technicznie	
ukształtowania	sieci,	gdy	zmiana	wiązałaby	się	z zagrożeniem	jej	prawidłowego	funkcjonowania.

Terminy dla przystosowania instalacji odbiorczych

•	Na	wypadek	uwzględnienia	powództwa	należy	zastrzec	terminy	dla	usunięcia	urządzeń,	jeżeli	będzie	to	
wymagało	przystosowania	instalacji	przez	odbiorców	np.	likwidacja	grupowego	węzła	cieplnego	i zmiana	
zasilania	na	węzły	indywidualne	(§	27	rozporządzenia	Ministra	Gospodarki	z 15	stycznia	2007	r.	w sprawie	
szczegółowych	warunków	funkcjonowania	systemów	ciepłowniczych).

Obciążenie właściciela kosztami przesunięcia sieci w obrębie nieruchomości

•	W przypadku	żądania	przebudowy	urządzeń	konieczne	jest	wykazanie,	że	jest	dokonywana	wyłącznie	
z uwagi	na	potrzeby	właściciela	nieruchomości.	Warto	przedstawić	skalę	korzyści	dla	właściciela	podkre-
ślając,	że	w chwili	obciążenia	nieruchomości	urządzeniami,	nie	było	możliwości	przewidzenia	zmieniające-
go	się	sposobu	jej	optymalnego	wykorzystania.

3) postanowienie Sądu Najwyższego z 15.04.2011 r. w sprawie III CZP 7/11, wyrok Sądu Najwyższego z 12.01.2012 r. w sprawie II CSK 258/11

4) postanowienie Sądu Najwyższego z 09.12.2011 r. w sprawie III CZP 78/11

5) G. Bieniek w: „Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna.”, wydanie I, Warszawa 2008, s. 99
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 � Roszczenie o zapłatę 
wynagrodzenia 
za korzystanie 
z nieruchomości
W sprawach o zapłatę wynagrodzenia 

za korzystanie z gruntu, legalne wybudo-
wanie urządzeń jest istotne, jednak nie wy-
klucza prawa do żądania spełnienia tego 
świadczenia. Kwestią kluczową jest wyka-
zanie albo tytułu prawnego do korzystania 
z cudzej nieruchomości, albo innych oko-
liczności dowodzących dobrej wiary, czyli 
uzasadnionego przekonania o możliwości 
korzystania z gruntu za darmo.

Podobnie jak w przypadku roszcze-
nia negatoryjnego, zarzut zasiedzenia słu-
żebności przesyłu ma pierwszoplanowy 
charakter. W okresie po upływie termi-
nu zasiedzenia przedsiębiorca nie będzie 
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
(według niektórych orzeczeń Sądu Naj-
wyższego zasiedzenie eliminuje wszyst-
kie roszczenia, nawet te powstałe przed 
upływem jego terminu6). Doświadczenie 
w obrocie nakazuje podnosić ten zarzut 
każdorazowo, gdy okres wybudowania 
urządzeń na to pozwala, gdyż może to 
zniechęcić właściciela do dochodzenia 
roszczeń przed sądem z uwagi na ryzy-
ko przegrania sprawy. Patrząc na problem 
z perspektywy przedsiębiorców przesyło-
wych, cykliczne nagłaśnianie nieakcepto-
wanych społecznie skutków zasiedzenia 
służebności przesyłu, jest dla nich ko-
rzystne.

Bardzo istotne są umowy użyczenia, 
inne porozumienia z właścicielem (po-
przednim właścicielem) w przedmiocie 
możliwości korzystania z nieruchomości 
na potrzeby urządzeń. Takie porozumie-
nia mają charakter trwały i do czasu wy-
raźnego żądania zapłaty albo zawarcia 
umowy odpłatnej, nie będzie obowiązku 
zapłaty wynagrodzenia. We wcześniej-
szym orzecznictwie Sąd Najwyższy twier-
dził nawet, że takiego użyczenia nie moż-
na rozwiązać7, w ostatnim okresie jednak 
zmienił stanowisko8.

 � Roszczenie o nakazanie 
wykupu z art. 231 § 2 K.c.

Przedmiotowe roszczenie przysłu-
guje wyłącznie w przypadkach wybu-

dowania urządzeń bez tytułu prawne-
go, podstawowym zatem zadaniem 
przedsiębiorcy przesyłowego jest udo-
wodnienie, że przeprowadził inwesty-

Kluczowe zarzuty - roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości

Zasiedzenie służebności przesyłu

•	Warto	rozważyć	jego	zgłoszenie	zawsze,	gdy	upłynęły	terminy	zasiedzenia	przynajmniej	liczone	dla	
posiadacza	w dobrej	wierze.	Zarzut	ten	może	być	zgłoszony	zarówno	w ramach	procesu	o nakazanie	
usunięcia	urządzeń,	jak	i w odrębnym	postępowaniu	-	wówczas	postępowanie	o usunięcie	urządzeń	
powinno	zostać	zawieszone.

•	Posiadanie	służebności	gruntowej	w dobrej	wierze	umożliwia	jej	zasiedzenie	po	upływie	krótszych	termi-
nów,	ponadto	dobra	wiara	wyklucza	obowiązek	zapłaty	wynagrodzenia	do	czasu	otrzymania	wezwania	
właściciela.

Nieudowodnienie roszczenia co do wysokości

•	Konieczne	jest	wyraźne	zakwestionowanie	wysokości	żądanego	wynagrodzenia,	zarówno	jako	całości,	
jak	i wartości	częściowych	stanowiących	podstawę	dla	obliczeń.	W przypadku	braku	wniosku	o przepro-
wadzenie	dowodu	z opinii	biegłego	sądowego	rzeczoznawcy	majątkowego,	powództwo	powinno	zostać	
oddalone.	Jako	nieudowodnione	traktuje	się	żądanie	zapłaty	wynagrodzenia	również	w przypadku	
przedłożenia	tylko	opinii	prywatnej	-	właściwym	dowodem	jest	wyłącznie	opinia	biegłego	powołanego	
mocą	postanowienia	sądu9.

Przedawnienie roszczenia

•	Roszczenie	o zapłatę	wynagrodzenia	przedawnia	się	z upływem	3.	lat	dla	przedsiębiorców	i 10.	lat	
dla	pozostałych	właścicieli.	W przypadku	zwrotu	rzeczy	np.	wydania	pomieszczenia	węzła	cieplnego,	
usunięcia	urządzeń	z działki,	ale	również	zawarcia	umowy	najmu,	ustanowienia	służebności	-	termin	
przedawnienia	wynosi	rok	od	dnia	wydania	nieruchomości	albo	od	daty	zawarcia	wskazanych	umów.

•	Tytuł	prawny	do	korzystania	z nieruchomości	na	potrzeby	eksploatacji	urządzeń.
•	Legalność	wybudowania	urządzeń,	która	wynika	ze	zgody	osoby	będącej	właścicielem	nieruchomości	

w chwili	lokalizacji	urządzeń,	albo	z decyzji	administracyjnej	uprawniającej	do	wybudowania	urządzeń	
i ich	późniejszej	eksploatacji,	może	mieć	znaczenie	dla	ustalenia	dobrej	wiary.	

•	Decyzja	wydana	w oparciu	o art.	35	ustawy	wywłaszczeniowej	z 12.03.1958	r.	jest	przyjmowana	
w orzecznictwie	Sądu	Najwyższego	jako	podstawa	dla	oddalenia	powództwa	o zapłatę	wynagrodzenia.

•	Jeżeli	zgoda	wyrażona	przez	właściciela	obejmowała	również	prawo	do	bezpłatnego	korzystania	
z nieruchomości	na	potrzeby	eksploatacji	urządzeń,	tworzyła	trwały	stosunek	prawny,	który	dodatkowo	
uprawnia	przedsiębiorcę	do	odmowy	wypłaty	wynagrodzenia	za	okres	do	dnia	wezwania	do	zapłaty.

•	Zgoda	na	wybudowanie	urządzeń	i utrzymywanie	ich	na	nieruchomości	mogła	być	wyrażona	w umowie	
przyłączeniowej	albo	w umowie	sprzedaży	ciepła,	mogło	być	też	zawarte	oświadczenie	o zrzeczeniu	
się	roszczeń	albo	o ich	niedochodzeniu	w przyszłości.	Odnośnie	tego	typu	postanowień	istnieje	ryzyko	
uznania	ich	za	nieważne	z uwagi	na	przepisy	o klauzulach	niedozwolonych	w obrocie	konsumenckim	
oraz	o nadużyciu	pozycji	dominującej.

Zasady współżycia społecznego

•	Dla	urządzeń	wybudowanych	przed	1989	r.	warto	podnieść	zarzut	naruszenia	zasad	współżycia	
społecznego	polegający	na	obciążeniu	skutkami	przemian	ustrojowych	wyłącznie	przedsiębiorcę	
przesyłowego.	Należy	powołać	się	na	brak	przeszkód	prawnych	dla	dochodzenia	przedmiotowych	
roszczeń	w przeszłości,	milczące	przyzwolenie	na	korzystanie	z nieruchomości,	opisać	skalę	wydatków	
koniecznych	obecnie	do	poniesienia	celem	pozyskania	tytułu	prawnego	do	korzystania	z wszystkich	
nieruchomości,	na	których	zlokalizowana	jest	sieć,	bardzo	wysokie	koszty	przebudowy	oraz	wpływ	tych	
wydatków	na	opłaty	zawarte	w taryfach	-	to	zaś	z wnioskiem	o stosunkowe	zmniejszenie	wynagrodzenia	
oszacowanego	przez	biegłego.	

•	Ten	zarzut	jest	bardzo	ważny	w przypadku	węzłów	cieplnych	zlokalizowanych	w dawnych	kotłowniach.	
Wcześniej	użytkowane	były	również	składy	opału,	dlatego	też	obecnie	często	powierzchnia	pomieszczeń	
przekracza	kilkakrotnie	potrzeby	węzła	cieplnego,	a jego	przeniesienie	jest	bardzo	kosztowne.

•	Omawiany	zarzut	jest	również	bardzo	istotny	w kontekście	przedstawienia	sądowi	skali	problemu	oraz	
jego	wielopłaszczyznowości	-	często	poczucie	sądu	powinności	wynagrodzenia	ograniczenia	prawa	
własności	spycha	te	racjonalne	argumenty	na	plan	dalszy.

6) postanowienie Sądu Najwyższego z 15.04.2011 r. w sprawie III CZP 7/11, wyrok Sądu Najwyższego z 12.01.2012 r. w sprawie II CSK 258/11

7) wyrok Sądu Najwyższego z 18.01.2007 r. w sprawie I CSK 223/06 i wyrok Sądu Najwyższego z 28.06.2005 r. w sprawie I CK 14/05

8) wyrok Sądu Najwyższego z 03.04.2009 r. w sprawie II CSK 470/08 i postanowienie Sądu Najwyższego z 09.12.2011 r. w sprawie III CZP 78/11

9) wyrok Sądu Najwyższego z 08.06.2001 r. w sprawie I PKN 468/00 i wyrok Sądu Najwyższego z 12.04.2002 r. w sprawie I CKN 92/00
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cję opierając się na zgodzie właściciela 
nieruchomości albo decyzji administracyj-
nej ją zastępującej.

Należy również zwrócić uwagę na 
sposób ustalania wartości urządzeń. Sąd 
Najwyższy zanegował możliwość usta-
lenia cen rynkowych dla wybudowanych 
już urządzeń i nakazał porównywać war-
tość gruntu z wydatkami niezbędnymi dla 
przesunięcia urządzeń poza nieruchomość 
właściciela, który występuje z żądaniem12. 
Taka metoda będzie prowadziła w większo-
ści przypadków do ustalenia, że wartość 
urządzeń znacząco przekracza wartość 
zajętej części nieruchomości.

 � Roszczenie o zmianę 
sposobu wykonywania 
służebności
Dla uwzględnienia przedmiotowego żą-

dania konieczne jest udowodnienie zaist-
nienia ważnej potrzeby gospodarczej, która 
przemawia za zmianą przebiegu, czy też 
charakteru urządzeń. Obrona sprowadza 
się zatem do wykazania, iż takowa zmiana 
nie nastąpiła, albo też, że powołany stan 
faktyczny został uwzględniony przez strony 
w chwili zawierania umowy. W przypadku 
obiektywnego istnienia ważnej potrzeby 
gospodarczej, należy skoncentrować się 
na obciążeniu właściciela nieruchomości 
kosztami przebudowy, ewentualnie rów-
nież innymi wydatkami, których poniesie-
nie pozostaje w bezpośrednim związku 
z tą inwestycją.

 � Roszczenie o zapłatę 
odszkodowania 
za pogorszenie 
nieruchomości
Posiadacz służebności odpowiada za 

pogorszenie (obniżenie wartości użytkowej 
lub ekonomicznej) nieruchomości przekra-
czające zwykłe zużycie, które jest rekompen-
sowane w ramach wynagrodzenia za korzy-
stanie z rzeczy. Należy mieć też na uwadze, 
iż w przypadku możliwości ustanowienia 
służebności przesyłu, właściciel nierucho-

Kluczowe zarzuty - roszczenie o wykup działki z art. 231 § 2 K.c.

Dysponowanie tytułem prawnym dla wybudowania urządzeń

•	Zgoda	właściciela	albo	decyzja	administracyjna	(jednak	tylko	zastępująca	zgodę,	nie	sama	decyzja	o po-
zwoleniu	na	budowę)	uprawniająca	do	trwałego	ograniczenia	prawa	własności,	prowadzi	do	oddalenia	
powództwa.	Dobra	wiara	przedsiębiorcy	przesyłowego	nie	ma	znaczenia,	jeżeli	inwestycję	przeprowadził	
na	podstawie	decyzji,	którą	później	wzruszono,	właściciel	może	skutecznie	domagać	się	wykupu	na	
podstawie	art.	231	§	2	K.c.

Brak przesłanki znacznej dysproporcji wartości urządzeń i gruntu

•	Udowodnienie,	iż	wartość	urządzeń	nie	przekracza	znacząco	wartości	zajętej	części	nieruchomości	
prowadzi	do	oddalenia	powództwa.	Mając	na	uwadze	praktykę	wyceny	wartości	odcinka	sieci	poprzez	
ustalenie	kosztów	jego	przebudowy	poza	granicę	działki,	należy	zaproponować	metodę	alternatywną,	
polegającą	na	wycenie	urządzeń	według	ich	wartości	liczonej	od	wartości	nowych	urządzeń	z określonym	
procentem	zużycia	(kwota	ta	z pewnością	będzie	niższa	niż	wyliczona	według	pierwszego	wariantu).

Brak kontaktu urządzenia z gruntem

•	W przypadku	urządzeń	przebiegających	w przestrzeni	nad	nieruchomością,	należy	odwołać	się	do	
dosłownego	brzmienia	przepisu	-	można	w oparciu	o jego	treść	argumentować	nawet,	iż	wykupowi	nie	
podlega	również	działka	zajęta	na	potrzeby	urządzeń	podziemnych.	Sąd	Najwyższy	akceptuje	wykup	dla	
urządzeń	naziemnych	i podziemnych,	w niektórych	orzeczeniach	także	dla	urządzeń	naruszających	tylko	
przestrzeń	nad	gruntem13	,	jednak	ten	pogląd	jest	krytykowany.

10) wyrok Sadu Najwyższego z 28.09.2011 r. w sprawie IV CSK 84/11

11) J. Pokrzywniak w: „Kluczowe dylematy związane z regulacją służebności przesyłu”, Rejent nr 4/2010, s. 98

12) wyrok Sądu Najwyższego z 16.07.2004 r. w sprawie I CK 26/04

13) wyrok Sądu Najwyższego z 16.07.2004 r. w sprawie I CK 26/04 i wyrok z 26.07.2007 r. w sprawie V CSK 120/07

Wygórowane wynagrodzenie i niewłaściwa metoda wyceny

•	W przypadku	wydania	przez	biegłego	niekorzystnej	opinii,	konieczne	jest	zakwestionowanie	zawartych	
tam	wielkości.	Częstym	błędem	jest	przyjęcie	niewłaściwej	metody	wyceny10.	W przypadku	sieci	prze-
biegających	przez	działkę	należy	uwzględnić	wartość	nieruchomości	i stopień	ograniczenia	własności,	
w przypadku	pomieszczeń	węzłów	cieplnych	kalkulować	według	rynkowych	stawek	czynszu.

•	Zarzut	wygórowanego	wynagrodzenia	można	wykazywać	odwołując	się	(pomocniczo)	do	stawek	gmin-
nych,	ogłoszeń	prasowych,	wynagrodzeń	przyznanych	właścicielom	w innych	postępowaniach,	stawek	
z umów	zawartych	przez	przedsiębiorstwo	na	potrzeby	urządzeń	przesyłowych	i węzłów	cieplnych.	
Można	również	przedłożyć	korzystną	opinię	prywatną,	mając	jednak	na	uwadze,	iż	będzie	traktowana	
jako	twierdzenia	samej	strony,	jakkolwiek	może	wzbudzić	wątpliwości	sądu	odnośnie	rzetelności	opinii	
biegłego,	jeżeli	rozbieżności	będą	znaczące.

Brak prawa do wynagrodzenia za przyłącza i pomieszczenia węzłów indywidualnych

•	W przypadku	przyłączy	i węzłów	indywidualnych	proponuję	rozważyć	zarzut	braku	prawa	do	wynagro-
dzenia,	z uwagi	na	równoważenie	ograniczenia	prawa	własności	korzyściami	płynącymi	dla	właściciela	
z dostawy	mediów11.	

Aktualne przeznaczenie nieruchomości (pomieszczeń) do wyceny

•	Należy	silnie	argumentować	za	szacowaniem	wynagrodzenia	według	aktualnego	przeznaczenia	
pomieszczenia/nieruchomości.	Zgodnie	z ustawą	o gospodarce	nieruchomościami	dla	oszacowa-
nia	wynagrodzenia	przyjmuje	się	przeznaczenie	nieruchomości:	optymalne,	prawnie	dopuszczalne	
i faktycznie	możliwe	-	po	odjęciu	kosztów	doprowadzenia	do	stanu	umożliwiającego	takie	wykorzystanie.	
Jeżeli	pomieszczenie/nieruchomość	są	zniszczone,	dowód	wysokości	kosztów	doprowadzenia	do	stanu	
optymalnego	obciąża	powoda.	Różnice	w wynagrodzeniu	dla	przeznaczenia	aktualnego	i optymalnego,	
szczególnie	dla	pomieszczeń	węzłów	cieplnych	w centrach	miast	potrafią	być	kilkukrotne.

Odsetki od dnia wydania wyroku

•	Warto	podjąć	próbę	wykorzystania	bogatego	orzecznictwa	na	gruncie	art.	481	K.c.,	które	nakazuje	zasą-
dzać	odsetki	do	daty	wyrokowania	w sytuacji,	gdy	dla	określenia	wysokości	świadczenia	konieczne	było	
przeprowadzenie	dowodu	z opinii	biegłego	sądowego.	Z uwagi	na	przeciętny	czas	trwania	postępowań	
sądowych,	często	odsetki	za	opóźnienie	stanowią	znaczącą	kwotę.
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mości nie może wystąpić z odrębnym 
żądaniem zapłaty odszkodowania za 
zmniejszenie wartości działki, gdyż wy-
nagrodzenie za ustanowienie służeb-
ności powinno równoważyć wszelki 
uszczerbek związany z wybudowa-
niem i eksploatacją urządzeń prze-
syłowych16. 

 � Roszczenie 
o ustanowienie 
służebności przesyłu
W przypadku wystąpienia przez 

właściciela nieruchomości z żądaniem 
ustanowienia odpłatnej służebności 
przesyłu, obrona przedsiębiorcy prze-
syłowego może zmierzać zarówno do 
oddalenia wniosku (brak własności 
urządzeń, zasiedzenie służebności 
przesyłu, nieprzeprowadzenie nego-
cjacji, brak koniecznego charakteru 
służebności) jak i minimalizacji kon-
sekwencji finansowych (wielkość zaję-
tego obszaru, zakres czynności, czas 
trwania służebności, wysokość i spo-
sób zapłaty wynagrodzenia).

 � Wnioski
Prowadzone w niniejszym artyku-

le rozważania można podsumować 
ogólnym stwierdzeniem, iż problema-
tyka obrony przed roszczeniami wła-
ścicieli nieruchomości, na których wy-
budowano urządzenia przesyłowe jest 
zagadnieniem złożonym, wymagają-
cym nie tylko znajomości przepisów 
prawa, ale przede wszystkim bogate-
go orzecznictwa Sądu Najwyższego. 
Skuteczne zabezpieczenie przedsię-
biorcy przed skutkami finansowymi 
zgłaszania tego typu roszczeń wyma-
ga przemyślenia polityki postępowania 
w sprawach spornych oraz w zakresie 
pozyskiwania prawa do gruntu z ini-
cjatywy przedsiębiorcy, jak również 
stałego podnoszenia poziomu wiedzy 
pracowników zajmujących się przyłą-
czeniami nowych obiektów, pozyski-
waniem praw do nieruchomości oraz 
eksploatacją sieci. 

Kluczowe zarzuty - roszczenie o zapłatę odszkodowania za pogorszenie stanu nieruchomości

Brak szkody

•	Jeżeli	zniszczenia	na	nieruchomości	nie	przekraczają	zwykłego	stopnia	zużycia	wynikającego	z samego	
faktu	lokalizacji	urządzeń	oraz	ich	eksploatacji,	roszczenie	o zapłatę	odszkodowania	nie	powstaje.	Tego	
typu	pogorszenie	stanu	nieruchomości	rekompensowane	jest	wynagrodzeniem	za	korzystanie	z niej.

Posiadanie w dobrej wierze

•	Zakres	odpowiedzialności	odszkodowawczej	jest	różny	w zależności	od	istnienia	dobrej	albo	złej	wiary	
posiadacza.	W przypadku	posiadania	nieruchomości	w dobrej	wierze,	powód	zobowiązany	jest	do	
udowodnienia	winy,	zadaniem	pozwanego	jest	zaś	zaprzeczenie	szkodzie,	zawinieniu	oraz	związkowi	
przyczynowemu.

Nieudowodnienie roszczenia co do wysokości

•	Ciężar	dowodu	wysokości	szkody	również	spoczywa	na	powodzie.	Bardzo	istotne	jest	zakwestionowanie	
wyliczeń	albo	opinii	prywatnych.	Jednocześnie	należy	zakwestionować	możliwość	dochodzenia	odszko-
dowania	przekraczającego	rzeczywistą	szkodę,	tym	roszczeniem	nie	może	być	bowiem	objęty	utracony	
zysk.

Brak samodzielnego roszczenia o odszkodowanie za zmniejszenie wartości działki

•	W przypadku	dochodzenia	roszczenia	o odszkodowanie	za	obniżenie	wartości	nieruchomości	należy	
powołać	uchwałę	III	CZP	43/11	i wnieść	o oddalenie	powództwa	z uwagi	na	brak	takiego	roszczenia.	
Wynagrodzenie	z tytułu	ustanowienia	służebności	przesyłu	powinno	obejmować	wszelki	uszczerbek	
w majątku	właściciela	nieruchomości.	

Kluczowe zarzuty - roszczenie o zmianę sposobu wykonywania służebności

Brak ważnej potrzeby gospodarczej

•	Należy	argumentować,	iż	zmiana	okoliczności	uzasadniająca	żądanie	właściciela	nieruchomości	nie	
nastąpiła	w ogóle,	albo	też,	że	powołana	zmiana	nastąpiła	przed	ustanowieniem	służebności	i ten	stan	
został	uwzględniony	przez	strony	albo	sąd.

Niewspółmierny uszczerbek w majątku przedsiębiorcy

•	Zmiana	sposobu	wykonywania	służebności	przesyłu	jest	niedopuszczalna,	jeżeli	powoduje	ograniczenie	
uprawnień	przedsiębiorcy	niewspółmierne	do	korzyści	właściciela	nieruchomości.	Konieczne	jest	udowod-
nienie,	jakie	korzyści	odniesie	właściciel,	a jakie	trudności	i wydatki	musi	ponieść	przedsiębiorca	(mogą	
zostać	wykorzystane	w tym	celu	kosztorysy	oraz	opinia	biegłego	z zakresu	budowy	i projektowania	sieci	
ciepłowniczych).

Obciążenia kosztami zmiany właściciela nieruchomości

•	Koszty	przebudowy	powinny	być	poniesione	w całości	przez	właściciela	nieruchomości	z uwagi	na	
odniesienie	wyłącznie	przez	niego	korzyści.	W taki	sposób	wypowiada	się	Sąd	Najwyższy,	nie	wykluczając	
jednak	możliwości	stosunkowego	rozdzielenia	wydatków15.	Mając	na	uwadze	stanowisko	Sądu	Najwyż-
szego	odnośnie	powinności	pomniejszenia	kosztów	obciążających	właściciela	nieruchomości	o wartość	
ulepszenia	w związku	z wymianą	urządzeń	częściowo	zużytych	na	nowe,	należy	pamiętać	o wnioskach	
dowodowych	zmierzających	do	minimalizacji	wartości	owego	ulepszenia.	Warto	podnieść	również	argu-
ment	o powinności	obciążenia	właściciela	nieruchomości	kosztami	bezpośrednio	związanymi	ze	zmianą	
sposobu	wykonywania	służebności,	w tym	kosztami	uruchomienia	urządzeń	zastępczych,	bonifikat	
wypłaconych	odbiorcom	oraz	kosztami	utraconego	nośnika	ciepła.

14) wyrok Sądu Najwyższego z 13.12.2007 r. w sprawie I CSK 364/07

15) uchwała Sądu Najwyższego z 02.06.2010 r. w sprawie III CZP 36/10

16) uchwała Sądu Najwyższego z 08.09.2011 r. w sprawie III CZP 43/11

Ograniczenie powierzchni nieruchomości podlegającej wykupowi

•	Wykup	powinien	dotyczyć	tylko	tej	części	nieruchomości,	która	jest	niezbędna	dla	korzystania	z urządzeń,	
nie	zaś	całości.	Dla	urządzeń	ciepłowniczych	brak	jest	normatywnych	szerokości	pasów	eksploatacyjnych,	
zatem	powierzchnia	niezbędna	dla	eksploatacji	powinna	być	przedmiotem	dowodzenia,	przede	wszystkim	
z powołaniem	się	na	dotychczasową	praktykę	danego	przedsiębiorcy.	Określenie	pasa	eksploatacyjnego	
może	nastąpić	również	poprzez	pomocnicze	odwołanie	się	do	przepisów	BHP	o wykopach,	do	instrukcji	
producentów	rur	oraz	opinii	biegłego	z zakresu	eksploatacji	sieci	ciepłowniczych.

Przedawnienie roszczenia

•	Dominuje	pogląd	o braku	przedawnienia	dla	tego	roszczenia,	jednak	w jednym	z orzeczeń14.	Sąd	Najwyż-
szy	przyjął	ogólne	terminy	przedawnienia	liczone	od	chwili	wybudowania	urządzeń.
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Kluczowe zarzuty - wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu

Brak próby ustanowienia służebności w drodze umowy

•	Wniosek	o przymusowe	ustanowienie	służebności	przesyłu	podlega	oddaleniu	w przypadku	niepodjęcia	uprzednio	próby	ustanowienia	tej	służebności	w drodze	
umowy.	Brak	porozumienia	może	dotyczyć	poszczególnych	kwestii,	w szczególności	wynagrodzenia,	jednak	negocjacje	muszą	mieć	charakter	rzeczywisty	(nie	
wystarczy	wezwanie	do	zawarcia	umowy,	przedmiotem	oferty	muszą	być	jej	istotne	postanowienia	-	chyba,	że	przedsiębiorca	kategorycznie	odmówi	negocjacji).	

Brak koniecznego charakteru służebności przesyłu

•	Służebność	przesyłu	musi	być	konieczna	dla	właściwego	korzystania	z urządzeń.	Można	to	rozumieć	na	dwa	sposoby.	Według	pierwszego	poglądu	oznacza,	iż	
służebność	można	ustanowić	dopiero	wówczas,	gdy	zmiana	przebiegu	urządzeń	byłaby	bardzo	utrudniona	technicznie,	albo	wiązałby	się	z nadmiernymi	kosztami.	
Drugi	pogląd	traktuje	to	słowo,	jako	niezbędna	wobec	braku	odpowiedniego	tytułu	prawnego	-	jeżeli	zatem	uprzednio	zawarto	umowę	dzierżawy	albo	porozumienie	
o korzystaniu	z nieruchomości,	należy	zbadać	zakres	uprawnień	przedsiębiorcy	z nich	wynikający	-	jeżeli	będzie	wystarczający	dla	prawidłowej	eksploatacji	urzą-
dzeń,	można	zasadnie	bronić	stanowiska,	że	nie	zostały	spełnione	warunki	niezbędne	dla	przymusowego	ustanowienia	służebności	przesyłu.

Nieprzysługiwanie przedsiębiorcy prawa własności do urządzeń	

•	Służebność	przesyłu	może	być	ustanowiona	wyłącznie	na	rzecz	właściciela	urządzeń,	podczas	gdy	przedsiębiorca	może	korzystać	z nich	na	podstawie	umowy	uży-
czenia,	najmu	albo	leasingu,	może	przenieść	ich	własność	na	zabezpieczenie,	może	też	korzystać	z urządzeń	bez	tytułu	prawnego,	co	związane	jest	ze	wstecznym	
skutkiem	art.	49	K.c.	(właścicielem	urządzeń	jest	osoba,	która	poniosła	koszy	ich	budowy,	do	2005	r.	zaś	jednolicie	przyjmowano,	że	sam	fakt	połączenia	z siecią	
przenosi	własność).

Nieudowodnienie zakresu ograniczenia prawa własności

•	Służebność	przesyłu	obciąża	nieruchomość	w konkretnym	przebiegu	urządzeń,	przy	uwzględnieniu	niezbędnego	pasa	eksploatacyjnego.	Przedmiotowy	przebieg	
można	opisać	we	wniosku	i wnieść	o oględziny,	jednak	właściwą	metodą	jest	załączenie	mapy	urzędowej	-	w przypadku	braku	tych	dowodów,	wniosek	powinien	
zostać	oddalony.

Zakres uprawnień

•	Zakres	uprawnień	przedsiębiorcy	w ramach	służebności	przesyłu	może	być	przedmiotem	sporu.	To	przedsiębiorca	określa,	jakie	czynności	znosić	musi	właści-
ciel	-	sąd	zaś	ocenia,	czy	w danych	okolicznościach	jest	to	uzasadnione,	jak	również	czy	nie	narusza	to	nakazu	minimalizacji	obciążenia	nieruchomości	służebnej.	
W konkretnych	okolicznościach	to	przedsiębiorcy	może	zależeć	na	minimalizacji	uprawnień	do	podstawowego	zakresu,	w celu	ograniczenia	pasa	eksploatacyjnego,	
a tym	samym	i wynagrodzenia.

Czas trwania służebności

•	Co	do	zasady	pożądane	jest	ustanowienie	służebności	przesyłu	na	czas	nieokreślony,	jej	celem	bowiem	jest	uzyskanie	trwałego	tytułu	prawnego	do	gruntu.	W przy-
padku	woli	właściciela	ograniczenia	tego	okresu,	należy	wykazać	przewidywany	czas	eksploatacji	urządzeń,	przy	uwzględnieniu	prawa	do	ich	odbudowy,	czy	też	
wymiany	zużytych	elementów	na	nowe,	jak	również	istnienie	potrzeb	w zakresie	dostawy	ciepła	dla	danego	obszaru	w przyszłości.

Szerokość pasa eksploatacyjnego

•	Wielkość	pasa	eksploatacyjnego	w przypadku	urządzeń	ciepłowniczych	nie	została	określona	przepisami	prawa.	Z uwagi	na	powyższe,	przedsiębiorcy	ciepłowniczy	
sami	proponują	szerokość	pasa,	przy	uwzględnieniu	jednak	racjonalnych	przesłanek.	W pierwszej	kolejności	należy	uwzględnić	instrukcje	budowy	rurociągów	-	
minimalne	odległości	pomiędzy	rurami	oraz	od	boków	wykopu,	co	możemy	nazwać	pasem	eksploatacyjnym	w rzucie	pionowym.	Niezależnie	od	tego,	do	urządzeń	
konieczny	jest	dostęp	-	zasadnie	można	przyjąć	nie	mniej	niż	1	metr	od	skraju	sieci	w obie	strony	(tu	pomocniczo	stosujemy	rozporządzenie	bhp	dotyczące	
wykopów).	Na	szerokość	pasa	ma	również	wpływ	konieczność	odkładania	wydobytej	ziemi,	powierzchnia	niezbędna	dla	pracy	ciężkim	sprzętem,	pasy	zastrzeżone	
w miejscowych	planach	zagospodarowania	przestrzennego	zgodnie	z oświadczeniami	przedsiębiorców	ciepłowniczych,	jak	również	na	wytyczne	Cobrti,	które	
przewidywały	bardzo	szerokie	pasy	(jakkolwiek	ich	znaczenie	obecnie	jest	nieduże).	

Wysokość wynagrodzenia

•	Dla	urządzeń	przesyłowych	zasadą	będzie	szacowanie	wynagrodzenia	w oparciu	o cenę	rynkową	nieruchomości,	przy	uwzględnieniu	stopnia	ograniczenia	prawa	
własności;	metoda	czynszowa	powinna	być	stosowana	jedynie	w przypadku	uniemożliwienia	korzystania	z nieruchomości	jako	całości.

•	Ustalając	wynagrodzenie,	należy	mieć	na	względzie:	wpływ	obciążenia	i usytuowania	urządzeń	na	wartość	nieruchomości,	uciążliwość	dla	właściciela	w zakresie	
prawidłowej	eksploatacji	nieruchomości,	przeznaczenie	nieruchomości,	sposób	korzystania	z urządzeń	przesyłowych	i ich	charakter	(wielkość,	wpływ	ich	funkcjo-
nowania	na	otoczenie,	przeznaczenie),	ewentualne	korzyści,	jakie	z posadowienia	urządzenia	odnosi	właściciel	nieruchomości	-	stąd	pogląd	o braku	podstaw	dla	
ustanawiania	odpłatnej	służebności	na	potrzeby	przyłącza,	z którego	korzysta	wyłącznie	właściciel	nieruchomości	i wybudowanego	na	niej	obiektu.

•	Odszkodowanie	za	utratę	wartości	nieruchomości	na	skutek	wybudowania	urządzeń	nie	powinno	być	uwzględniane	w przypadku	nieruchomości	nabytych	już	
z urządzeniami,	przyjmuje	się	bowiem,	ze	znalazło	to	już	odzwierciedlenie	w cenie.

Sposób zapłaty wynagrodzenia

•	Wynagrodzenie	może	być	płacone	okresowo	(z reguły	w stosunku	rocznym),	może	też	mieć	charakter	jednorazowy,	co	jest	najczęstszym	rozwiązaniem.	W przy-
padku	istotnego	ograniczenia	własności,	gdy	urządzenia	uniemożliwiają	korzystanie	niemal	z całej	nieruchomości,	z reguły	przyjmuje	się	powinność	zasądzenia	
wynagrodzenia	okresowego.

o
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Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
na lata 2004-2006 Miejska Energety-
ka Cieplna w Koszalinie zrealizowała 
wyjątkowy projekt związany z ochroną 
powietrza, który obejmował cały miej-
ski system ciepłowniczy: źródła, sieci 
i węzły. Jego wartość stanowiła kwotę 
21,2 mln zł. Obecnie realizowany przez 
koszaliński MEC projekt, którego war-
tość wynosi 26 mln zł, obejmuje moder-
nizację sieci i węzłów ciepłowniczych 
w latach 2007-2015. Jego realizacja 
przyniesie znaczące zmniejszenie strat 
energii powstających w procesie prze-
syłu i dystrybucji ciepła.

Koszalin, będąc największym mia-
stem na Pomorzu Środkowym, stał się 
jego motorem napędowym, ośrodkiem 
„odpowiedzialnym” za rozwój całego 

regionu. Podniesienie standardu życia 
mieszkańców Koszalina przekłada się 
na poprawę sytuacji społecznej i go-
spodarczej w okolicznych miastecz-
kach i wsiach. Bez modernizacji i roz-
budowy infrastruktury, w tym miejskiego 
systemu ciepłowniczego, miasto i jego 
najbliższa okolica mogłaby się znaleźć 
na marginesie dużych przemian go-
spodarczych.

Stan techniczny sieci ciepłowni-
czych na terenie Koszalina jest zróż-
nicowany. 39% sieci wykonanych jest 
w tradycyjnej technologii kanałowej. 
Powoduje to duże straty ciepła. Spraw-
ność izolacji starych rurociągów w nie-
których miejscach osiąga mniej niż 50% 
wartości początkowej. Jest to efekt sta-
rzenia się powłok termoizolacyjnych 

bądź zawilgocenia materiału izolacyj-
nego. Straty ciepła, poza zwiększaniem 
kosztów związanych z funkcjonowa-
niem przedsiębiorstwa, przekładają 
się na bezpowrotne straty energii oraz 
zwiększone zanieczyszczenie środowi-
ska. Wpływa to również na obniżenie 
jakości dostaw ciepła i konkurencyjno-
ści w stosunku do innych źródeł ciepła. 

Podobnie rzecz się ma ze sta-
nem węzłów cieplnych. Wprawdzie 
zdecydowana większość spośród 
niemal 550 węzłów wykorzysty-
wanych przez koszaliński MEC zo-
stała wybudowana w nowej, ener-
gooszczędnej technologii, jednak 
konieczne jest zmodernizowanie 
tych, które pracują jeszcze w opar-
ciu o przestarzałe i wyeksploatowa-

Waldemar Smoła, specjalista ds. marketingu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

Modernizowany 
Koszalin

Koszalin jest jednym z nielicznych polskich miast, które dwukrotnie 
sięgnęły po środki unijne z przeznaczeniem na optymalizację 

miejskiego systemu ciepłowniczego. Łączna wartość dwóch projektów 
kompleksowej modernizacji źródeł, sieci i węzłów wynosi 47,2 mln 
złotych.
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ne wymienniki ciepła oraz tzw. „wę-
złów grupowych”, w miejsce których 
powstaną nowoczesne węzły indy-
widualne. 
1. Miejska Energetyka Cieplna 

Spółka z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością w  Koszal inie 
jest przedsiębiorstwem ener-
getycznym, którego podstawo-
wym przedmiotem działania jest: 

 � wytwarzanie, przesyłanie i dys-
trybucja energii cieplej, 

 � budowa, rozbudowa, moder-
nizacja i   remonty sieci  c ie-
p łown icze j  o raz  u rządzeń 
energetycznych i  ich eksplo-
atacja,

 � prowadzenie działalności usłu-
gowej  i   inwestycy jne j  oraz 
świadczenie usług doradczych, 
konsultacyjnych i  inżynierskich 
w zakresie ciepłownictwa.

2. W istniejących obecnie warun-
kach prowadzenia działalno-
ści gospodarczej misja Spółki 
brzmi: „Przyjazne i ekologiczne 
ciepło w miejscu i czasie ocze-
kiwanym przez klienta”.

3. MEC Koszal in swoje usługi 
świadczy na terenie miasta Ko-
szalina oraz Sianowa. W Ko-
szalinie zaspokaja około 57% 
potrzeb cieplnych, wszystkich 
obiektów, natomiast w Sianowie 
zabezpiecza około 25% zapo-
trzebowania na energię cieplną. 
Jakie wymierne efekty przy-

niesie realizacja projektu? Popra-
wi się stan infrastruktury energe-
tycznej, co da efekt w zmniejszeniu 
strat energii powstających w pro-
cesie przesyłu i dystrybucji ciepła 
w systemie ciepłowniczym MEC Sp. 
z o.o. w Koszalinie. W ten sposób 
realizacja projektu przyczyni się do 
oszczędności zasobów energetycz-
nych oraz wpłynie pozytywnie na 
środowisko naturalne, poprzez po-
lepszenie stanu powietrza atmosfe-
rycznego w regionie. W skali global-
nej jest to również element ochrony 
nieodnawialnych energetycznych 
zasobów Ziemi.

Zaoszczędzoną w wyniku realiza-
cji projektu energię szacuje się na 35 
tys. GJ rocznie. Ograniczenie emisji 
CO2 związane z mniejszymi stratami 
ciepła, wyniesie ok. 4 tys. ton rocznie. 
Nie są to jedyne efekty modernizacji 
systemu ciepłowniczego. Realizacja 
projektu wpłynie na podniesienie ja-
kości infrastruktury technicznej w re-
gionie, co jest spójne z ideą podnie-
sienia konkurencyjności gospodarczej 
i społecznej Polski i jej regionów. Ja-
kość i pewność dostaw, które zosta-
ną osiągnięte dzięki tej inwestycji są 
jednymi z kluczowych warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości i tworze-
nia nowych miejsc pracy. 
4. Projekt pn. „Optymalizacja miej-

skiego systemu ciepłowniczego 
w Koszalinie” jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko - dzia-
łanie 9.2 Efektywna dystrybucja 
energii.

5. Wartość projektu: 26,4 mln zł, 
w tym wartość dofinansowania 
z UE 11,1 mln zł. 

6. Czas realizacji lata: 2007-2015.
7. Projekt obejmuje: 

 � modernizację izolacji sieci napo-
wietrznych - 700 m,

 � modernizację przyłączy i sieci roz-
dzielczej - 9,6 km 

 � modernizację węzłów cieplnych 
- 7 szt. (3 grupowe i 4 indywidu-
alne) w wyniku czego powstanie 
12 szt. węzłów.

8. Harmonogram obejmuje łącznie 
57 zadań.
Wdrażane przez koszalińskich 

ciepłowników projekty wspierają 
działania lokalnej społeczności na 
rzecz tworzenia zrównoważonej 
i wysokowydajnej energetyki, inte-
grują lokalną politykę energetycz-
ną, skłaniają do zmniejszania zuży-
cia energii i dbałości o środowisko 
naturalne. 

MEC Koszalin jest jednym z 21 
polskich przedsiębiorstw ciepłow-
niczych - beneficjentów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, działanie 9.2 Efektywna 
dystrybucja energii, który zakoń-
czy się w 2015 r. Łączna wartość 
projektów objętych dofinansowa-
niem wynosi 770 mln zł, a łączna 
kwota dofinansowania to 370 mln 
zł. W ramach modernizacji syste-
mów ciepłowniczych w polskich 
miastach wymienionych zostanie 
łącznie ponad 300 km sieci cie-
płowniczych i ponad 800 węzłów. 
Pozwoli to zaoszczędzić ponad 1 
mln GJ energii cieplnej, czyli tyle 
ciepła ile potrzeba w ciągu roku 
do ogrzania miasta wielkości Ko-
szalina. o
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 W początkowym okresie wznie-
siono tam pałacyk dla dyrektora, 
kilkanaście willi dla kierownictwa 
fabryki oraz piętrowe budynki wie-
lorodzinne dla wykwalifikowanych 
robotników. Tworzona w  duchu 
„Osiedla - ogrodu” dzielnica mia-
ła stanowić miejsce komfortowe 
i przyjazne dla codziennego ży-
cia, będąc jednocześnie wyrazem 
nowoczesności dwudziestolecia 
międzywojennego. Ówcześni pro-
jektanci zadbali o każdy szczegół 
tworzonej przestrzeni. Podkreślają 
to zachowane do dziś m.in. zielo-
na architektura parków i ogrodów 
wokół budynków, jak również na-
sadzone akacjami, lipami, topola-
mi, klonami, czy głogami ulice, od 
których to gatunków drzew ulice 
te wzięły swoje nazwy (ul. Głogo-

wa, Białych Klonów, Lipo-
wa, Topolowa, Akacjowa, 
itd.). Z biegiem lat Mości-
cie rozbudowywano o kolej-
ne obiekty mieszkalne i uży-
teczności publicznej, jednak 
do dziś zachowały one swój 
niepowtarzalny charakter. 
Obecnie, dzięki historycznej 
przeszłości, osiedle miesz-
kaniowe w Mościcach sta-
nowi jeden z ciekawszych 
zespołów urbanistycznych 
Tarnowa, będąc również, 
obok tarnowskiej Starówki, 

dziewiętnastowiecznego Śródmie-
ścia i  terenów dworca kolejowe-
go, cennym obszarem zabytkowym 
miasta. 

Współcześnie Mościce to rów-
nież coraz bardz ie j  popularna 
dzielnica mieszkaniowa, doce-
niana szczególnie 
przez poszuku ją-
cych ciszy i bliskie-
go otoczenia zieleni 
mieszkańców Tar-
nowa. Dodatkowym 
atutem miejsca jest 
bogate zaplecze re-
kreacyjno-sportowe. 
Mieści się tu bowiem 
nowoczesne Cen-
trum Sztuki Moście, 
obiekty sportowe, 
kompleks krytych  

i otwartych basenów, jak również 
stadion miejski „Jaskółcze Gniaz-
do”, na którym odbywają się eks-
traligowe mecze żużlowe z udzia-
łem jednej z najlepszych polskich 
drużyn żużlowych - „Tarnowskich 
Jaskółek”. 

Wkrótce też Mościcie - dzielnica, 
która niegdyś stanowiła symbol prze-
mysłowo-urbanistycznej nowocze-
sności w odradzającej się w okresie 
międzywojennym Polsce, staną się 
symbolem nowoczesnego ciepłow-
nictwa. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie 
finalizuje tam bowiem ostatni (w tej 
części miasta) etap prac projektu 
modernizacji systemu ciepłownicze-
go w Tarnowie, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Fun-
duszu Spójności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 

Magdalena Drobot, kierownik sekcji sprzedaży, MPEC S.A. w Tarnowie

MPEC Tarnów modernizuje 
w zabytkowych Mościcach 
Tarnowska dzielnica Mościcie, której historia sięga drugiej połowy lat 

20. ubiegłego wieku, szczyci się unikatowym w skali kraju, wpisanym do 
rejestru zabytków, osiedlem przyfabrycznym. Geneza powstania tego miejsca 
nierozerwalnie związana jest z budową i uruchomieniem Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych (obecnie Azoty Tarnów), przy której równocześnie 
powstawało osiedle dla pracowników, w tym kadry inżynieryjnej, zarządzającej 
i urzędników. 

Centrum Sztuki Mościce 

ul. Jesionowa w Mościcach (obecnie ks. Indyka) 
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System ciepłowniczy w  Mo-
ściach modernizowany jest przy 
współf inansowaniu ze środków 
unijnych od 2010 r., w tym roku za-
kończy się jego kompleksowa mo-
dernizacja polegająca na wymianie 
wszystkich węzłów i sieci. Z począt-
kiem sezonu grzewczego 2012/2013 
ciepło systemowe dla odbiorców 
w Mościcach dostarczane będzie  
w  nowoczesnym systemie cie-
płowniczym. Dla mieszkańców, 
j ak  równ ież  p rzeds ięb io rców  
i instytucji mających swoje siedziby 
w tej dzielnicy, modernizacja sys-
temu przyniesie wymierne korzy-
ści. Z  jednej strony ciepło syste-
mowe dostarczane będzie zgodnie  
z najwyższymi standardami prze-
syłu ciepła i bezpieczeństwa ener-
getycznego. Z drugiej strony, dzię-
ki znaczącemu ograniczeniu strat 
ciepła w procesie przesyłu zwięk-
szy się efektywność energetyczna 
i ekologiczna dostaw ciepła w tym 
rejonie miasta. Na uwagę zasługuje 
również fakt, iż w ramach projektu 
w Mościcach powstaje także sieć 
światłowodowa, która po połącze-
niu jej z metropolitalną siecią świa-
tłowodową Tarnowa umożliwi zdalne 
zarządzanie dostawą ciepła, a także 
monitorowanie stanu infrastruktury  
i procesów przesyłu w istniejącym 
w MPEC Tarnów centralnym syste-
mie telemetrycznego nadzoru pra-
cy węzłów i sieci. W perspektywie 
czasu z zasobów sieci światłowo-
dowej będą mogli także skorzystać 
mieszkańcy i przedsiębiorcy z Mo-
ścic. Rozwiązanie to przyczyni się 
do aktywizacji społeczności lokalnej 
i wzrostu zastosowania rozwiązań e-
gospodarki w takich obszarach jak 
m.in.: rozwój sektora usług nowo-
czesnych, w tym usług informatycz-
nych, rozwój rynku pracy opartego 

na systemie telepracy, czy zarządza-
nie bezpieczeństwem publicznym. 

Dodajmy, że projekt moderniza-
cji systemu ciepłowniczego w Tar-
nowie MPEC Tarnów kontynuować 
będzie jeszcze przez dwa kolejne 
lata: w 2013 i 2014 r. Na ten okres 
zaplanowana została moderniza-
cji Magistrali Wschodniej Tarnowa. 
W sumie w ramach projektu Spółka 
zmodernizuje 14,8 km sieci (w tym: 
9 km w Tarnowie - Mościcach oraz 
5,8 km Magistrali Wschodniej) i 97 
węzłów cieplnych, a metropolitalna 
sieć światłowodowa Tarnowa wydłu-
ży się o 30,3 km. Wart podkreśle-
nia jest również ekologiczny wymiar 
realizowanej przez tarnowski MPEC 
inwestycji. Projekty w sektorze cie-
płowniczym o podobnym profilu 
modernizacyjnym w istotny sposób 
wpływają na zmniejszenie zużycia 
surowca w postaci węgla, co z kolei 
przekłada się na ograniczenie emi-
sji gazów i pyłów do powietrza at-
mosferycznego. Leszek Cichy, który 
jest koordynatorem inwestycji za-
znacza, iż tarnowski projekt przyczy-
ni się do zaoszczędzenia 46 877 GJ 

energii oraz do zmniejszenia emisji 
CO2 o 5,3 tys. ton w roku. Całkowi-
ta wartość projektu „Ograniczenie 
strat i poprawa pewności dostaw 
ciepła poprzez modernizację sieci 
ciepłowniczej w Tarnowie” wynosi  
30 919 737,70 zł, kwota dofinan-
sowania z Unii Europejskiej z Fun-
duszu Spójności w ramach Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko to 
18 991 254,85 zł. Więcej informacji 
o projekcie znaleźć można na stro-
nie www.ue.mpec.tarnow.pl

Środki z Funduszu Spójności 
oraz Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego dostępne w ra-
mach Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko umożliwiają realizację wielu 
dużych inwestycji mających kluczo-
we znaczenie dla rozwoju Polski. 
Zrealizowane inwestycje infrastruk-
turalne wzmocnią spójność gospo-
darczą, społeczną i przestrzenną 
z innymi krajami UE.

 � Literatura
[1] W  artykule wykorzystano 
informacje opublikowane na 
stronie www.it.tarnow.pl o
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Analizę dynamiki nowo projek-
towanego układu mechaniczne-
go wykonuje się bazując na mode-
lu, najczęściej opartym o Metodę 
Elementów Skończonych. Starsze 
konstrukcje nie były projektowane  
tą metodą, stąd często podczas eks-
ploatacji okazuje się, że z niewyjaśnio-
nych przyczyn konstrukcja ma wysokie 
amplitudy drgań i pęka.

Analiza modalna umożliwia okre-
ślenie częstotliwości rezonansowych 
układu oraz postaci drgań własnych 
układu, dzięki czemu można przeana-
lizować i zlokalizować źródło problemu.

Rozróżnia się dwie metody analizy 
modalnej: klasyczną oraz eksploatacyj-
ną. W metodzie klasycznej konstrukcję 
wymusza się za pomocą młotka modal-
nego. Natomiast w metodzie eksploata-
cyjnej wymuszeniem są maszyny, które 
podczas normalnej eksploatacji wpra-
wiają w drgania konstrukcję.

Na rys. 1-3 przedstawiono posta-
cie drgań modelowej płyty stalowej - 
częstotliwości rezonansowe 138, 323 
i 797 Hz.

Pomiar polega na wymuszaniu 
konstrukcji oraz wielopunktowej re-
jestracji drgań. Na tej podstawie li-
czone są widmowe funkcje przejścia, 
a następnie przedstawiane w postaci 
graficznej wizualizacji drgań. 

Wyobraźmy sobie, że konstruk-
cja jest wymuszana częstotliwo-
ścią bliską częstotliwości rezonan-
sowej układu. W takim przypadku 
układ praktycznie pracuje w rezo-
nansie. Jeśli przeanalizuje się po-
stać drgań dla tej częstotliwości, 

to można z bardzo dużym praw-
dopodobieństwem określić miej-
sca, w których należy wprowadzić 
modyfikacje układu - są to miejsca 
o największej amplitudzie prze-
mieszczeń.

Krzysztof Karaś, RCC NOVA

Analiza modalna 
- użyteczna metoda rozwiązywania problemów drganiowych

Rys. 3. Postać drgań 797 Hz

Fot. 1. Czoło stojana

 z siatką punktów pomiarowych

Rys. 1. Postać drgań 138 Hz Rys. 2. Postać drgań 323 Hz

Projektując nowoczesne konstrukcje mechaniczne dużą uwagę zwraca się na 
ich własności dynamiczne. Własności te mają bardzo znaczący wpływ na 

trwałość konstrukcji, emitowany hałas, wytrzymałość zmęczeniową oraz poziom 
drgań.

Rys. 4. Czterowęzłowa postać drgań
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odczycie przyspieszenia drgań przy 
użyciu akcelerometrów. 

Analiza modalna pozwala ocenić 
stan czoła generatora pod kątem 
luzów uzwojeń i wytarcia prętów, 
a  także pod kątem sprawdzenia 
częstot l iwości drgań własnych 
czoła.

RCC Nova od wielu lat specjali-
zuje się w analizie modalnej złożo-
nych konstrukcji. Specjaliści RCC 
Nova przeprowadzali analizy mo-
dalne generatorów w wielu elek-
trowniach w Polsce oraz za grani-
cą, m.in. w elektrowni North Wall, 
Poolbeg, Kozani, Stara Zagora, Ku-
zniecowsk Prunerov, Portoscuso, 
Edenderry.

 � wyważanie turbin oraz pomia-
ry rozruchowe turbozespołów,

 � pomiary drgań,  wyważanie 
i osiowanie maszyn pomocni-
czych (wentylatory i pompy),

 � badania termowizyjne instala-
cji elektrycznych, szaf sterow-
niczych, łożysk pomocniczych, 
lokalizacji zawilgoconych, mo-
krych izolacji rur i magistrali cie-
płowniczych,

 � analizę modalną drgających ru-
rociągów, 

 � pomiary hałasu turbozespołów 
wraz z doradztwem w zakresie 
obudów dźwiękoizolacyjnych 
i dźwiękochłonnych.

 � ANALIZA MODALNA 
CZÓŁ STOJANÓW 
GENERATORÓW
Analizę modalną czół stojanów 

generatorów („Bump Test”) stosu-
je się w celu wyznaczenia parame-
trów dynamicznych struktur, dzięki 
którym możliwe jest przewidywanie 
zachowania się konstrukcji na sku-
tek warunków eksploatacyjnych, co 
z kolei pozwala zoptymalizować te 
warunki w taki sposób, aby kon-
strukcja pracowała ciszej, mniej 
awaryjnie i bezpiecznie.

Badanie to polega na wymusze-
niu prętów czoła przy użyciu młotka 
modalnego z czujnikiem siły oraz 

 � RCC NOVA 
RCC Nova jest jedną z najle-

piej rozwijających się firm w Pol-
sce, w pełni komercyjną, notyfiko-
waną jednostką badawczą. 

Zajmuje się wykonywaniem spe-
cjalistycznych pomiarów na obiek-
tach rzeczywistych oraz symula-
cjami komputerowymi na potrzeby 
projektów mechanicz nych. 

RCC Nova pos iada noty f i -
kację nr NB 2368 w ramach dy-
rektywy harmonizacj i  2008/57/
WE, akredytację PCA nr AB 1277 
zgodnie z   normą PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 oraz Certyfikat 
ISO zgodny z normą PN-EN ISO 
9001:2008. 

Kadrę firmy RCC tworzą wyspe-
cjalizowani inżynierowie mogący 
poszczycić się współpracą ze zna-
czącymi firmami z branży energe-
tycznej.

 � BADANIA I POMIARY
Zakres świadczonych przez fir-

mę usług obejmuje pomiary wy-
trzymałościowe, wibroakustyczne, 
analizę modalną, badania dynami-
ki, wyważanie i osiowanie, analizy 
i symulacje MES oraz Multibody. 
Dla branży energetycznej RCC No-
va proponuje: 

 � analizę modalną czół stojanów 
generatorów,

RCC Nova Sp. z o.o.
ul. Opolska 100
31-323 Kraków
tel.: 12 341 89 50
www.rcc-nova.pl

Bardzo prostym przykładem 
modyfikacji konstrukcji może być ru-
rociąg wymuszany przez pracujące  
na hali maszyny, w którym popra-
wę stanu dynamicznego uzyskano 
przez podwieszenie go w miejscach  
o najwyższej amplitudzie.

Innym przykładem wziętym z prze-
mysłu energetycznego jest pomiar czę-
stotliwości drgań własnych czół stoja-
na generatora. Pomiary takie wykonuje 
się obecnie dla wszystkich nowych du-
żych generatorów prądu. Tu sprawdza 
się, czy stojan nie ma drgań własnych 
w okolicy 100 Hz (wymuszenie od sił 
elektromagnetycznych). Oprócz czę-
stotliwości bardzo duże znaczenie ma 

kształt postaci. Najgorszym, destrukcyj-
nym kształtem jest postać 4 węzłowa 
przedstawiona na rys. 4. W tym przy-
padku dwa bieguny wirującego pola 
magnetycznego idealnie wymuszają 
w tym samej chwili strzałki postaci czte-
rowęzłowej. 

Badania takie przeprowadzane są 
też podczas remontów bloków energe-
tycznych. Wtedy to elektrownie często 
zlecają wykonanie analizy modalnej 
niezależnym laboratoriom badawczym, 
ze względu na konieczność zacho-
wania pełnej niezależności wyników 
badań.

Gdy okaże się, że w okolicy 100 
Hz stojan ma czterowęzłową postać 

drgań, to przeprowadza się strojenie 
czół stojana. Strojenie takie wykonuje 
się za pomocą:

 � specjalnych śrub napinających 
czoło (nowe konstrukcje),

 � poprawy osadzenia wewnętrznego 
pierścienia usztywniającego,

 � zdjęcia bądź dodania dodatko-
wych wiązań uzwojeń,

 � dodania dodatkowych mas docią-
żających czoło.
Nasza firma od wielu lat specjalizu-

je się w analizie modalnej. Wykonuje-
my pomiary zarówno bardzo prostych 
konstrukcji, jak i złożonych układów 
jak generatory prądu w elektrowniach 
atomowych. o
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Tablety na dobre 
przeniknęły do kultury 

masowej. Na dzień dzisiejszy 
po prostu wstyd takiego 
nie mieć, choć często, 
gdy już go mamy - nie za 
bardzo wiemy, co z nim 
robić. O ile bardzo trudno 
wyobrazić sobie pracownika 
terenowego pracującego 
w deszczu na mrozie 
z jednym z cienkich urządzeń 
dostępnych w marketach, 
należy zdać sobie sprawę, 
że na nich możliwości 
współczesnej techniki się nie 
kończą. 

Tematem tego artykułu 
będą tablety odbiegające 

od komercyjnych produktów 
zarówno kształtem, jak 
i możliwościami - Getac 
E110 oraz Durabook 
T7Q.

 � Co oferują - mobilność 
i łączność
Idea używania tego typu urządzeń 

w terenie sprowadza się do wymiany 
informacji w czasie rzeczywistym. Zin-
tegrowany modem LTE pozwala użyt-
kownikowi pozostanie w łączności z in-
nymi współpracownikami. Dzięki temu, 
wykonując swoje codzienne obowiązki 
nie jest on już zdany na siebie. Wszel-
kie problemy może na bieżąco zgła-
szać swoim oddalonym nawet o setki 
kilometrów współpracownikom, a Ci 
mogą mu zapewnić zdalne wsparcie. 
Postęp prac może być na bieżąco re-
lacjonowany, a nawet dokumentowany, 
do czego szczególnie przydadzą się 
wbudowane kamery, które w obecnej 
generacji pozwalają w końcu na wy-
konywanie zdjęć dobrej jakości nawet, 
gdy warunki do tego nie należą do ide-
alnych. Zintegrowany moduł GPS poza 
oczywistym wykorzystaniem do nawi-
gacji, może np. posłużyć do kontrolo-
wania pracowników i tego, co robią 
w czasie godzin pracy. Podobnie moż-
na wykorzystać również czytnik RFID. 
Wystarczy oznaczyć odpowiednią ety-
kietą RFID miejsca, które powinny zo-
stać odwiedzone w ciągu dnia, czy 
urządzenia, które powinny były zostać 
skontrolowane. Z pomocą czytnika - 
zbadamy jak było naprawdę.

 � Wytrzymałość
Przede wszystkim należy zdać 

sobie sprawę, że nie są to delikatne 
zabawki. Urządzenia są konstrukcja-
mi bezwentylatorowymi wykonami ze 
stopu magnezu. Procedura testowa 
zakłada choćby 26 upadków z wyso-
kości 150 cm, czy testy na wytrzą-
sarce. Szczelność na poziomie IP65 
zapewnia całkowitą odporność na 
kurz i możliwość niezagrożonej pracy 
nawet w ulewnym deszczu. A ponie-
waż oba urządzenia mogą pracować 
w temperaturze od -20°C do 60°C, 
można je bez najmniejszego stresu 
użytkować tak w styczniowe mrozy, 
jak i sierpniowe upały.

 � Technikalia
Warto zwrócić uwagę, że oma-

wiana generacja tabletów wzmoc-
nionych opiera się na najnowszych 
dwurdzeniowych Atomach (Intel Atom 
N2600 1.86 GHz). Jak znaczący jest 
to postęp, będzie wiedział każdy, kto 
próbował używać popularnych net-
booków ze starszą generacją proce-
sorów tej serii. Tutaj mocy nam nie 
zabraknie. Niezależnie od tego czy 
będzie to Windows 7, czy niecier-
pliwie oczekiwany przez wszystkich 
Windows 8.

 � Dlaczego warto?
Warto przede wszystkim dlatego, 

że w cenie niewiele większej od po-
rządnego biznesowego laptopa dosta-
jemy rewelacyjne i uniwersalne urzą-
dzenie mogące pracować w każdych 
warunkach. Warto również, ponieważ 
oba opisywane modele stanowią kon-
tynuację sprawdzonej serii mającej do-
brą opinię wśród użytkowników. Opinii 
wśród serwisantów nie mają wcale - za 
rzadko trafiają w ich ręce. 

Tablety Durabook oraz Getac, 
a także inne urządzenia mobilne moż-
na nabyć za pośrednictwem autory-
zowanego polskiego partnera - firmy 
Elmark Automatyka. 

Szczegóły: http://www.elmark.
com.pl lub http://www.rugged.com.
pl, tel. (22) 773 79 37. o

Bogdan Kaliński, ELMARK Automatyka Sp. z o.o.

Tablety 
kontratakują
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 � Budowa sieci punktów 
ładowania pojazdów 
elektrycznych o zasięgu 
krajowym
Średnio 40% energii zużywanej 

przez gospodarstwo domowe w Holan-
dii pochłania transport. Obecnie jest to 
główne paliwo dla samochodów. W naj-
bliższej przyszłości ten odsetek może się 
zmniejszyć. Samochody elektryczne są 
bardziej ekonomiczne i dodatkowo emi-
tują mniej CO2, zwłaszcza jeśli ładowane 
są zieloną energią.

Duża liczba samochodów o napę-
dzie elektrycznym może pomóc także 
rozwiązać inny problem, przed jakim stoi 
zielona energetyka. Może magazyno-
wać nadwyżki produkowanej energii ze 
źródeł odnawialnych i wykorzystywać ją 
w momentach niedoborów tej energii. 

Żeby jednak to stało się możliwe, 
pojazdy napędzane energią elektrycz-
ną muszą stać się powszechne. Pod-
stawową przeszkodą w tym jest brak 
dostatecznej liczby miejsc do ładowa-
nia. Sieć punktów do ładowania musi 
pokryć kraje, tak jak obecnie sieć stacji 
benzynowych, by zmienić status quo.

 � Projekt E-laad
Projekt E-laad.nl jest rozwiązaniem 

dla tego problemu, tworząc sieć punk-
tów ładowania pojazdów o napędzie 
elektrycznym oraz promując europej-
skie standardy dostępu do takiej sieci. 
Dzięki takim rozwiązaniom kierowcy 
będą mogli ładować baterie nie tylko 
we własnym mieście, czy kraju, ale 
także za granicą. Zniknie zatem naj-
większa bariera przed rozwojem ci-
chej i przyjaznej środowisku komuni-
kacji prywatnej.

E-laad.nl, właściciel projektu jest 
powołaną przez 8 holenderskich spół-
ek energetycznych fundacją non-pro-
fit. Jej celem jest stworzenie i prze-
testowanie infrastruktury, dostępnej 
i zdolnej do pokrycia dużego obsza-
ru (10000 punktów). W latach 2009-
2012 zainstalowane stacje ładowania 
pojazdów stanowiły źródło praktycznej 
wiedzy dla opracowania i rozwoju stan-
dardów technologicznych, komunika-
cyjnych i projektowych. Wykorzystane 
zostały istniejące standardy między-
narodowe, a tam gdzie ich brakowało 
opracowane zostały nowe standardy.

 � Innowacyjna 
technologia dla 
unikalnej platformy
Nie ma takiej drugiej platformy, jaka 

powstała dla E-laad.nl. Nigdzie indziej nie 
ma dostępnej krajowej sieci stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych. Ta unikalność 
sprawiła, że i użyta technologia jest unikalna 
zarówno w punkcie ładowania, jak i w infra-
strukturze i platformie zarządzającej siecią.

Do krytycznych warunków sukcesu pro-
jektu należały między innymi zabezpieczenie 
prywatności danych, by uniemożliwić śle-
dzenie użytkowników, standaryzacja oraz 
łatwość użycia. System musi udostępniać 
mechanizmy komunikowania się z innymi 
rozwiązaniami, w tym z systemami należą-
cymi do przedsiębiorstw energetycznych. 
Punkty ładowania baterii muszą działać tak-
że bez dostępu do systemu centralnego, 
umożliwiając użytkownikom dalszą podróż 
nawet jeśli przerwana została łączność.

Docelowo obsługiwanych ma być kil-
ka milionów punktów ładowania, które bę-
dą wysyłać dane do centralnego systemu 
i które będą centralnie monitorowane 
w celu zapewnienia ich sprawnego 
działania.

Mateusz Wibig, doświadczony konsultant, architekt, Logica Poland Operations

Logica dostawcą 
platformy zarządzającej 
nową siecią stacji 
ładowania pojazdów 
elektrycznych

Zbudowana przez Logica dla holenderskiego E-Laad platforma 
zarządzania punktami ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, 

dostarcza prosty i szybki dostęp do sieci ładowania pojazdów o zasięgu 
krajowym. Logica dostarcza tę platformę w chmurze w modelu SaaS 
(Software as a Service), co ułatwia jej rozbudowę. Obecnie rozwiązanie 
to działa także poza Holandią - wspierając punkty ładowania pojazdów 
w Niemczech.
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Funkcjonalność systemu za-
kłada współpracę z  inteligentny-
mi sieciami elektroenergetycznymi, 
dostarczając np. opcji dostosowy-
wania tempa ładowania do ilości 
dostępnej energii.

 � Platforma dla 
użytkowników 
i środowiska
Przygotowany przez Logica Sys-

tem Zarządzania Punktami Ładowa-
nia (ang. CiMS - ChargePoint inte-
ractive Management System) został 
doceniony przez IDG Computer-
world najwyższą nagrodą w katego-
rii Środowisko, Energia i Rolnictwo, 
przez GSMA nominacją do nagrody 
za najlepszą mobilną innowację dla 
sektora energetycznego. System 
docenił także Stadtwerke Dussel-
dorf. CiMS został zaadoptowany 
do obsługi punktów ładowania sa-
mochodów elektrycznych w aglo-
meracji Rhine-Ruhr w Niemczech. 

Poprzez promowanie standar-
dów w kraju i za granicą - Holen-
drzy i nie tylko oni - będą mogli 

kupować pojazdy elektryczne i  ła-
dować je wszędzie w ten sam pro-
sty sposób - tak jak dziś wlewamy 
paliwo do baku. Umowy roamingo-
we pomiędzy właścicielami punk-
tów ładowania pozwolą użytkow-
nikom korzystać ze wszystkich 
punktów.

Obecnie system nie jest drogi. 
Użytkownicy za 100 Euro rocznie 
mogą korzystać z systemu. Władze 
lokalne i operatorzy systemów dys-
trybucyjnych korzystają z danych 
do monitorowania zapotrzebowa-
nia na energię i możliwości jej ma-
gazynowania. W przyszłości ma to 
im pomóc bilansować system elek-
troenergetyczny i doprowadzić do 
znacznych oszczędności przy jego 
utrzymaniu. Projekt ma także doce-
lowo przynieść korzyści środowi-
sku naturalnemu poprzez redukcję 
emisji CO2.

W Logica, nie tylko rozumiemy 
technologię, ale przede wszystkim 
rozumiemy jak technologia może 
zmieniać sposób, w jaki pracuje-
my i żyjemy. o

Rys. 1. Punkty ładowania na platformie

�o Podczas prac szczególną 
uwagę zwracano na 
poniższe aspekty 
technologiczne: 

 � Technologia w punkcie ładowania.
Oprogramowanie przygotowane 

dla punktów ładowania zapewnia funk-
cje zdalnego sterowania, wykrywania 
kradzieży oraz możliwość działania bez 
połączenia z systemem centralnym.

 � Komunikacja pomiędzy punktami, 
a systemem centralnym.
Docelowo około miliona punktów 

powinno współdziałać z systemem. 
Obecnie wykorzystywane jest połącze-
nie GPRS, ale inne systemy komunika-
cji (CDMA, LTE) także są testowane.

 � Uniwersalny protokół wymiany da-
nych z punktami ładowania.
Na potrzeby współpracy z  wielo-

ma dostawcami punktów ładowania 
wypracowany został uniwersalny pro-
tokół wymiany danych z systemem 
centralnym. 

 � Prywatność w systemie centralnym 
zarządzającym transakcjami i infra-
strukturą.
Bardzo dużą uwagę przywiązano 

do prywatności danych. Dane użytkow-
ników korzystających z platformy są 
odseparowane od informacji o trans-
akcjach oraz infrastrukturze. 

 � Otwartość interfejsów.
Otwarte standardy wymiany danych 

umożliwiają integrację systemu z inny-
mi zewnętrznymi systemami: billingami, 
systemami finansowo-księgowymi, itd. 

 � Gotowość do współpracy z rozwią-
zaniami Smart Grid.
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Tlenki azotu (NOx) zaliczane są do 
najgroźniejszych zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego. 
Powszechnie uważa się je za prawie 
dziesięciokrotnie bardziej szkodliwe 
od tlenku węgla, a kilkakrotnie 
od ditlenku siarki. Związane jest 
to z faktem, iż cały szereg reakcji 
fotochemicznych, w których uczestniczą 
tlenki azotu, czyni je odpowiedzialnymi 
miedzy innymi za powstanie 
(w połączeniu z emisją gazowych 
węglowodorów oraz promieniowania 
słonecznego - ultrafioletowego) tzw. 
smogu fotochemicznego, zjawiska 
dezorganizującego normalną 
działalność człowieka i szczególnie 
niebezpiecznego dla żywych 
organizmów. Ponadto emisja tlenków 
azotu stanowi również źródło innego 
groźnego problemu naszej cywilizacji 
- kwaśnych opadów atmosferycznych 
stanowiących zagrożenia zarówno dla 
ludzi, jak i środowiska. 

Spośród sześciu podstawowych związków tlenu i azo-
tu istotne znaczenie mają dwa: ditlenek (NO2) i monotlenek 
azotu (NO). Źródłem ich emisji są przede wszystkim wyma-
gające wysokich temperatur procesy spalania z dostępem 
powietrza. Oba te związki występują w gazach spalinowych, 
przy czym zdecydowanie przeważa monotlenek azotu. Jest 
on stosunkowo mało reaktywny i bardzo źle rozpuszczalny 
w wodzie. W powietrzu stosunkowo łatwo jednak utlenia się 
do znacznie groźniejszego dla środowiska ditlenku azotu. 
Związek ten działa drażniąco na płuca wywołując ich obrzęk, 
powoduje obniżenie ciśnienia krwi wskutek rozszerzenia 
naczyń krwionośnych, utrudnia transport tlenu do komórek 
powodując przemianę oksyhemoglobiny w methemoglobinę 
oraz oddziałuje szkodliwie na układ nerwowy. Obniża także 

odporność organizmu na infekcje bakteryjne, działa draż-
niąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń 
w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne (m.in. astmę). 
Tlenki azotu są również prekursorami powstających w glebie 
związków rakotwórczych i mutagennych. W obecności pary 
wodnej i wyładowań atmosferycznych z tlenków azotu tworzy 
się w powietrzu kwas azotowy, który jest drugim obok ditlen-
ku siarki podstawowym składnikiem kwaśnych deszczów.

Emisja tlenków azotu w Polsce w 2009 r. wyniosła ok. 
917 000 Mg i od roku 2000 praktycznie niezmiennie utrzy-
muje się na podobnym poziomie, co ilustruje rysunek nr 1. 

Najważniejszymi źródłami emisji NOx do atmosfery są 
transport samochodowy (ok. 31,5%) oraz energetyczne spa-
lanie paliw (elektrownie węglowe i olejowe, kotłownie prze-
mysłowe, kotłownie, ciepłownie i elektrociepłownie lokalne). 
Energetyka zawodowa jest odpowiedzialna za ok. 27,4%, zaś 
sektor ciepłowniczy (indywidualny i zbiorowy) za ok. 13,9% 
krajowej emisji NOx. Niewielki jest natomiast udział emisji 
z procesów technologicznych w przemyśle - metalurgicz-
nym, cementowym oraz chemicznym - sumarycznie wyno-
si on ok. 1%. Udział transportu samochodowego w całko-
witej emisji NOx systematycznie rośnie (w 2000 r. 27,4 %, 
w 2005 r. 29,1%, w 2009 r. 31,5%). Podobnie sytuacja wy-
gląda w innych uprzemysłowionych krajach Europy. 

Przyjęta w 2010 r. nowa Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady Nr 2010/75/WE z dnia 24 listopada  
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, która dopiero będzie 
implementowana do prawa polskiego (powinna on zostać 
zaimplementowana jeszcze w bieżącym roku) przewiduje 
w najbliższych latach zaostrzenie standardów emisyjnych dla 
instalacji energetycznych do poziomu 200 mg/m3

u (w warun-
kach umownych temperatura - 273 K, ciśnienie - 1013 hPa, 
spaliny suche, 3% tlenu dla paliw gazowych i ciekłych, 6 % 
tlenu dla paliw stałych i 11% tlenu dla spalania odpadów) dla 
instalacji istniejących oraz do 150 mg/m3 dla największych 

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Emisja tlenków azotu - istotny problem
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Rys. 1. Zmiany emisji tlenków azotu  
w Polsce w latach 1990-2009 wg danych GUS



instalacji budowanych po 2014 r. W przypadku spalania od-
padów również sygnalizowane są w dalszym okresie zmiany 
w prawie - docelowo maksymalne stężenie NOx w spalinach 
powinno z dzisiejszych 200 mg/m3

u spaść do 70 mg/m3
u.

 � Powstawanie NOx
W podręcznikach chemii nieorganicznej znaleźć można 

aż 6 różnych związków chemicznych, które można określić 
jedną ogólną nazwą - tlenki azotu. Są to: 

 � NO - bezbarwny gaz, źle rozpuszczalny w wodzie, w po-
wietrzu łatwo ulega utlenieniu do NO2, powstaje w wielu 
procesach termicznych, w tym w procesach spalania, 
w spalinach stanowi ok. 90-95% wszystkich tlenków 
azotu,

 � NO2 - brunatny gaz o charakterystycznym zapachu, sil-
nie trujący, doskonale rozpuszczalny w wodzie, powstaje 
w wyniku utlenienia NO,

 � N2O4 - dimer NO2 powstający w temperaturze poniżej 
147oC, w temperaturze ok. 20oC stanowi ok. 80% mie-
szaniny NO2/N2O4, bezbarwny, doskonale rozpuszczalny 
w wodzie, silnie trujący, 

 � N2O - bezbarwny gaz o słodkawym zapachu o właści-
wościach narkotycznych (gaz rozweselający), silny utle-
niacz, gaz o znacznym potencjale cieplarnianym - ok. 
300 razy większym od CO2,

 � N2O3 - nietrwały, poniżej temperatury - 13oC ciecz, powy-
żej tej temperatury rozkłada się z wydzieleniem NO i NO2,

 � N2O5 - ciało stałe o temperaturze topnienia 41oC, nietrwa-
ły, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, samorzutnie 
rozkładający się w powietrzu do NO

2 i O2.
Obserwacje procesów spalania bardzo wielu paliw pro-

wadzą do stwierdzenia, że praktycznie zawsze obserwuje 
się powstawanie tlenków azotu (NOx). Dotyczy to przede 
wszystkim monotlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) oraz 
tlenku diazotu (N2O). Oczywiście znanych jest więcej związ-
ków chemicznych będących połączeniem tlenu i azotu (jak 
pokazano powyżej), jednak w spalinach z procesu spala-
nia praktycznie one nie występują. Podstawowym tlenkiem 
azotu powstającym w procesach spalania jest monotlenek 
azotu - NO. Bogata literatura przedmiotu przynosi informacje 
o 3 mechanizmach powstawania tego związku w procesach 
termicznych. Są to:

 � mechanizm termiczny Zeldowicza,
 � mechanizm paliwowy,
 � mechanizm prompt (rodnikowy) Fenimore’a.

�o Mechanizm termiczny
 został odkryty i po raz pierwszy opisany przez Rosjanina 

Zeldowicza w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Polega 
on na bezpośredniej syntezie tlenku azotu z tlenu i azotu za-
wartych w powietrzu w wysokiej temperaturze. W pierwszym 
etapie następuje rozkład cząsteczkowego tlenu do dwóch 
cząsteczek aktywnego tlenu atomowego w wyniku kontaktu 

z wysokoenergetyczną cząsteczką inertną M (może być to 
np. cząsteczka rozgrzanej ściany metalicznej komory spa-
lania, palnika itp.), pełniącą rolę katalizatora: 

W wysokiej temperaturze następuje rozkład tlenu czą-
steczkowego do niezwykle aktywnej formy tlenu atomowe-
go. Cząsteczki tlenu atomowego atakują cząsteczki azotu, 
w wyniku czego tworzy się monotlenek azotu, zaś powstałe 
w tej reakcji aktywne atomy azotu atakując cząsteczki tlenu 
również tworzą monotlenek azotu i aktywny tlen atomowy. 
Jest więc to klasyczny przykład reakcji łańcuchowej, dla której 
pierwsza reakcja (1) jest etapem inicjacji, zaś dwie następne 
reakcje (2) i (3) są etapem propagacji:

W mieszaninach bogatych w paliwo gdzie stężenie rod-
ników hydroksylowych jest znaczne, większe od stężenia 
atomów wodoru i tlenu (OH >> H > O) za ostatni etap - ter-
minacji można uznać reakcję: 

Dodatkowym źródłem powstawania tlenku azotu mogą 
być zgodnie z mechanizmem opisanym przez Bozzelli i De-
ana następujące reakcje:

Szybkości tworzenia tlenków azotu w mechanizmie ter-
micznym są stosunkowo wysokie, ale dopiero w wysokich 
temperaturach. Mechanizm ten nabiera istotnego znaczenia 
w temperaturach przekraczających 1400oC. 

�o Mechanizm paliwowy
 tworzenia tlenków azotu związany jest bezpośrednio 

z zawartością azotu w paliwach. Większość paliw stałych 
i ciekłych zawiera azot. Źródłem azotu w tym mechanizmie 
jest więc paliwo, zaś źródłem tlenu powietrze wprowadza-
ne do procesu spalania. Droga powstawania tlenku azotu 
w tym mechanizmie jest dosyć długa i przebiega przez sze-

 (2) NNONO +→+ 2

 (3) ONOON +→+ 2

M (1)OOMO +++2

 (4) HNOOHN +→+

 (5) HNNH 22 →←+

 (6) NHNOOHN +→←+2
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reg reakcji następczo-równoległych, pokazanych na rys. 2. 
W pierwszym etapie z poddawanej spalaniu substancji 

organicznej (węglowodorów z zawartością azotu) uwalnia 
się cyjanowodór, który na drodze dalszych reakcji utlenia-
nia i uwodornienia daje najpierw rodnik NCO, następnie NH 
i dalej wolny atomowy azot (N). W tym momencie możliwe 
są trzy dalsze przebiegi reakcji - utlenienie dające tlenek 
azotu, reakcja z powstałym wcześniej tlenkiem azotu dająca 
w efekcie neutralny azot cząsteczkowy oraz reakcja z rod-
nikiem węglowodorowym zawracając reakcje do początku. 
Tak więc tylko jedna droga prowadzi do powstania tlenku 
azotu, zaś dwie pozostałe zmniejszają skutecznie jego ilość 
- stąd widać, że istnieją techniczne możliwości wpływania 
na ilość powstających tlenków azotu - poprzez organizację 
procesu spalania. 

�o Mechanizm prompt (szybki, 
natychmiastowy)
(inaczej: rodnikowy) został po raz pierwszy opisany przez 

Fenimore’a w 1971 r. Zauważył on, że we wczesnej fazie pło-
mienia, w obecności licznych rodników węglowodorowych do-
chodzi do syntezy tlenku azotu z tlenu i azotu wprowadzanego 
do procesu spalania. Ponieważ reakcje tworzenia NO zachodzą 
we wczesnym stadium płomienia, nazwano ten mechanizm 
prompt. Mechanizm prompt stanowi uzupełnienie mechanizmu 
paliwowego i cześć reakcji chemicznych przebiega według tej 
samej drogi. Ogólnie można przyjąć, że w mechanizmie tym 
przebiegają następujące reakcje chemiczne:

Szybkość tworzenia się tlenku azotu w tym mechanizmie 
jest bardzo duża, jednak ilość powstałego wg tego mecha-
nizmu NO stosunkowo niewielka. 

Generalnie podczas spalania paliw, zwłaszcza stałych, 
największe ilości tlenku azotu powstają według mechanizmu 
paliwowego (niejednokrotnie nawet i 80-90%). Mechanizm ter-
miczny zaczyna nabierać znaczenia dopiero po przekroczeniu 
temperatury 1400oC, stąd udział tego mechanizmu zazwyczaj 
nie przekracza 10-20%. Udział mechanizmu prompt jest zwy-
kle na poziomie 1-5%. Oczywiście im wyższa temperatura tym 
udział mechanizmu termicznego rośnie. 

W ostatnich latach zauważono, że podczas niskotempe-
raturowego spalania mieszanek ubogich w paliwo przy nie-
wielkim nadmiarze powietrza pojawia się dodatkowy mecha-
nizm tworzenia tlenku azotu. Jest on związany z opisaną przez 
Malte syntezą podtlenku azotu w warunkach spalania. Naj-
prawdopodobniej reakcja ta zachodzi z udziałem aktywnych 
atomów wodoru, tlenu lub tlenku węgla - produktu niepełnego 
spalania, zgodnie z następującymi równaniami:

Reakcje tworzenia monotlenku azotu z podtlenku prze-
biegają stosunkowo szybko w temperaturze poniżej 1200oC 
w obszarze dobrego natlenienia strefy spalania. Sama synte-
za podtlenku azotu przebiega według kilku możliwych dróg, 
jedna z nich wymaga podobnie jak w mechanizmie termicz-
nym kontaktu z wysokoenergetyczną cząsteczką inertną M:

Przebieg reakcji (15), (16) i (17) świadczy, że synteza N2O 
może przebiegać poza strefą spalania z udziałem powstałe-
go wcześniej tlenku azotu, w obecności licznych rodników. 

Badania produktów spalania wykazują przede wszystkim 
obecność tlenku azotu (NO) oraz niewielkich ilości podtlen-
ku azotu (N2O). Składnikiem spalin jest również dwutlenek 
azotu (NO2) pochodzący z utlenienia części NO powstałe-
go w procesie spalania. Powstawanie NO2 zostało opisane 
przez Millera i Bowmana w 1989 r. W wyniku dyfuzji rodników 
wodorowych poza strefą płomienia w obszar niższej tempe-
ratury (poniżej 750oC) w obecności nadmiaru tlenu tworzą 

Rys. 2. Schemat powstawania tlenku azotu  
wg mechanizmu paliwowego

          (10) CONOONCO +→+

 (7) NHCNNCH +→+ 2

 (8) NHHCNNCH +→+ 22

 (9) HNCOOHCN +→+

          (11) NHNOHON +→+2

          (12) NOOON 22 →+

          (13) NCONOCOON +→+2

          (14) MONMNO +→++ 22

          (15) COONNONCO +→+ 2

          (16) HONNONH +→+ 2

          (17) OONNO +→← 22
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się, z udziałem wysokoenergetycznych cząstek inertnych M, 
rodniki HO2, które również w tej samej strefie mogą reagować 
z tlenkiem azotu zgodnie z różnieniem reakcji: 

Równolegle do reakcji syntezy zachodzą reakcje rozkła-
du dwutlenku azotu:

Ponadto, w dalszej strefie instalacji, za układami odzy-
sku ciepła, w temperaturach poniżej 200oC zachodzi bezpo-
średnie utlenianie NO do NO2 tlenem obecnym w spalinach:

W prawidłowych warunkach spalania udział NO2 w całym 
strumieniu emitowanych tlenków azotu nie przekracza 5-10%. 

Udział poszczególnych mechanizmów powstawania NO w pro-
cesach spalania w zależności od temperatury pokazano na rys. 3.

Tlenki azotu (NOx), rozumiane jako suma NO, NO2 i N2O są 
zanieczyszczeniem którego wielkość emisji w minimalnym stop-
niu zależy od zawartości azotu w paliwie. Ich emisja w sposób 
bezpośredni wynika z konstrukcji instalacji oraz organizacji pro-
cesu spalania. 

 � Metody ograniczania emisji NOx

Metody ograniczania emisji tlenków azotu można podzielić 
na dwie grupy - metody pierwotne i metody wtórne. 

Do metod pierwotnych ograniczania emisji tlenków azo-
tu zaliczymy recyrkulację spalin i spalanie stopniowane w tzw. 
palnikach niskoemisyjnych. Patrząc na schemat powstawania 
tlenków azotu łatwo zauważyć, że doprowadzając na ostatnim 
etapie ich syntezy rodniki węglowodorowe lub tlenek azotu moż-
na ograniczyć drogę ich syntezy wg mechanizmu paliwowego 
i rodnikowego. Pokazano to na rys. 4.

Teoretycznie, zwiększenie stopnia recyrkulacji spalin może 
skutecznie zmniejszyć ilość powstającego tlenku azotu wg me-
chanizmu paliwowego i/lub rodnikowego. Pokazano to na rys. 5. 

Istnieją jednak granice możliwości stosowania tej metody. 
Nadmierna recyrkulacja spalin może prowadzić do deficytu tle-
nu i tym samym powstawania produktów niepełnego spalania. 
Zazwyczaj stopień recyrkulacji wynosi 5-15% co zapewnia ok. 
10-30% redukcję emisji NOx.

          (18) OHNOHONO +→+ 22

          (19) 
22 ONOONO +→+

          (20) OHNOHNO +→+2

          (21)
 

22
2

1
NOONO →+

Rys. 3. Udział poszczególnych mechanizmów powstawania NO 
w procesach spalania w zależności od temperatury

Rys. 4. Recyrkulacja spalin zawierających NO  
oraz rodniki węglowodorowe  

jako metoda redukcji emisji tlenków azotu

Rys. 5. Zależność ilości powstającego tlenku azotu 
 oraz stopnia redukcji jego powstawania  

w zależności od stopnia recyrkulacji spalin
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Funkcjonowanie palników niskoemisyjnych sprowadza 
się do prowadzenia procesu spalania ze stopniowanym do-
zowaniem powietrza (tlenu) i paliwa. Oczywiście ta tech-
nika ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do palników 
pyłowych, spalających paliwa stałe w postaci pyłu wymie-
szanego z powietrzem (mieszanki paliwowo-powietrznej). 
Uproszczony schemat działania palników niskoemisyjnych 
pokazano na rys. 6. 

Jak widać na rys. 5 w strefie spalania tworzone są na prze-
mian strefy bogate w tlen (współczynnik nadmiaru powietrza λ 

> 1) i ubogie w tlen ( λ < 1). Analizując schemat powstawania 
tlenku azotu widać, że deficyt tlenu w ostatnim stadium syntezy 
tlenku azotu przy jednoczesnej obecności rodników węglowo-
dorowych skutkuje przebiegiem reakcji w kierunku powstawania 
wolnego azotu (N2), a nie tlenku azotu. Podobnie, wprowadzenie 
do końcowej strefy spalania paliwa dodatkowego (tzw. reburnin-
gowego) skutkuje powstaniem rodników węglowodorowych, 
których obecność powoduje uprzywilejowanie reakcji powsta-
wania wolnego azotu w miejsce reakcji syntezy tlenku azotu. 
Stopniowanie dozowania powietrza (i/lub paliwa) uzyskuje się 
np. wprowadzając tzw. powietrze wtórne lub trzeciorzędowe na 
obwód strefy płomienia. 

Zastosowanie palników niskoemisyjnych pozwala, w proce-
sie spalania pylistych paliw stałych, na ograniczenie powstawania 
tlenków azotu o ok. 30-40%. Rozwiązanie to generuje jednak no-
wy problem. Na skutek tworzenia się stref redukcyjnych w kotle 
może wystąpić przyspieszona korozja jego niektórych elemen-
tów. Pomimo tego, palniki niskoemisyjne znalazły szerokie za-
stosowanie w polskiej energetyce zawodowej.

Inną wersją palników niskoemisyjnych jest zastosowa-
nie stopniowania dozowania powietrza - podział strumienia 
powietrza doprowadzanego do spalania na tzw. powietrze 
pierwotne podawane bezpośrednio do strefy spalania i powie-
trze wtórne podawane poza strefą bezpośredniego spalania. 
Powietrze wtórne służy do dopalenia produktów niepełne-
go spalania, w tym tlenku węgla. Spełnia ono jednocześnie 
swoją rolę w ograniczaniu emisji tlenków azotu. Wariantem 
tej metody jest zastosowanie tzw. dysz OFA (ang. overfire 
air) wprowadzających specjalnymi dyszami dodatkowe po-
wietrze ponad strefą płomienia.

Przedstawione powyżej metody - recyrkulacja spalin, palniki 
niskoemisyjne, stopniowanie powietrza znajdują zastosowanie je-
dynie przy ograniczaniu powstawania tlenku azotu zgodnie z me-
chanizmem paliwowym i rodnikowym (prompt). W odniesieniu do 
mechanizmu termicznego jedynym rozwiązaniem jest obniżenie 
temperatury spalania, co ma miejsce np. w kotłach fluidalnych 
(temperatura spalania na poziomie 850-950oC). 

Wśród metod wtórnych ograniczania emisji tlenków azotu 
przede wszystkim wyróżnić możemy selektywną niekatali-
tyczną redukcję tlenków azotu (SNCR), katalityczną redukcję 
tlenków azotu (SCR) a także metody absorpcyjne. 

Selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu pro-
wadzona jest w kotle energetycznym w zakresie tempera-
tur 850-1 050oC. Polega na wprowadzeniu w tej temperatu-
rze do komory spalania czynnika redukującego: gazowego 
amoniaku - NH3, wody amoniakalnej (NH4)OH, lub wodnego 
roztworu mocznika. 

Podstawowym problemem technologii niekatalitycznej re-
dukcji tlenków azotu jest precyzyjne podanie reagenta w tzw. 
„oknie temperaturowym” przy jednoczesnym równomiernym, 
zarówno osiowym jak promieniowym rozkładzie temperatur 
w kotle. Rozkład temperatur w pierwszym ciągu konwekcyjnym 
kotła zależy od jego obciążenia cieplnego. Im wyższe obciążenie, 
tym tzw. „okno temperaturowe” znajduje się wyżej. Przy spadku 
obciążenia kotła „okno temperaturowe” lokuje się niżej. Problem 
ten rozwiązuje się stosując kilka (najczęściej 3) poziomów wpro-
wadzania reagenta do kotła (za pomocą specjalnych dyszy roz-
pylających). Równocześnie istnieje także promieniowy rozkład 
temperatur w kotle - w pobliżu ścianek temperatura jest niższa 
niż w osi kotła. Wprowadzenie czynnika redukcyjnego w zbyt 
niskiej temperaturze powoduje, że reakcja redukcji nie zacho-
dzi, natomiast w zbyt wysokiej temperaturze reagent rozkłada 
się z wydzieleniem tlenku azotu. Przedstawiono to na rys. 8.

Rys. 6. Uproszczony schemat działania palników niskoemisyjnych
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λ > 1

I Stadium
λ1 > 1

II Stadium
λ2 < 1
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λ > 1
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Rys. 8. Zależność skuteczności redukcji NOx 
metodą SNCR w zależności od temperatury
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Średnia skuteczność metody SNCR wynosi ok. 50% po-
mimo, iż zgodnie z rys. 8 może ona wynosić nawet i 95%. 
Jest to spowodowane rozkładem temperatur w kotle. Wtrysk 
czynnika redukcyjnego nie zawsze odpływa się w miejscu 
optymalnym, a promieniowy rozkład temperatur w pierwszym 
ciągu konwekcyjnym kotła też jest faktem.

Skuteczność metody SNCR ilustruje wykres przedsta-
wiony na rys. 9. Widać na nim wyraźnie, jak zwiększenie 

stężenia amoniaku (dolna krzywa) wpłynęło na obniżenie 
stężenia NO w spalinach (początek wykresu).

Technologia selektywnej katalitycznej redukcji tlenków 
azotu rozwinęła się w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Stosuje się przede wszystkim katalizatory wanado-
we i wolframowo-wanadowe, choć proces redukcji tlenków 
azotu za pomocą amoniaku przebiega również na kataliza-
torach manganowych czy molibdenowych, a także platyno-
wych i palladowych. Ideę metody pokazano na rys.10. 

Na katalizatorze SCR, podobnie jak w metodzie 
SNCR przebiega reakcja redukcj i  NO do wolne-
go azotu (N2) i wody (H2O) za pomocą amoniaku - 
NH3 (także wody amoniakalnej, czasami roztworu 
mocznika).

Stosowane są dwa rodzaje instalacji katalitycz-
nych - z katalizatorem osadzonym na nośniku mono-
litycznym (tzw. system Mitsubishi) - pokazany na rys. 
11 oraz z katalizatorem osadzonym na nośniku kuli-
stym (tzw. system Shell) - przedstawiony na rys. 12. 

Zdecydowanie częściej do katalitycznej redukcji tlenków 
azotu stosowany jest system z wykorzystaniem nośników 
monolitycznych - blokowych (honeycomb) lub płytowych. 
Widok elementu katalizatora monolitycznego blokowego 
pokazano na rys.13. Wartym zauważenia jest, że katali-
zator jest wykonany jako prostopadłościan o wymiarach 
150 x 150 x 800 mm i może być wykonany o różnym wy-
miarze kanalików: 1 x 1 mm, 2 x 2 mm, 4 x 4 mm oraz 8 x 8 
mm. Oczywiście z rozmiarem kanalików w bezpośredni spo-
sób wiąże się powierzchnia właściwa (odniesiona do 1 m3) 
katalizatora. Przykładowo katalizator o kanalikach 2 x 2 mm 
ma powierzchnię właściwą równą ok. 1 050 m2/m3.

Proces selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu 
(SCR) przebiega w temperaturze 200-400oC, przy czym im 
wyższe stężenie katalizatora na nośniku, tym niższa tem-
peratura redukcji, przy zachowaniu identycznego stopnia 
rozkładu. Produktem katalitycznej redukcji tlenków azotu za 

Rys. 9. Skuteczność metody SNCR na podstawie wyników ciągłego 
monitoringu emisji (dolna krzywa - NH3, górna krzywa - NO)
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Rys. 10. Idea metody SCR
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Rys. 11. Instalacja SCR systemu Mitsubishi
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Rys. 12. Instalacja SCR systemu Shell
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pomocą amoniaku (także wody amoniakalnej, czasami roz-
tworu mocznika) jest wolny azot i woda. Przy średnim ob-
ciążeniu katalizatora wynoszącym ok. 5000 m3/h spalin na 
1 m3 katalizatora (5000 1/h) uzyskuje się skuteczność re-
dukcji sięgającą 90%. Zależność skuteczności rozkładu NO 
(katalitycznej redukcji za pomocą amoniaku) od temperatury 
pokazano na rys. 14. 

Na kolejnym rys. 15 pokazano zależność skuteczności 
usuwania NO oraz stężenia amoniaku w gazach odlotowych 
za reaktorem katalitycznym w funkcji stosunku użytego NH3 
do aktualnego stężenia NO w spalinach.

Niezależnie od reakcji katalitycznej redukcji NO na kata-
lizatorze może przebiegać dodatkowo reakcja utlenienia za-
wartego w spalinach SO2 do SO3 oraz reakcje powstałego 
SO3 z wprowadzonym do strumienia spalin amoniakiem (NH3)

Produktem reakcji (24) i (25) są sole nieorganiczne, które 
mogą zalepiać kanały katalizatora monolitycznego. 

Wadą tej technologii jest stosunkowo wysoka cena katalizato-
ra, choć z drugiej strony doświadczenia eksploatacyjne pokazują, 
że jest on bardzo trwały (żywotność ponad 10 lat). Żywotność 
katalizatora maleje z czasem, ale po ok. 2 latach zaczyna utrzy-
mywać się na stałym poziomie wynoszącym ok. 80% począt-
kowej skuteczności (rys. 16). W niektórych instalacjach reaktory 
SCR z powodzeniem pracują już ponad 100000 godzin.

Żywotność katalizatora jest również uzależniona od miej-
sca jego zamontowania w instalacji oczyszczania gazów 
odlotowych. Można powiedzieć, że istnieją tu dwie możli-
wości. Pierwsza z nich to montaż reaktora bezpośrednio 
za kotłem, w miejscu gdzie temperatura spalin wynosi ok. 
250oC. Rozwiązanie to pozwala na lepsze wykorzystanie 

Rys. 13. Widok katalizatora blokowego (honeycomb)

Rys. 14. Zależność skuteczności rozkładu NO  
na katalizatorze SCR od temperatury

Rys. 15. Zależność skuteczności usuwania NO oraz stężenia 
amoniaku w gazach odlotowych za reaktorem SCR w funkcji NH3/NO
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Rys.16. Spadek aktywności katalizatora SCR
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energii w układzie, ale wystawia katalizator na działanie 
gazu zapylonego (erozja na skutek tarcia cząstek pyłu) 
oraz gazu zasiarczonego, co sprzyja reakcjom ubocznym 
(23)-(25) i zapychaniu kanałów katalizatora produktami 
tych reakcji. Wysokie stężenie SO2 nie wpływa negatyw-
nie na sam katalizator, gdyż katalizatory tlenkowe (wolfra-
mowo-wanadowe) są stosunkowo odporne na działanie 
siarki w przeciwieństwie do katalizatorów platynowych. 
Druga możliwość, to montaż katalizatora SCR jako ostat-
niego elementu systemu oczyszczania spalin. W tym 
przypadku spaliny kierowane na katalizator mają zazwy-
czaj temperaturę ok. 130-140oC i tym samym wymagają 
podgrzania ich do temperatury pracy - 250oC. Wymaga 
to zainstalowania dodatkowego wymiennika ciepła gaz-
gaz, w którym spaliny są podgrzewane, a także często 
również dodatkowego palnika (olejowego lub gazowe-
go) podgrzewającego spaliny do wymaganej temperatury 
(rys. 17). Dla strumienia spalin rzędu 100000 m3/h moc 
takiego palnika wynosi ok. 4,5 MW. Oczywiście gene-
ruje do dodatkowe koszty funkcjonowania instalacji, ale 
zapewnia dłuższą żywotność katalizatora. W przypadku 
usytuowania reaktora SCR za mokrym systemem oczysz-
czania spalin (temperatura spalin ok. 60oC) moc palnika 
musi być odpowiednio większa, podobnie jak znacząco 
większe będą koszty eksploatacyjne instalacji.

Absorpcja tlenków azotu w wodzie lub roztworach 
wodnych jest powszechnie stosowaną metodą ograni-
czania emisji tlenków azotu z procesów chemicznych, 
niskotemperaturowych. Głównym zanieczyszczeniem 
w gazach odlotowych jest wtedy ditlenek azotu - NO2, lub 

jego dimer - N2O4. Są one dobrze rozpuszczane w wo-
dzie w przeciwieństwie do monotlenku azotu (NO) głównie 
emitowanego z procesów spalania lub innych procesów ter-
micznych. Istotnym problemem w przypadku absorpcji NO2 
lub N2O4 jest sytuacja, w której w wodzie gazy te ulegają hy-
drolizie dając dwie sole różniące się wartościowością azotu: 
azotany(III) (inaczej azotyny) i azotany (V), czyli sole kwasu 
azotowego(III) i azotowego(V) - (azotawego).

W przypadku zastosowania jako absorbenta roztworu al-
kalicznego np. wodnego roztworu wodorotlenku sodowego 
NaOH otrzymuje się mieszaninę soli sodowych: azotanu(III) 
i azotanu (V) sodowego:

O ile wprowadzanie wód (ścieków - np. zużytych cieczy 
poabsorpcyjnych) zawierających azotany nie stanowi istotne-
go problemu dla oczyszczalni, o tyle obecność azotanów(III) 
jest niepożądana. Powoduje to konieczność dodatkowego 
utleniania cieczy absorpcyjnych. Azotany(III) stosunkowo 
łatwo utleniają się do azotanów(V) za pomocą silnych utle-
niaczy jak nadmanganian potasu (KMnO

4): 

podchloryn sodowy (NaOCl): 

czy woda utleniona (H2O2): 

Zastosowanie utleniaczy powoduje jednak nowe 
problemy: nadmanganian potasu - to wprowadzenie 
metalu ciężkiego do oczyszczalni, podchloryn sodowy 
- to obecność chloru w ściekach zaś nadtlenek wodo-
ru (wysokoprocentowa woda utleniona) jest po prostu 
bardzo drogi. Tak więc żadna z technologii absorpcyj-
nych nie jest pozbawiona wad. Ciekawym pomysłem 
jest absorpcja w roztworach siarczanów(IV) - siarczy-
nów (sodowego - Na2SO3 lub amonowego - (NH4)2SO3) 
w obecności wodorotlenku sodowego - NaOH (lub amo-
nowego - NH4OH): 

W reakcji tej, zwanej przez chemików reakcją dys-
proporcjonacji (jednoczesnego utlenienia i redukcji), 
grupa azotanowa(V) - NO2

- ulega redukcji do wolne-
go azotu N2, zaś grupa siarczanowa(IV) - SO3

-2 ulega 
utlenieniu do grupy siarczanowej(VI) - SO4

-2. W efekcie 
w wyniku tej reakcji powstaje mieszanina siarczanu(VI) 
i azotanu(V), która, jeżeli będą to sole amonowe, ma 
właściwości nawozowe.

Rys. 17. Schemat instalacji SCR 
 z podgrzewaniem spalin palnikiem gazowym

Wentylator

Katalizator

Do komina

Spaliny

Amoniak

Sprężone

powietrze

Reaktor

SCR

Gaz ziemny

Powietrze

          (26) 
32222 HNOHNOOHNO +→+

          (27) OHNaNONaNONaOHNO 2322 22 ++→+

          (28) OHNaNONaOHNO
KMnO 232 222

4

+ →+

          (29) OHNaNONaOHNO
NaOCl 232 222 + →+

          (30) OHNaNONaOHNO
OH 232 222

22  
+ →+

          (31) ↑+++→++ 22342322 23234 NOHNaNOSONaNaOHSONaNO



82 nr 4(28)/2012
Te

c
h

n
o

lo
g

ie

Najczystszą i najbardziej elegancką (ale zarazem najdroż-
szą) metodą usuwania tlenków azotu (zarówno NO jak i NO2) 
z gazów odlotowych będzie absorpcja w wodzie utlenionej 
(wodnym roztworze nadtlenku wodoru - H

2O2):

Jej produktem jest kwas azotowy, a więc produkt han-
dlowy. Na przeszkodzie jej stosowania stoi wysoka cena 
nadtlenku wodoru oraz bardzo słaba rozpuszczalność mo-
notlenku azotu (NO) w wodzie. 

Kluczowym jednak problemem jest fakt, iż w spalinach 
występuje głównie tlenek azotu NO, który bardzo źle rozpusz-
cza się w wodzie, przez co skuteczność metod absorpcyj-
nych usuwania NOx jest dla spalin bardzo niska. 

Istnieje jednak szansa pokonania tych trudności. Rozwią-
zanie to polega na zastosowaniu wstępnego utleniania NOx 
(NO i NO2) zawartych w spalinach za pomocą ozonu w celu 
zwiększenia w nich ilości dobrze rozpuszczalnych tlenków 
azotu, tj. głównie pentatlenku diazotu N2O5 (rozpuszczalność 
w wodzie około 500 g/dm3). Po procesie utleniania, powstałe 
wyższe tlenki azotu mogą być usuwane z gazów odlotowych 
w procesie absorpcji w roztworach alkalicznych. Uogólniony 
schemat instalacji przedstawiono na rys. 18. 

W przeciwieństwie do procesu absorpcji tlenku azotu 
(NO) i dwutlenku azotu (NO2), w którym powstają zarów-
no kwas azotawy jak i azotowy, to rozwiązanie umożliwia 
przekształcenie najpierw NOx do N2O5 a następnie absorp-
cję w wodnych roztworach z wytworzeniem jedynie kwasu 
azotowego (HNO3). Technologia ta jest szczególnie intere-
sująca dla zakładów azotowych, gdyż wytworzony w wyni-
ku oczyszczania gazów odlotowych kwas azotowy może 
być odprowadzany do instalacji kwasu azotowego, przez co 
metodę można uznać za bezodpadową. Może ona znaleźć 
również zastosowanie przy oczyszczania spalin pochodzą-
cych z energetycznego spalania paliw lub odpadów, o czym 
świadczą ostatnie prace Kordylewskiego oraz Skalskiej. Zgod-

nie z tą koncepcją spaliny po odpyleniu i utlenieniu tlenków 
azotu za pomocą ozonu kierowane byłyby do odsiarczania 
np. metodą mokrą wapniakową (powszechnie stosowana 
w największych obiektach energetycznych w Polsce). Wydaje 
się jednak, że obecność soli azotowych w typowym produk-
cie odsiarczania spalin (gipsie) może pogorszyć jego jakość 
i uniemożliwić gospodarcze wykorzystanie.

W energetyce do usuwania tlenków azotu znalazła jesz-
cze zastosowanie bardzo ciekawa metoda jednoczesnego 
usuwania NO2 oraz SO2 z wykorzystaniem wiązki elektronów. 
Technologia ta została w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku opracowana w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej 
w Warszawie w zespole prof. Chmielewskiego. Pierwszą te-
go typu instalację uruchomiono pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych w elektrociepłownia Kawęczyn w Warszawie. Kolej-
ną instalację uruchomiono na początku lat dwutysięcznych 
w elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie. Uproszczony 
schemat instalacji przedstawiono na rys. 19. 

Zasada metody polega na wprowadzeniu do odpylo-
nego i nawilżonego strumienia spalin gazowego amoniaku 
i poddania spalin działaniu wiązki elektronów wytworzonej 
w specjalnych akceleratorach. W komorze reakcyjnej prze-
biegają następujące reakcje chemiczne:

Ich produktem oddzielonym od strumienia spalin 
w filtrze tkaninowym (rzadziej w elektrofiltrze) jest mie-
szanina siarczanu - (NH4)2SO4 i azotanu amonowego - 
NH4NO3. Są to substancje o właściwościach nawozo-
wych, które mogą znaleźć wykorzystanie w rolnictwie. 

Ograniczanie emisji tlenków azotu nie jest przed-
sięwzięciem prostym. Żadna opisanych powyżej metod 
nie jest metodą idealną - każda z nich posiada jednak 

NOx: NO NO2 N2O5 HNO3

Źródło NOx

Powietrze
lub tlen

Ozonator

A
bs

or
be

r
W

oda lub roztw
ór

alkaliczny

O
czyszczony
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Rys. 18. Uogólniony schemat instalacji do ograniczania emisji NOx

          (32) OHHNOOHNONO 23222 2 +→++

Spaliny odpylone

Woda

NH3

FT
(EF)

Nawóz
azotowy

EF

Rys. 19. Schemat instalacji jednoczesnego usuwania dwutlenku 
siarki i tlenków azotu z wykorzystaniem wiązki elektronów 

          (33) ( ) 3423 NONHOHNHNO
elektronówstrumieńx  →++

          (34) ( ) 4423 SONHOHNHSO
elektronówstrumień2  →++
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swoje wady i zalety. W opublikowanym pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku raporcie Banku Świa-
towego podano przybliżone wskaźniki kosztów różnych 
metod ograniczania emisji NOx w energetyce. Przedsta-
wiono je w tab. 1. 

Przyjęto dane dla kotła energetycznego o mocy 
1 500 MWt, opalanego węglem kamiennym, pracującego 
ok. 5 500 godzin w ciągu roku (dane dla 1995 r.). Wielkość 
nakładów przeliczono na Euro z dolarów amerykańskich.

Brak jest danych odnośnie kosztów metody z wiązką 
elektronów (informacje dostępne w Instytucie Chemii i Tech-
niki Jądrowej w Warszawie) oraz metod absorpcyjnych. 

Z całą pewnością koszty podane w tab. 1 (co do bez-
względnej wysokości) uległy zmianie. Jednak ich wza-
jemny stosunek pokazuje względną kosztochłonność po-
danych metod. Warto odnotować, że w ostatnim okresie 
zmniejszeniu uległy koszty wytwarzania katalizatorów SCR. 
Przykładowo krajowy katalizator do katalitycznej redukcji 
tlenków azotu (SCR) opracowany na Wydziale Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ wraz z Instytutem 
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie wg 
najnowszego oszacowania kosztuje ok. 210-240 tys. PLN 
za 1 m3, przy czym potrafi on oczyścić ok. 5 000 m3/h 
gazów odlotowych do poziomu zawartości NOx poniżej 
150 mg/m3

u. Katalizator importowany kosztuje zazwyczaj 
powyżej 300 tys. PLN za 1 m3. 

Obiecująco pod względem ekonomicznym wygląda me-
toda niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR). Niesie 
ona jednak wiele problemów na etapie projektowym. Aby 
funkcjonowała ona skutecznie konieczna jest dostatecznie 
duża komora dopalania (lub pierwszy ciąg konwekcyjnych 
kotła) oraz dokładne wyniki symulacji rozkładu temperatur 
w instalacji przy różnym obciążeniu paleniska, wykonane 
przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania CFD 
(Computational Fluid Dynamic) - np. FLUENT®. Oblicze-

nia takie umożliwiają precyzyjne zaprojektowanie miejsca 
osadzenia dysz wprowadzających środek redukujący (np. 
wodę amoniakalna lub wodny roztwór mocznika), tak aby 
reakcja niekatalitycznej redukcji przebiegała w warunkach 
optymalnych - w „oknie temperaturowym” procesu. System 
wprowadzania reduktora można wzbogacić o układ pomia-
ru rzeczywistej temperatury w miejscu iniekcji (np. pomiar 
akustyczny), co znakomicie ułatwia sterowanie procesem.

Najtańszą metodą ograniczania emisji tlenków azotu 
jest zastosowanie recyrkulacji spalin, jednak podobnie jak 
wprowadzenie metody SNCR, wymaga ono wykonania 
symulacji rozkładu temperatur metodą CFD, a następnie 
długotrwałych prób na obiekcie w celu optymalizacji wa-
runków pracy. 

Jak już wspomniano żadna z prezentowanych powyżej 
metod nie jest idealna, każda z nich ma swoje wady i zalety 
oraz obszary zastosowań. Jak zwykle w takich przypad-
kach najskuteczniejszą i najpewniejszą wydaje się metoda 
najdroższa (SCR), ale wybór konkretnej metody ogranicza-
nia emisji tlenków azotu musi być poprzedzony dokładną 
analizą jej opłacalności dla konkretnego przypadku.

 � Perspektywy dla polskiej energetyki
Polska energetyka w ostatnich latach zrobiła bardzo 

wiele dla zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Po-
wszechne zastosowanie wysokosprawnych elektrofiltrów 
pozwoliło skutecznie rozwiązać problem emisji pyłów. Pla-
nowane zamiany w prawie (dyrektywa 2010/75/WE o emi-
sjach przemysłowych) wymuszą jednak działania zmie-
rzające do jeszcze efektywniejszego odpylania spalin (do 
stężenia pyłu poniżej 20 mg/m3

u). 
W zakresie emisji dwutlenku siarki większość dużych 

obiektów energetycznych posiada skuteczne mokre sys-
temy odsiarczania spalin do poziomu stężeń poniżej 400 
mg/m3

u. Zgodnie z nową dyrektywą konieczne będzie za-

Rodzaj technologii

Średnia skutecz-
ność ograniczania 

emisji NOx

Nakłady 
inwestycyjne

Roczne koszty eksploatacji

[%] [mln €] [tys. €]

Palniki 
niskoemisyjne

ok. 40 13,3 1 400	

Palniki 
niskoemisyjne 

i recyrkulacja spalin
ok. 50 16,1 1 500	

Palniki 
niskoemisyjne, 

recyrkulacja spalin 
i SNCR

ok. 75 17,5 2 200 

Palniki
 niskoemisyjne, 

recyrkulacja spalin 
i SCR

ok. 95 64,1
6 500*)

*) - uwzględniono koszty podgrzewania spalin za pomocą zewnętrznego źródła (palnika)
 

Tab. 1. Oszacowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla różnych technologii ograniczania emisji NOx w energetyce 



tem zwiększenie stopnia odsiarczenia do poziomu stężeń 
w spalinach poniżej 200 mg/m3

u. W przypadku istniejących 
systemów mokrego odsiarczania w elektrowniach wydaje 
się to całkowicie możliwe. 

Najpoważniej wygląda sprawa w przypadku emisji tlen-
ków azotu. Większość wielkich obiektów energetycznego 
spalania osiąga dziś poziom ok. 500 mg/m3

u przy wykorzy-
staniu przede wszystkim palników niskoemisyjnych, dysz 
OFA, reburningu oraz czasami recyrkulacji spalin. W świe-
tle dostępnych danych wydaje się jednak, że wymagany 
dyrektywą poziom 200 mg/m3

u jest dla tych technik ogra-
niczania emisji nieosiągalny. Istnieją nieliczne doniesienia 
mówiące o udanych próbach dotrzymania standardu emi-
syjnego 200 mg/m3

u przy wykorzystaniu wspomnianych 
powyżej metod (palniki niskoemisyjne + dysze OFA + re-
cyrkulacja spalin), ale w warunkach pracy ciągłej obiektu 
energetycznego trwała praca przy tak niskiej emisji NOx 
wydaje się mało realna. Powszechne zastosowanie me-
tod absorpcyjnych także nie wydaje się możliwe, przede 
wszystkim ze względu na jakość wytwarzanego w instala-
cjach odsiarczania spalin gipsu. W przypadku jednak za-
stosowania suchych lub półsuchych metod odsiarczania 
spalin, w których produkt odsiarczania nie jest wykorzysty-
wany gospodarczo, to wstępne np. ozonowanie spalin wy-
daje się całkowicie realne. W tej sytuacji jedynym realnym 
wyjściem wydaje się zastosowanie bądź niekatalitycznej 
redukcji tlenków azotu (SNCR) lub katalitycznej redukcji 
tlenków azotu (SCR). Biorąc pod uwagę konstrukcje nie-
których kotłów energetycznych, w szczególności mniejszej 
mocy, wydaje się, że zastosowanie SNCR może być pro-
blematyczne ze względu na kłopoty techniczne z zainsta-
lowaniem dysz rozpylających środek redukcyjny. W takim 
przypadku pozostaje jedynie droższy SCR. 

Jak widać, polska energetyka, która w ostatnim 
10-leciu zainwestowała miliardy w ochronę środowi-
ska, znacząco zmniejszając emisję pyłu oraz ditlenku 
siarki, będzie musiała podjąć jeszcze jedno poważne 
wyzwanie - ograniczyć emisję tlenków azotu. Z przeglą-
du dostępnych metod wynika, że nie uda się osiągnąć 
poziomów określonych w dyrektywie o emisjach prze-
mysłowych (2010/95/WE) dotychczas stosowanymi me-
todami pierwotnymi - poprzez zastosowanie modyfika-
cji procesu spalania (palniki niskoemisyjne, dysze OFA, 
reburning, recyrkulacja spalin). Zastosowanie metod 
absorpcyjnych połączone z utlenianiem NO (np. ozo-
nem) również nie wydaje się realne. Oczekiwane skut-
ki redukcji emisji można uzyskać praktycznie dwoma 
metodami - katalityczną bądź niekatalityczną redukcją 
tlenków azotu (SCR lub SNCR). Niestety, zastosowa-
nie tych metod, a w szczególności SCR, będzie sporo 
kosztować, stąd kolejne poważne wydatki przed naszą 
energetyką, do poniesienia w stosunkowo krótkim cza-
sie (do 2016 r.). o
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ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Technologia CCS 
- budowa demonstracyjnej 
instalacji wychwytywania, 
transportu i geologicznego 
składowania dwutlenku węgla

W ramach 
podnoszenia 

świadomości odnośnie 
niekorzystnego wpływu 
działań człowieka 
na środowisko, Unia 
Europejska uznała, 
że to kraje rozwinięte 
powinny być na 
pierwszym froncie 
walki z niekorzystnymi, 
nieodwracalnymi 
zmianami 
klimatu. Promując 
energooszczędne, 
niskoemisyjne 
gospodarki, UE 
wprowadza w sektorze 
energetycznym coraz 
bardziej restrykcyjne 
ograniczenia. 
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Jakie zatem perspektywy na dalszy 
rozwój ma wysoce emisyjna polska ener-
getyka? Wizje opłat za nadmierną emi-
sję dwutlenku węgla wiążą rozwój branży 
energetycznej z zastosowaniem czystych 
technologii węglowych, takich jak np. CCS 
(Carbon Capture and Storage), czyli wy-
chwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla. Jednak, aby technologia ta osią-
gnęła status gotowej do komercjalizacji 
i powszechnego użycia, konieczne jest 
wcześniejsze jej rozpoznanie oraz optyma-
lizacja na poziomie instalacji pilotażowych 
i demonstracyjnych. Prace rozwojowo-
badawcze są niezbędne, aby osiągnąć 
zmniejszenie potrzeb własnych instalacji 
CCS oraz obniżenie kosztów inwestycyj-
nych i operacyjnych. W działaniach tych 
bierze udział również Polska - PGE Elek-
trownia Bełchatów S.A. od 2007 r. pro-
wadzi prace przygotowawcze do budowy 
instalacji demonstracyjnej CCS, wychwy-
tującej ok. 1,8 milionów ton CO2 rocznie, 
odpowiadającej mocy powyżej 250 MW, 
która ma być zintegrowana z nowo wy-
budowanym blokiem o mocy 858 MW.

 � Wychwytywanie
Wychwytywanie dwutlenku węgla 

może być realizowane na trzy sposoby:  
pre - combustion, oxy - fuel oraz post - 
combustion.

W technologii pre-combustion paliwo 
zostaje poddane procesowi gazyfikacji, 
w wyniku którego powstaje gaz syntezo-
wy, składający się w większości z tlenku 
węgla i pary wodnej. Oczyszczony z za-
nieczyszczeń i poddany reformingowi za 
pomocą pary wodnej, staje się on mie-
szaniną głównie dwutlenku węgla i wo-
doru. Następnie dwutlenek węgla zostaje 
odseparowany w procesie absorpcji, zaś 
pozostały (bogaty w wodór) gaz spalany 
jest w turbinie gazowej.

Metoda oxy - fuel polega na spalaniu 
paliwa w atmosferze uprzednio przygoto-
wanego, prawie czystego tlenu oraz spalin 
(składających się głównie z pary wodnej 
i dwutlenku węgla), recyrkulowanych w ce-
lu stworzenia podobnych warunków ter-
micznych, jak przy spalaniu w powietrzu. 
Po spalaniu spaliny zostają odpylone, od-
siarczone oraz uwolnione od pozostałych 

zanieczyszczeń, a następnie schłodzone 
w celu wykroplenia pary wodnej. W wy-
niku tych zabiegów pozostały strumień 
jest prawie czystym dwutlenkiem węgla.

Ostatnim ze wspomnianych sposo-
bów wychwytu dwutlenku węgla są tech-
nologie typu post-combustion. Dwutlenek 
węgla usuwany jest po spaleniu z „typo-
wych” spalin pochodzących z elektrowni 
konwencjonalnych, dlatego też możliwe 
jest dobudowanie takiej instalacji do już 
istniejących bloków. W procesie tym spali-
ny, po odpowiednim oczyszczeniu z zanie-
czyszczeń (takich jak związki siarki, tlenki 
azotu czy pyły), kierowane są do absor-
bera, gdzie przy użyciu chemicznego ab-
sorbentu, który reaguje z dwutlenkiem wę-

gla, zostają one z niego oczyszczone, a na-
stępnie wypuszczone do atmosfery. Z kolei 
roztwór z pochłoniętym dwutlenkiem wę-
gla jest regenerowany w kolumnie desor-
bera, gdzie pod wpływem dostarczonego 
ciepła, związany dwutlenek węgla zosta-
je uwolniony i odprowadzony, zaś absor-
bent skierowany z powrotem do kolumny 
płuczącej. Systemy usuwania CO

2 wyko-
rzystujące płuczki aminowe stosowane są 
w branży „Oil & Gas” już od lat pięćdziesią-
tych XX w. Właśnie ze względu na wcze-
śniejsze wykorzystanie tej technologii w in-
nych gałęziach przemysłu jest ona bliska 
komercyjnemu zastosowaniu w energety-
ce. Oprócz procesu absorpcji, w celu usu-
nięcia dwutlenku węgla po spaleniu możli-
we jest również wykorzystanie  procesu ad-
sorpcji, separacji kriogenicznej, czy też za-
stosowanie membran, jednak technologie 
te nie są jeszcze opanowane w skali nie-
zbędnej dla bloku energetycznego.

Dla instalacji wychwytywania CO2 
w Elektrowni Bełchatów rozważane jest 
zastosowanie technologii post-combu-
stion - Advanced Amine Process (AAP), 
opracowanej przez firmę Dow Chemical 
we współpracy z firmą Alstom, gdzie ja-
ko absorbent dwutlenku węgla wybrano 
roztwór tzw. „zaawansowanych” amin, 
cechujący się wysokim wskaźnikiem wy-
chwytywania, tolerancją na zanieczysz-
czenia obecne w strumieniu spalin i niskimi 
wskaźnikami degradacji oraz korozyjności 
w porównaniu do alternatywnych absor-
bentów. 

 � Transport
Kolejnym krokiem po wychwycie CO2 

jest jego sprężenie do stanu nadkrytycz-
nego oraz transport do miejsca składowa-
nia. Wychwycony dwutlenek węgla może 
być transportowany za pomocą cystern, 
rurociągów czy statków, jednak biorąc 
pod uwagę skalę potrzeb transportu na 
potrzeby CCS, rurociągi uważane są za 
opcję najbardziej uzasadnioną.

22 czerwca 2012 r. firma ILF Pol-
ska podpisała umowę z PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. na wy-
konanie prac przygotowawczych w pro-
cesie budowy rurociągu transportowego 
CO2 dla instalacji demonstracyjnej w Elek-
trowni Bełchatów. 

Zakres usług ILF Polska obejmuje wy-
tyczenie trasy rurociągu oraz przygotowa-
nie raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko. Firma odpowiedzialna jest również 
za opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego, który zostanie załączony do 
specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego na wybór wykonaw-
cy rurociągu.

Chociaż transport dwutlenku węgla 
rurociągami nie jest postrzegany jako istot-
na bariera dla realizacji instalacji CCS na 
dużą skalę, doświadczenia przemysłowe 
związane z transportem CO2 są znacznie 
uboższe niż w przypadku transportu wę-
glowodorów takich jak np. gaz ziemny. 
Istniejące obecnie rurociągi CO2 znajdują 
się głównie w Ameryce Północnej, gdzie 
już od 30 lat używane są w przemyśle naf-
towym. Rurociągi te transportują jednak 

Dla instalacji 
wychwytywania 
CO2 w Elektrowni 
Bełchatów 
rozważane jest 
zastosowanie 
technologii post-
combustion
- Advanced Amine 
Process (AAP)

,,
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bardzo suchy i czysty strumień dwu-
tlenku węgla, pochodzący głównie ze 
złóż naturalnych lub zakładów prze-
twarzania gazu, dlatego też transport 
CO2, pochodzącego z instalacji CCS 
i mogącego zawierać różne zanie-
czyszczenia, wymaga podjęcia od-
powiednich środków, zapewniających 
pewność bezpiecznego działania.

 � Składowanie
Dwutlenek węgla z instalacji CCS 

transportowany jest do szczelnego, 
podziemnego składowiska lub też 
wykorzystuje się go w celach prze-
mysłowych. Może być on składowany 
w eksploatowanych i wyczerpanych 
złożach węglowodorów, w głębokich 
poziomach wodonośnych, czy pokła-
dach węgla.

W odniesieniu do przyszłego miej-
sca geologicznego składowania dwu-
tlenku węgla z instalacji demonstra-
cyjnej CCS w elektrowni Bełchatów, 
pierwotnie wyznaczono trzy poten-
cjalne obszary. W wyniku przepro-
wadzonych prac rozpoznawczych, 
jako najbardziej korzystna dla pro-
wadzenia pogłębionych badań geolo-
gicznych wskazana została struktura 
Wojszyce, zlokalizowana w północnej 
części województwa łódzkiego.

 � Finansowanie
W ramach Europejskiego Progra-

mu Energetycznego na rzecz Napra-
wy Gospodarczej (EEPR - European 
Energy Programme for Recovery), 
który finansuje projekty obejmujące 
cały łańcuch technologiczny, czyli: 

wychwytywanie, transport i składo-
wanie dwutlenku węgla, projekt CCS 
w Bełchatowie uzyskał wsparcie fi-
nansowe w kwocie 180 mln euro. Do-
datkowo w roboczym raporcie z 12 
lipca nt. programu NER300 (New En-
trants Reserve - rezerwa uprawnień 
do emisji CO2 dla nowych jednostek) 
Komisja Europejska uznała, że w ra-
mach dostępnych środków, pierwsze 
dwa lub trzy kandydujące projekty 
CCS mogą dostać dofinansowanie 
do 315 mln euro dla pojedynczego 
projektu, nie przekraczając jednak 
50% kosztów istotnych (tj. kosztów 
innowacyjnych komponentów) dane-
go projektu. Instalacja CCS w Beł-
chatowie znajduje się natomiast na 
drugim miejscu na liście kandydatur 
w tej dziedzinie. o

Coroczne spotkanie branży ekologicz-
nej w Poznaniu to przegląd oferty rynko-
wej z Polski oraz zagranicy z takich obsza-
rów, jak: woda i ścieki, odpady i recykling, 
energia i energia odnawialna, rekultywacja 
i rewitalizacja, powietrze, hałas i wibracje, 
aparatura kontrolno-pomiarowa, wykry-
wanie zagrożeń oraz systemy zabezpie-
czeń środowiska naturalnego, ochrona 
przeciwpowodziowa, budownictwo ko-
munalne i energetyczne, czy doradztwo  
i instytucje ochrony środowiska. 

Nowością w  tym roku będzie, 
obok dobrze już znanych przestrze-
ni specjalnych Salon Czystej Ener-
gii, Salon Recyklingu, czy Glob Pe-
łen Energii, ekspozycja pod nazwą 
„Ekologiczne Miasteczko”. Będzie to 
specjalnie zaaranżowana przestrzeń 
wystawiennicza, na której zaprezen-
towane zostaną rozwiązania służące 
redukcji zużycia energii, wykorzysty-
wania jej alternatywnych źródeł i utrzy-
mywania czystości.

Na zbliżających się targach POLEKO 
zarezerwowane jest już o 20% więcej po-
wierzchni wystawienniczej, niż w analo-
gicznym okresie zeszłego roku. 

Razem z POLEKO odbywają się: Mię-
dzynarodowe Targi Techniki Komunalnej 
KOMTECHNIKA, Targi Produktów i Usług 
dla Samorządów Lokalnych GMINA, Sa-
lon Nieruchomości i Inwestycji INVEST-
FIELD, Salon Lokalnego i Regionalne-
go Transportu Publicznego DWORZEC.

Szczegóły: www.poleko.mtp.pl o

Targi zielonych technologii  
Rynek technologii środowiskowych jest jednym 

z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
sektorów światowej gospodarki. Stawiamy na nowe 
rozwiązania, dzięki którym oczyszczanie wody, 
segregacja odpadów, czy też pozyskiwanie energii 
ze źródeł odnawialnych jest efektywniejsze. Pełny 
przegląd najnowszych polskich i zagranicznych 

technologii z zakresu ochrony środowiska będzie można zobaczyć na targach 
POLEKO w Poznaniu (20-23.11.2012). 

MTP sp. z o.o.
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Każdy obiekt 
inżynierski 

powstaje w długim 
i złożonym procesie, 
w którym splatają 
się elementy z wielu 
dziedzin nauki 
i techniki. W czasie, 
gdy realizowany 
jest projekt, tworzy 
się takie założenia 
oraz dobiera takie 
technologie, które 
pozwalają uzyskać 
jak najlepsze 
efekty techniczne, 
ekonomiczne 
i środowiskowe. Postęp 
w rozwoju pewnych 
technologii powoduje, 
że w relatywnie 
krótkim czasie 
niektóre rozwiązania 
mogą okazać 
się przestarzałe, 
z drugiej strony inne 
osiągają taki poziom 
dopracowania, że ich 
zastosowanie zaczyna 
mieć uzasadnienie.

Pojęcie „systemu ORC” powin-
no być znane każdemu, kto inte-
resuje się odnawialnymi źródła-
mi energi i ,  bowiem technologia 
ta spopularyzowała się w małych 
elektrociepłowniach opalanych bio-
masą. Kilka takich obiektów pracu-
je w Polsce bądź jest w trakcie re-
alizacji. Są to niewielkie instalacje 
(0,5-1,5 MWe oraz 2-6 MWt) z ko-
tłami zasi lanymi biomasą w po-
staci zrębki drzewnej, bądź słomy. 

Innym ciekawym zastosowa-
niem systemów ORC, które sta-
je się coraz bardziej popularne 
w Europie Zachodniej, jest odzysk 
energii cieplnej ze spalin silników 
tłokowych oraz turbin gazowych. 
Spore rezerwy mocy cieplnej za-
wartej w spalinach, zwykle używa-
nej do celów ciepłowniczych, bądź 
po prostu „wypuszczanych” w po-

wietrze, mogą posłużyć do gene-
racji dodatkowej energii elektrycz-
nej, poprawiając przy tym opła-
calność całej inwestycji. Rozwią-
zanie takie, pomimo szeregu za-
let (zwiększenie sprawności ogól-
nej układu i produkcji energii elek-
trycznej), nie spotkało się jak do-
tąd ze specjalnym zainteresowa-
niem naszych krajowych inwesto-
rów. Ponadto, systemy ORC od 
wielu lat stosuje się w elektrow-
niach geotermalnych, gdzie „pa-
l iwem” zasilającym blok energe-
tyczny jest gorąca ciecz czerpa-
na z podziemnych rezerwuarów.

Techno log ia  ORC (Organ ic 
Rankine Cycle) jest stosowana ko-
mercyjnie od wczesnych lat 80. 
ubiegłego wieku. Idea działania 
jest opisana w wielu ogólnodo-
stępnych materiałach problemo-

mgr inż. Przemysław Wojciech Czyżewski, Verkis Polska Sp. z o.o.

Zwiększanie sprawności 
elektrowni i elektrociepłowni za 
pośrednictwem technologii ORC

Rys. 1. Schemat ideowy turbogeneratora ORC
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wych. Warto jednak wspomnieć, 
że opiera się o cykl Rankine’a, 
gdzie medium roboczym podda-
wanym sprężaniu, odparowywaniu 
i skraplaniu jest ciecz o niskiej, 
w porównaniu do wody tempera-
turze wrzenia. Są to ciecze orga-
niczne (lekkie węglowodory, olej 
sil ikonowy) dobierane odpowied-
nio do temperatur źródeł ciepła 
zasilających turbozespół. Medium 
robocze znajduje się w zamknię-
tym układzie, a energia cieplna 
jest wymieniana poprzez wymien-
niki (rys. 1). Turbiny parowe są 
skonstruowane do pracy przy re-
latywnie niskim ciśnieniu pary (20-
25 bar). Sprawność elektryczna 
turbozespołów ORC, wahająca się 
pomiędzy 10-25%, jest oczywi-
ście dużo mniejsza w porówna-
niu do klasycznych opartych o pa-
rę wodną (35-45%), ale pozwala 
na generację energii elektrycznej 
przy źródłach zasilających o tem-
peraturach, gdzie zastosowanie 
klasycznego układu jest niemożli-
we. Dla porządku trzeba dodać, że 
ORC nie jest jedyną technologią 
bazującą na niskowrzących cie-
czach roboczych (tzw. technologie 
binarne). Z powodzeniem wdrożo-
no kilka instalacji z turbozespoła-
mi pracującymi na mieszankach 
wody i   amoniaku (Cykl Kal iny). 
ORC zdobyło jednak największą 
popularność, a liczbę wykonanych 
na świecie instalacji można osza-
cować na kilkaset sztuk.

H is toryczn ie ,  tu rbozespoły 
ORC były opracowywane z myślą 
o zagospodarowaniu źródeł cie-
pła w postaci gorącej wody (100-
130oC), na przykład wspomnianej 
wcześniej cieczy geotermalnych. 
Sprawności turbozespołów były 
niskie, nieprzekraczające 5-7%, 
moce elektryczne osiągały zaled-
wie kilkaset kW. Niemniej w spe-
cyficznych warunkach (duże na-
tężenia masowe ze źródła, brak 
alternatywnych źródeł energi i ) , 
rozwiązanie mogło mieć uzasad-

nienie ekonomiczne. Producen-
ci turbozespołów usprawniali na 
przestrzeni lat swoje urządzenia, 
tak, aby uzyskać wyższe spraw-
ności, zwiększyć trwałość i nie-
zawodność urządzeń,  a  także 
budować turbozespoły o dużych 
mocach, sięgających kilku MWel. 
Jednocześnie skupiono s ię na 
opracowaniu rozwiązań umożliwia-
jących zagospodarowanie innych 
niż ciecze źródeł ciepła, takich jak 
gorące gazy (powietrze, spaliny) 
oraz niskoparametrowa para wod-

na. Obecnie każde z  tych źródeł 
energii przy zachowaniu pewnych 
minimów (temperatury i przepływu 
masowego) może znakomicie po-
służyć do generacji energii elek-
trycznej przez turbozespół ORC.

Turbozespół ORC może sta-
nowić  podstawową jednostkę 
generującą energię elektryczną 
w elektrowni. Tak jest w przypad-
ku małych elektrociepłowni zasi-
lanych biomasą lub elektrowniach 
geotermalnych. Może jednak sta-
nowić uzupełnienie innego, pod-
stawowego systemu. W przypadku 
typowej elektrowni lub elektrocie-
płowni zasilanej paliwami kopalny-
mi, można rozpatrzyć dwa źródła 
energii cieplnej, które w klasycz-
nym układzie nie mogą posłużyć 
do generacji energii elektrycznej 
ze względu na niskie parametry, 
jakkolwiek mogące zasil ić turbo-
zespół ORC. Są to:

 � niskoparametrowa para upu-
stowa bądź wylotowa z turbin 
parowych,

 � spaliny z kotłów.
Oba wymienione źródła usiłuje 

się zagospodarowywać w jak naj-
bardziej racjonalny sposób. Pa-
rę upustową z turbin wykorzystu-
je się do wstępnego podgrzewu 

Zastosowanie 
technologii 
ORC może 
znacznie wpłynąć 
na poprawę 
sprawności 
i poprawić 
warunki pracy 
tradycyjnego bloku 
energetycznego, 
jednak każdy 
obiekt wymaga 
indywidualnego 
podejścia 
i rzetelnych prac 
studialnych

,,

Fot. 1. Turbozespół ORC dużej mocy zasilany parą (C) Turboden Srl
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parę wylotową z turbin ciepłowni-
czych kieruje się do wymienników 
podturbinowych podgrzewających 
wodę ciepłowniczą, natomiast spaliny 
schładza się w wymiennikach grze-
jących ciepłą wodę użytkową. Są to 
sprawdzone rozwiązania stosowane 
powszechnie od dziesięcioleci. Za-
leżnie od rodzaju obiektu (elektrow-
nia bądź elektrociepłownia) można 
taki klasyczny układ usprawnić po-
przez zastosowanie modułów ORC. 

Usprawnienie może zaowocować pod-
wyższeniem produktywności energii 
elektrycznej, bądź nawet sezonową 
zmianą charakteru pracy obiektu.

Zagospodarowanie pary upusto-
wej z turbin w elektrowni zawodowej 
można zrealizować poprzez skiero-
wanie części lub całości strumie-
nia pary z części niskoprężnej tur-
biny do turbozespołu ORC (fot. 1). 
W wielu przypadkach, szczególnie 
starszych typach turbin parowych, 
rozwiązanie takie bywa korzystne, 

bowiem turbozespół ORC może 
przepracować parę bardziej efek-
tywnie w porównaniu do ostatnich 
stopni turbiny parowej (sprawność 
elektryczna najnowszych turboze-
społów ORC zasilanych parą się-
ga 20%), dając ostatecznie więk-
szą ilość energii elektrycznej w tak 
rozbudowanym bloku. Dodatkowo, 
odciąża się turbinę w części nisko-
prężnej, co korzystnie wpływa na jej 
żywotność. Istniejąca część konden-
sacyjna bloku może zostać wyelimi-
nowana, kondensacja pary odbywa 
się w turbozespole ORC (odbiera-
jącym ciepło skraplania w swoich 
wymiennikach), oddającym konden-
sat, który jest zawracany do kotła. 
Turbozespoły ORC zasilane parą 
wymagają chłodzenia cieczą o pa-
rametrach identycznych jak w trady-
cyjnych kondensatorach, stąd istnie-
jące chłodnie znajdują zastosowanie 
do ich chłodzenia. Oprócz wymie-
nionych już korzyści, jak wzrostu 
produkcji energii elektrycznej, czy 
odciążenia turbiny parowej, spada 
również zużycie paliwa podawanego 
do kotła, bowiem kondensat odda-
wany przez ORC ma dużo wyższą 
temperaturę (około 100oC) w porów-
naniu do kondensatu z tradycyjnego 
kondensatora. Wysoka temperatura 
kondensatu eliminuje również pod-
grzewacze zasilane parą upustową. 
Zastosowanie opisanej modyfika-
cji wymaga oczywiście dokładnej 
analizy dla istniejącego bloku, może 
okazać się inwazyjne w odniesieniu 
do turbiny parowej, na przykład po-
przez konieczność dorobienia upu-
stów umożliwiających ekstrakcję ca-
łej masy pary z części niskoprężnej.

Podobnie wygląda możliwość 
zagospodarowania pary wylotowej 
z turbin przeciwprężnych, stosowa-
nych w elektrociepłowniach. Jednak 
celem modyfikacji nie jest wyłącz-
nie podniesienie sprawności bloku. 
W okresie pozagrzewczym, kiedy 
większość instalacji tego typu jest 
zatrzymywana bądź utrzymywana 
w ruchu na minimalnym poziomie, 

Fot. 2. Turbozespół ORC zasilany parą wylotową  
z turbiny przeciwprężnej w EC Svartsengi (Islandia)
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turbozespół ORC (fot. 2) może posłu-
żyć jako odbiornik pary zastępujący 
część ciepłowniczą. Parametry pary 
wylotowej z turbiny ciepłowniczej są 
co prawda dużo niższe w porówna-
niu do pary upustowej z turbin upu-
stowo-kondensacyjnych (niższa en-
talpia pary i ciśnienie), co przekłada 
się na dość niską sprawność elek-
tryczną ORC (do 10%), jakkolwiek 
rozwiązanie umożliwia utrzymanie 
wysokiego stopnia obciążenia turbi-
ny ciepłowniczej jako głównego źró-
dła prądotwórczego. Z drugiej strony, 
kondensacja pary następuje w turbo-
zespole ORC, za co tradycyjnie odpo-
wiadają nieczynne w takim układzie 
wymienniki podturbinowe. Rozwią-
zanie pozwala na czasowe uwolnie-
nie elektrociepłowni od rynku ciepła. 
Problemem pojawiającym się w takim 
układzie jest staranne rozplanowanie 
produkcji energii elektrycznej i cie-
pła w ciągu roku, aby utrzymać mi-
nimalny współczynnik dla kogenera-
cji. Ze sporządzonych studiów przy-
padku i dyskusji z operatorami takich 
obiektów wynika, że jest to wykonal-

ne, aczkolwiek wykorzystanie maksi-
mum możliwości, jakie daje taka mo-
dyfikacja, może okazać się trudne. 
Drugą realną przeszkodą do utrzy-
mania systemu na wysokim stopniu 
obciążenia jest emisja CO2. W nie-
których elektrociepłowniach zasila-
nych paliwami kopalnymi całoroczne 
utrzymanie pracy bloku może okazać 
się mało lub całkowicie nieopłacalne 
ze względu na konieczność dokupie-
nia praw do emisji, stąd rozwiązanie 
jest dedykowane głównie dla obiek-
tów współspalających biomasę lub 
pracujących wyłącznie na paliwie ty-
pu bio. Dodatkowym atutem rozwią-
zania jest bardzo prosty układ tech-
nologiczny i minimalna inwazyjność 
w istniejący system, w przeciwień-
stwie do opisanego wcześniej przy-
padku bloku z turbiną upustowo-kon-
densacyjną.

Spaliny z kotłów są również źró-
dłem energii cieplnej, które można 
efektywnie zagospodarować poprzez 
turbozespoły ORC. Najprostszym roz-
wiązaniem jest zastosowanie urzą-
dzeń zasilanych gorącą wodą (fot. 

3), podgrzewaną w prostych wymien-
nikach rurowych spaliny/woda, zain-
stalowanych w kanałach spalinowych 
z kotłów. Temperatury spalin z kotłów 
węglowych, szczególnie starszych ty-
pów, nierzadko osiągają na wylocie 
temperatury przekraczające 200oC, 
wystarczające do podgrzania dużych 
mas wody do temperatur rzędu 110-
130oC, optymalnych dla ORC, osią-
gających sprawność elektryczną do 
10%. Dużym atutem rozwiązania, po-
za oczywistą korzyścią w postaci do-
datkowej produkcji energii elektrycz-
nej ze źródła odpadowego, jest efek-
tywne schładzanie spalin, co popra-
wia warunki pracy instalacji filtrują-
cych spaliny.

Podsumowując, w świetle poszu-
kiwania nowych rozwiązań poprawia-
jących sprawności istniejących obiek-
tów, technologia ORC może wpisać 
się w oczekiwania Inwestorów. Ofer-
ta firm produkujących turbozespo-
ły ORC zwiększa się każdego roku 
o coraz lepsze urządzenia, a poza 
produktami typowymi, niektóre firmy 
posiadające odpowiednie zaplecze 
technologiczne podejmują się projek-
towania turbozespołów indywidualnie 
do potrzeb danego obiektu. Należy 
z całą mocą podkreślić, że zastoso-
wanie technologii ORC może znacz-
nie wpłynąć na poprawę sprawności 
i poprawić warunki pracy tradycyj-
nego bloku energetycznego, jednak 
każdy obiekt wymaga indywidualne-
go podejścia i rzetelnych prac stu-
dialnych. Bardzo ważnym elementem 
realizacji projektu modyfikacji bloku 
energetycznego jest więc powierze-
nie prac - przede wszystkim na eta-
pie wstępnym - specjalistom, którzy 
są w stanie dobrać odpowiednie, naj-
bardziej optymalne dla konkretnego 
obiektu rozwiązania. 

Autor składa podziękowania dla firm 
Verkis hf (Islandia), Turboden Srl 
(Włochy) oraz Freepower Ltd. (Wiel-
ka Brytania) za współpracę i  udo-
stępnienie materiałów problemo-
wych. o

Fot. 3. Zintegrowany turbozespół ORC zasilany wodą (C) Turboden Srl
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W ostatnich latach 
Energopomiar 

wykonał pomiary 
gwarancyjne układów 
kogeneracyjnych opartych 
na silnikach gazowych 
jako źródle energii 
elektrycznej i cieplnej. 
Pomiary dotyczyły silników 
gazowych o nominalnej 
mocy elektrycznej od 400 
do ponad 4200 kWe oraz 
mocy cieplnej od  
ok. 420 do ok. 3750 kWt.

W artykule omówiono 
problemy 

zaobserwowane podczas 
realizacji pomiarów 
przez Energopomiar. 
Problemy te najczęściej 
wynikały nie z samej 
metodyki przeprowadzania 
pomiarów, lecz zaniedbań 
inwestorów na początku 
procesu inwestycyjnego (np. 
na etapie ustalania zapisów 
Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 
lub sporządzania umów). 
W artykule opisano 
dwa obszary zagadnień 
- pierwszy związany 
z kwestiami środowiskowymi 
(hałasem i emisją 
zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych do atmosfery), 
drugi dotyczący parametrów 
technicznych. 

 � Aspekty środowiskowe
Jak wiadomo, żadnego procesu in-

westycyjnego nie można rozpocząć 
bez przygotowania odpowiednich do-
kumentów dotyczących oddziaływania 
planowanego obiektu na środowisko. 
Decyzją, która rozpoczyna proces in-
westycyjny, jest decyzja o środowisko-
wych uwarunkowaniach. Na jej podsta-
wie Wykonawca przygotowuje projekt 
układu kogeneracyjnego, a po zakoń-
czeniu procesu inwestycyjnego, przed 
oddaniem instalacji do użytkowania Za-
mawiający występuje o pozwolenie zin-
tegrowane lub pozwolenie na użytko-
wanie, umożliwiające eksploatację in-
stalacji. Dokument ten dotyczy przede 
wszystkim warunków brzegowych, któ-
re instalacja po zakończeniu budowy 
musi spełniać w zakresie ochrony śro-
dowiska. 

Na bazie dotychczasowych do-
świadczeń, zaobserwowanych proble-
mów i ich wagi w artykule skupiono się 
na dwóch zagadnieniach środowisko-
wych: hałasie oraz emisji zanieczysz-
czeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

 � Hałas
Pomiary hałasu wykonywane w ra-

mach pomiarów gwarancyjnych mogą 
dotyczyć zarówno hałasu od danego 
urządzenia, kiedy Inwestor musi wy-
kazać, że urządzenie spełnia wymogi 
w odniesieniu do warunków na danym 
stanowisku pracy, jak i hałasu emitowa-
nego do środowiska (potocznie zwane-
go „hałasem na granicy działki”).

Układy kogeneracyjne z założenia 
nie wymagają ciągłej obecności obsłu-
gi, więc zapewnienie poziomu hałasu na 
stanowisku pracy poniżej 85 dB, czy-
li poziomu wymaganego przepisami, 
należy odnieść do czasu przebywania 
pracownika w środowisku narażenia na 
hałas (tzw. czasu ekspozycji). W tej sy-
tuacji istotne jest, aby Inwestor już na 
etapie przygotowywania Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
rozważył zamieszczenie w nim zapisów 
wymuszających na potencjalnych do-
stawcach/wykonawcach zapewnienie 
odpowiedniego poziomu hałasu na sta-
nowiskach pracy. Układy kogeneracyjne 
budowane są w oddzielnych pomiesz-

Szymon Pająk, Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Praktyczne uwagi 
dotyczące pomiarów 
odbiorczych 
i gwarancyjnych 
układów 
kogeneracyjnych 
opartych na 
silnikach gazowych
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czeniach lub halach. W naszej prakty-
ce spotkaliśmy się zarówno z układami, 
gdzie silnik posiadał obudowę dźwię-
kochłonną, jak i takimi, w których jedy-
ną barierę dźwiękochłonną stanowiła 
konstrukcja hali maszynowni. W drugim 
przypadku przebywanie pracowników 
obsługi na hali maszynowni bez ochron-
ników słuchu mogłoby spowodować 
uszczerbek na zdrowiu, więc z założe-
nia nie mogliby znajdować się w tym po-
mieszczeniu podczas pracy silnika(-ów).

Należy pamiętać również o tym, 
że zapewnienie właściwego poziomu 
dźwięku wokół urządzenia(-eń) przekła-
da się na możliwość uzyskania pożąda-
nego poziomu dźwięku w bezpośrednim 
sąsiedztwie kompletnego układu koge-
neracyjnego. W interesie Inwestora leży 
takie sformułowanie SIWZ i warunków 
umowy, aby uwzględnione były wszelkie 
uwarunkowania środowiskowe w zakre-
sie hałasu, które mogą wpłynąć na moż-
liwość pracy instalacji w sposób ciągły. 
Nawet w przypadku obszarów przemy-
słowych może dojść do sytuacji, że lo-
kalne władze nałożą specjalne wymaga-
nia - inne niż wynikałoby to z charakteru 
obszaru posadowienia obiektu (np. spe-
cjalne strefy ekonomiczne) - które nowa 
instalacja będzie musiała spełniać. Du-
żym wyzwaniem dla Wykonawców są 
obiekty kogeneracyjne, których lokaliza-
cja przewidziana jest w sąsiedztwie osie-
dli mieszkaniowych (zabudowa jedno- 
i wielorodzinna). Sytuacja taka wymusza 
poniesienie dodatkowych kosztów zwią-
zanych z odpowiednim zaprojektowa-
niem i wykonaniem wyciszenia obiektu, 
a nie wszyscy Wykonawcy przewidują 
odpowiednie środki na ten cel (zwłasz-
cza bez wyraźnego zastrzeżenia ze stro-
ny Inwestora).

Nie bez wpływu na poziom hała-
su generowanego przez nowy obiekt 
pozostają aktualne techniczne uwa-
runkowania Inwestora. Jeżeli plano-
wany układ kogeneracyjny będzie do-
budowywany do istniejącego obiektu, 
będącego źródłem hałasu, Inwestor 
musi wziąć pod uwagę fakt, że przy 
niezmienionych warunkach brzego-
wych (dopuszczalna emisja hałasu 

do środowiska w punktach charak-
terystycznych wokół źródeł) suma-
ryczna emisja hałasu z dotychcza-
sowego (tzw. starej części) i nowego 
źródła nie może przekraczać usta-
lonych wartości, dopuszczalnych 
dla tego obszaru. W tej sytuacji Wy-
konawca zmuszony jest wykonać 
wstępne analizy teoretyczne wpły-
wu nowego obiektu na emisję ha-
łasu, aby dobudowany obiekt nie 
spowodował przekroczenia warto-
ści dopuszczalnych w otoczeniu. 
W skrajnych przypadkach może to 
skutkować wzrostem kosztów zwią-
zanych z koniecznością wyciszenia 
nowego obiektu.

Bardzo istotną kwest ią jest 
przekazanie Wykonawcy danych 
dotyczących referencyjnego pozio-
mu hałasu przez Inwestora przed 
rozpoczęciem inwestycji (lub w jej 
początkowej fazie). Inwestor zobo-
wiązuje się w ten sposób do za-
chowania w trakcie pomiarów gwa-
rancyjnych deklarowanego pozio-
mu hałasu odniesienia, a obowiąz-
kiem Wykonawcy staje się takie 
zaprojektowanie nowego układu, 
aby łączny hałas emitowany przez 
urządzenia starej i nowej części 
nie przekroczył dopuszczalnego 
poziomu.

Z doświadczeń Energopomiaru wy-
nika, że kwestie związane z hałasem 
na granicy działki nie zawsze traktowa-
ne są z wystarczającą uwagą. Inwestor 
w pierwszej kolejności musi sobie od-
powiedzieć na pytanie, czy zapis o ko-
nieczności spełnienia przez instalację 
stosownego Rozporządzenia Ministra 
Środowiska jest wystarczający. Nale-
ży pamiętać, że jeżeli instalacja została 
wybudowana zgodnie z zapisami Umo-
wy, ale niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, problem pozosta-
je po stronie Inwestora. Nawet najbar-
dziej nowoczesna i sprawna instalacja 
nie może funkcjonować bez „pozwole-
nia na użytkowanie”. Ponadto uzyska-
nie korzystnych wyników pomiaru hała-
su na etapie odbioru instalacji (np. dzię-
ki wyłączeniu na czas pomiaru istnieją-
cej instalacji) może mieć konsekwencje 
podczas rutynowej kontroli wykonywa-
nej przez WIOŚ lub na wniosek skarżą-
cych się na hałas mieszkańców.

 � Emisje zanieczyszczeń
Inny aspekt środowiskowy dotyczą-

cy instalacji kogeneracyjnych, zwłaszcza 
opartych na silnikach gazowych, mogą-
cy stanowić źródło problemów, to emi-
sja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. 
Podobnie jak w przypadku hałasu, pro-
blemom związanym z emisjami można 
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zaradzić już na etapie przygotowania 
SIWZ. Zbyt ogólne zapisy SIWZ w po-
łączeniu z niewielką świadomością do-
stawców/wykonawców na temat poten-
cjalnych zagrożeń emisyjnych mogą do-
prowadzić do tego, że obiekt nie będzie 
spełniał wymogów decyzji o uwarunko-
waniach środowiskowych i nie zostanie 
dopuszczony do eksploatacji.

Zapis w SIWZ, później niejako „au-
tomatycznie” przeniesiony do umowy, 
mówiący o tym, że układ kogeneracyj-
ny ma spełniać wymogi ustawy Prawo 
ochrony środowiska nie jest wystarczają-
cy. W polskim prawie w zakresie ochro-
ny środowiska nie ma jednoznacznych 
przepisów odnoszących się do silników 
gazowych. Wprawdzie jest mowa o tur-
binach gazowych, ale już przyporządko-
wanie silników gazowych do odpowied-
niej grupy urządzeń jest sprawą dysku-
syjną, a co za tym idzie - ocena dotrzy-
mania przez układ kogeneracyjny gwa-
rancji w zakresie emisji zanieczyszczeń 
również nie jest jednoznaczna.

W takiej sytuacji brak jednoznacz-
nych zapisów w Umowie, odnoszących 
się do zapisów zawartych w innych do-
kumentach (np. decyzji środowiskowej, 
pozwoleniu zintegrowanym), wymuszają 
daleko idące interpretacje ze strony fir-
my wykonującej pomiary gwarancyjne.

Najbardziej klarowne i bezdyskusyj-
ne byłoby zapisanie w umowie z Do-
stawcą/Wykonawcą konkretnych war-
tości liczbowych w odniesieniu do emi-
sji np. NOx, CO2 itp., unikając tym sa-
mym niejasności na etapie odbioru in-
stalacji, a także „nadmiernych” wyma-
gań w stosunku do Wykonawcy. Bo czy 
Inwestor obiektu spalającego gaz ziem-
ny GZ50 powinien wymagać od Wyko-
nawcy potwierdzenia emisji pyłu z insta-
lacji? A takie właśnie wymaganie wyni-
ka z ww. Ustawy.

Z punktu widzenia Inwestora naj-
ważniejsze jest takie ustalenie wyma-
gań dotyczących poziomu emisji, które 
po oddaniu obiektu do eksploatacji bę-
dą zgodne ze standardami emisyjnymi 
określonymi w pozwoleniu zintegrowa-
nym lub pozwoleniu na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza. Jest to 

warunkiem „sine qua non” eksploatacji 
każdej instalacji służącej wytwarzaniu 
energii na drodze spalania paliw. Oczy-
wiście w momencie formułowania zapi-
sów kontraktu Inwestor może nie dys-
ponować jeszcze ww. pozwoleniami. 
Niemniej jednak już wówczas znane mu-

szą mu być parametry emisyjne przed-
miotu inwestycji, zawarte we wniosku 
o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
i uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia. Załącznikiem do 
takiego wniosku powinien być raport 
o oddziaływaniu planowanego przed-
sięwzięcia na środowisko, zawierający 
zakładane wielkości emisji oraz efekty 
ich oddziaływania na otoczenie. Waż-
ne jest przy tym, aby raport o oddziały-
waniu na środowisko został przygoto-
wany przez wiarygodną firmę. Z reguły 
bowiem wielkości podane w raporcie 
przenoszone są później do pozwolenia 

zintegrowanego lub pozwolenia na wpro-
wadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 
Wszelkie niedoszacowania w ww. zakre-
sie mogą więc bardzo utrudnić lub wręcz 
uniemożliwić otrzymanie pozwolenia na 
użytkowanie nowego obiektu.

Kolejną kwestią są rozbieżności po-
między dokumentami producentów silni-
ków gazowych, a zapisami umowy pomię-
dzy Inwestorem i Wykonawcą. Na rynku 
polskim przyjęło się, że Wykonawca pod-
pisuje dwie umowy: jedną z Inwestorem 
na wybudowanie układu kogeneracyjne-
go, a drugą z Producentem silnika. 

Z doświadczeń Energopomiaru wy-
nika, że w zapisach ww. umów dotyczą-
cych emisji zanieczyszczeń gazowych 
często występują niekorzystne dla Wy-
konawcy różnice. Wykonawca deklaru-
je w umowie z Inwestorem dotrzymanie 
parametrów emisyjnych, których nie może 
wyegzekwować od Producenta lub gwa-
rancja Producenta mówi o zupełnie innym 
poziomie emisji. Brak wiedzy i świadomo-
ści problemu ze strony Wykonawcy, a tak-
że przekonanie Inwestora o prawidłowym 
sformułowaniu zapisów SIWZ/umowy mo-
gą spowodować duży problem na końco-
wym etapie inwestycji, kiedy podobnie jak 
ze względu na poziom hałasu, obiekt mo-
że zostać niedopuszczony do eksploatacji.

 � Parametry techniczne 
w SIWZ
Analizując zapisy umów dotyczą-

cych dostawy układów kogeneracyjnych, 
przede wszystkim w zakresie parametrów 
gwarantowanych, można zauważyć braki 
lub niedopowiedzenia, które w energety-
ce zawodowej już nie występują.

Pierwszym przykładem w tym zakre-
sie może być sposób zdefiniowania pa-
rametrów gwarantowanych przez Wyko-
nawcę. We wszystkich niemal projektach 
inwestycyjnych, w których Energopomiar 
brał udział jako firma pomiarowa, para-
metry gwarantowane przez Wykonaw-
cę zostały przeniesione wprost z umowy 
z Producentem silnika. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego i niebezpiecznego dla Wy-
konawców, gdyby nie zadziwiający brak 
konsekwencji w powielaniu zapisów 
z umów z Producentami.

Inny aspekt 
środowiskowy 
dotyczący 
instalacji 
kogeneracyjnych, 
zwłaszcza 
opartych na 
silnikach 
gazowych, 
mogący 
stanowić źródło 
problemów, 
to emisja 
zanieczyszczeń 
pyłowo-
gazowych. 
Podobnie jak 
w przypadku 
hałasu, 
problemom 
związanym 
z emisjami 
można zaradzić 
już na etapie 
przygotowania 
SIWZ

,,
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W przypadku parametrów środowi-
skowych uwadze Wykonawców umyka 
poziom odniesienia, dla jakiego Produ-
cent silnika ustala gwarancje emisji za-
nieczyszczeń, co powoduje, że przepro-
wadzona przez Dostawcę optymalizacja 
(regulacja) nie umożliwia uzyskania przez 
silnik (lub silniki) parametrów emisyjnych 
wymaganych przez Inwestora, a  Wyko-
nawca ma kłopot z wyegzekwowaniem 
zobowiązań zadeklarowanych Inwesto-
rowi. Nawet w sytuacji, kiedy Dostawca 
przeprowadzi dodatkową regulację sil-
nika, umożliwiającą uzyskanie wymaga-
nych przez Inwestora parametrów emi-
syjnych, rodzą się wątpliwości, czy po 
takiej regulacji silnik pracuje w optymal-
nym - z punktu widzenia sprawności ukła-
du - punkcie pracy. W interesie Inwestora 
leży sprawdzenie dotrzymania gwarancji 
(zarówno w zakresie parametrów emi-
syjnych, jak i sprawnościowych) po za-
kończeniu regulacji i optymalizacji pracy 
silnika, po którym serwis Dostawcy nie 
będzie wprowadzał żadnych dalszych 
zmian w nastawach urządzeń. Niedo-
puszczalne jest, aby Dostawca oddzielnie 
regulował silnik przed pomiarami środo-
wiskowymi i sprawnościowymi, ponieważ 
może to prowadzić do sytuacji, w której: 

 � silnik będzie pracował w punkcie 
maksymalnej sprawności, jedno-
cześnie nie dotrzymując parame-
trów środowiskowych,
albo 

 � silnik będzie spełniał wymagania 
środowiskowe, pracując jednak 
z pogorszonymi parametrami spraw-
nościowymi.
W przypadku parametrów sprawno-

ściowych Wykonawcy często deklarują 
dotrzymanie parametrów gwarantowa-
nych, nie zwracając uwagi na uwarun-
kowania, w jakich producenci gwarantują 
parametry sprawnościowe silnika. Bardzo 
częste jest stosowanie przez Producen-
tów silników pojęcia tolerancji w odnie-
sieniu do: 

 � energii chemicznej doprowa-
dzonej do układu w paliwie lub 
zużycia gazu (w  wysokości  
+ 5% dopuszczanych przez normę 
PN-ISO 3046-1),

 � temperatury spalin wylotowych  
(np. w wysokości - 5%),

 � strumienia spalin wylotowych  
(np. w wysokości - 8%),

 � mocy c iep lne j  generowa-
nej przez układ kogeneracyjny  
(np. w wysokości - 8%).
Niestety, Wykonawcy przenoszą 

do swoich umów z Inwestorami zapisy 
gwarancyjne bez uwzględniania pasma 
tolerancji deklarowanego przez Produ-
centa. Istotny jest tu fakt, że zestawie-
nie parametrów gwarantowanych przez 
Wykonawcę podawane w umowach 
z Inwestorem jest przedstawiane przy 
założeniu dotrzymania wszystkich para-
metrów gwarantowanych bez uwzględ-
niania tolerancji. W tej sytuacji każde za-
niżenie wartości gwarantowanej, zgodne 
z zapisem w umowie pomiędzy Produ-
centem a Wykonawcą, z dużym praw-
dopodobieństwem będzie skutkować 
niedotrzymaniem jednego lub kilku pa-
rametrów gwarantowanych w umowie 
pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem - 
w dodatku bez żadnych konsekwencji 
w stosunku do Producenta, ponieważ 
ten wywiązał się ze swoich zobowiązań 
kontraktowych.

Należy tu zwrócić uwagę na rywali-
zację pomiędzy poszczególnymi wytwór-
cami silników, którzy zawyżają parametry 
swoich silników, aby zdobyć przewagę 

konkurencyjną. Podając zawyżone osią-
gi silników producenci tym samym pod-
noszą wartość możliwych do uzyskania 
parametrów sprawnościowych, które 
obwarowują później odpowiednimi tole-
rancjami. Potwierdzają to niestety wyniki 
pomiarów gwarancyjnych przeprowa-
dzonych przez Energopomiar. Wynika 
z nich, że dla większości badanych sil-
ników parametry sprawnościowe - za 
wyjątkiem deklarowanej mocy elektrycz-
nej - były dotrzymane tylko z uwzględ-
nieniem tolerancji podanej w umowie 
Wykonawcy z Producentem silnika lub 
niepewności pomiarowej.

Oprócz tego zarówno Inwestor, jak 
i Wykonawca muszą zwracać uwagę, 
dla jakich warunków odbioru ciepła Pro-
ducent gwarantuje moc cieplną. Często 
podana w karcie katalogowej silnika moc 
cieplna układu jest wyznaczona przy za-
łożeniu schłodzenia spalin do określo-
nego poziomu temperatury (np. 120oC). 
W tej sytuacji trudno mieć pretensje do 
Producenta, że układ nie dotrzymuje 
gwarancji w zakresie mocy cieplnej, je-
żeli temperatura spalin za wymiennikiem 
jest np. o 5 lub 10 K wyższa.

Nieprecyzyjne bywają również zapisy 
dotyczące tzw. granic dostaw. Wydaje się 
oczywiste, że parametrami istotnymi dla 
Inwestora są moc elektryczna netto i moc 
cieplna odbierana po stronie wody siecio-
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wej. Jeżeli jednak nie zdefiniuje on powyż-
szych zapisów w umowie, okaże się, że 
parametry deklarowane przez Wykonaw-
cę nie znajdują się na granicy dostaw ukła-
du kogeneracyjnego, ale tak blisko źródła, 
jak to możliwe, co pozwala zaoszczędzić 
kilka kW na mocy cieplnej lub kilka dzie-
siątych procenta na sprawności.

W czasie realizacji pomiarów gwa-
rancyjnych na kilku obiektach mieliśmy 
do czynienia z sytuacją, kiedy niejedno-
znaczny był status tzw. karty katalogowej 
silnika. Strony nie były pewne, czy karta 
jest dokumentem kontraktowym, czy też 
ma znaczenie wyłącznie informacyjne. 
Czasem można odnieść wrażenie, że 
pełnią one obie role równocześnie. Wy-
daje się, że w takich przypadkach wina 
leży głównie po stronie Inwestorów, któ-
rzy powinni jednoznacznie artykułować 
swoje wymagania. W umowie pojawiają 
się tylko enigmatyczne zapisy, np. o su-
marycznej sprawności elektrociepłowni, 
których dotrzymanie gwarantuje Wyko-
nawca - bez podawania jakichkolwiek 
wartości liczbowych. Często brakuje cho-
ciażby opisowej definicji, co pod danym 
pojęciem rozumieją Strony (np. zapis de-
finiujący sprawność ogólną układu jako 
stosunek sumy mocy elektrycznej i ciepl-
nej do energii chemicznej doprowadzo-
nej do układu). W sytuacji, kiedy pomia-
ry gwarancyjne wykonywane są przez 
Energopomiar, dążymy do wyjaśnienia 
zbyt ogólnych zapisów umowy przed 
przystąpieniem do pomiarów, co pozwa-
la na uniknięcie niepotrzebnych dyskusji 
i sporów po przedstawieniu wyników. In-
nym przykładem jest układ kogeneracyjny 
składający się z więcej niż jednego silnika. 
Jeżeli Strony nie zdefiniują precyzyjnie, co 
to jest układ kogeneracyjny (wszystkie sil-
niki łącznie, czy każdy oddzielnie), to na 
etapie pomiarów gwarancyjnych może po-
wstać pytanie, czego dotyczą gwarancje 
- parametrów uzyskiwanych przez poje-
dynczy silnik, czy może przez wszystkie 
silniki pracujące łącznie?

Z zapisów umów, z którymi zetknę-
liśmy się do tej pory wynika również, że 
zarówno Inwestor, jak i Wykonawca na 
etapie sporządzania umowy nie zastana-
wiają się, w jaki sposób pomiary gwaran-

cyjne będą wykonywane. Umieszczenie 
w umowie zapisu, że np. sprawność 
ogólna ma być wyznaczona zgodnie ze 
wzorem wynikającym z Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, które dotyczy rozli-
czania produkcji w wysokosprawnej ko-
generacji, nie jest warunkiem wystarcza-
jącym do poprawnej realizacji pomiarów 
i oceny gwarancji. W podanym przykła-

dzie przeniesiono zapisy z ww. Rozpo-
rządzenia mówiące o tym, że wielko-
ściami wejściowymi do obliczeń mają 
być całkowita produkcja energii elek-
trycznej, ciepła i sumaryczne zużycie 
energii chemicznej paliwa. Jednocześnie 
w ogóle nie określono warunków, w ja-
kich powyższe dane mają być zbieranie 
(wskazania, jakich przyrządów mają być 
brane pod uwagę, przez jak długi czas 
należy prowadzić odczyty itp.). Jest to 
sprawa nabierająca dużego znaczenia 
w momencie, gdy gwarancje należy oce-
nić w oparciu o wskazania licznika ciepła 
nie posiadającego rejestracji odczytów 
w trakcie trwania np. dwugodzinnej sesji 
pomiarowej, a produkcję ciepła (wartość 
odświeżana co 5 minut) można odczy-
tywać tylko w GJ.

Rozwiązaniem ww. problemów było-
by przewidywanie już na etapie projektu 
i wykonania instalacji dodatkowych, wol-
nych króćców pomiarowych w obszarze 
wody sieciowej i gazu paliwowego, które 
pozwoliłyby na użycie niezależnej aparatu-
ry pomiarowej. Ponadto mogłaby ona być 
wykorzystana również do przeprowadzenia 
weryfikacji wskazań aparatury ruchowej.

Kolejnym problemem, który w zależno-
ści od wzajemnych relacji Inwestor - Wyko-
nawca może mieć duże lub umiarkowane 
znaczenie, jest kwestia określenia energii 
chemicznej paliwa doprowadzonego do 
układu. Przyrządy do pomiaru ilości pali-
wa w większości przypadków są przyrzą-
dami służącymi do rozliczeń ze spółkami 
gazowniczymi, dlatego ich wskazania nie 
będą podważane przez żadną ze stron. 
Z naszych doświadczeń wynika jednak, 
że sposób określenia wartości opałowej 
paliwa należy bardzo precyzyjnie zdefi-
niować. Z racji poruszania się cały czas 
na granicy dotrzymania lub niedotrzyma-
nia gwarancji, ilość energii chemicznej do-
prowadzonej do układu staje się jednym 
z najważniejszych parametrów tego ty-
pu instalacji i może zadecydować o tym, 
czy Wykonawca wypełni zadeklarowane 
gwarancje, czy też nie i w efekcie będzie 
musiał zapłacić kary umowne. Brak zde-
cydowania Inwestora i Wykonawcy w po-
wyższej kwestii przy jednoczesnym braku 
„twardego” stanowiska ze strony firmy po-
miarowej może doprowadzić do długich 
dyskusji, podważania uzyskanych wyni-
ków, a nawet konieczności powtórzenia 
całych pomiarów.

Jeszcze innym problemem jest po-
danie przez Inwestora wymagań, które 
z punktu widzenia praktyki ruchowej są 
istotne, ale z powodu uwarunkowań wystę-
pujących na ruchu (np. brak jakiegokolwiek 
wpływu na temperaturę otoczenia) są nie-
weryfikowalne. Jeżeli planowana jest praca 
obiektu w sezonie grzewczym, to należy 
się zastanowić, w jaki sposób sprawdzić 
gwarancje Wykonawcy przy pracy ukła-
du z temperaturą wody grzewczej na za-
silaniu np. 115oC, która występuje tylko 
przy temperaturach zewnętrznych poniżej  
minus 30oC. Należy wziąć po uwagę, że 
nawet gdyby pomiary gwarancyjne były 

Układy 
kogeneracyjne 
z założenia 
nie wymagają 
ciągłej obecności 
obsługi, więc 
zapewnienie 
poziomu hałasu 
na stanowisku 
pracy poniżej 85 
dB, czyli poziomu 
wymaganego 
przepisami, 
należy odnieść 
do czasu 
przebywania 
pracownika 
w środowisku 
narażenia na 
hałas

,,
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planowane w grudniu, to tak niskie tem-
peratury otoczenia nawet w miesiącach 
zimowych zdarzają się niezwykle rzadko. 
A co zrobić w sytuacji, kiedy pomiary wy-
padną w miesiącach jesiennych / wiosen-
nych lub nawet letnich?

I tak przechodzimy do problemu za-
pewnienia warunków pracy obiektu, dla 
których gwarancje zostały już określone. 
Z wieloletniej praktyki pomiarowej wynika, 
że niemal niemożliwe jest zrealizowanie 
pomiarów w warunkach idealnie odpowia-
dających warunkom odniesienia zdefinio-
wanym przez Producenta silnika. Strony 
nie poświęcają jednak tej kwestii nawet 
jednego akapitu w umowie, co może pro-
wadzić do długich dyskusji o uzyskanych 
wynikach. Aby zapobiec takiej sytuacji, 
konieczne jest przygotowanie przed roz-
poczęciem pomiarów odpowiedniego pro-
gramu, zawierającego wyszczególnienie 
parametrów, na które strony nie mają wpły-
wu oraz sposobu, w jaki należy przeliczyć 
wartości zmierzone na warunki odniesienia.

Kolejną kwestią, która niekorzystnie 
odbija się na wynikach pomiarów i bywa 
przyczyną powtarzania całej procedury 
pomiarowej, jest czas, w którym pomiary 
powinny się odbyć. Niestety Wykonawcy 
opóźnienia na wcześniejszych etapach re-
alizacji inwestycji próbują „nadgonić” przed 
jej zakończeniem, naciskając na jak naj-
szybsze wykonanie pomiarów gwaran-
cyjnych. W przeciwieństwie do praktyk 
w energetyce zawodowej, w projektach 
kogeneracyjnych zdarza się, że Wykonaw-
ca podchodzi do pomiarów gwarancyjnych 
przed przeprowadzeniem i pozytywnym 
ukończeniem co najmniej 72-godzinne-
go ruchu próbnego. Sytuacja taka często 
powoduje problemy, ponieważ obiekt taki 
pracował zbyt krótko od czasu pierwszego 
uruchomienia, optymalizacja pracy układu 
była bardzo pobieżna lub nie było jej wcale 
(poza regulacją fabryczną), nie wszystkie 
układy automatycznej regulacji zostały pra-
widłowo i ostatecznie zestrojone - w efek-
cie Wykonawca sam nie jest pewien, ja-
kiego wyniku pomiarów gwarancyjnych 
może się spodziewać. Wyniki na tak (nie)
przygotowanym obiekcie często nawet dla 
Wykonawcy są zaskoczeniem. Jeżeli są 
one niekorzystnie, zmuszają go do pod-

jęcia działań naprawczych i ponownego 
wykonania pomiarów gwarancyjnych ce-
lem udokumentowania dotrzymania gwa-
rancji. Traci na tym również Inwestor, któ-
ry niestety nie zawsze rozumie potrzebę 
przeprowadzenia kompletnej optymalizacji, 
bo przecież cały układ przyjechał niemal 
w jednym kontenerze, odpala się z jednego 
przycisku, był regulowany na stanowisku 
fabrycznym itd.

 � Wnioski
W oparciu o przedstawione w ni-

niejszym artykule sytuacje na różnych 
obiektach można wskazać następują-
ce obszary działań Inwestora, które po-
jawiają się na różnych etapach realiza-
cji inwestycji, a które mogą zaważyć na 
wyniku końcowym całego procesu in-
westycyjnego. Inwestor powinien:

 � rozważyć, czy i jakie wymogi do-
tyczące hałasu chce narzucić Wy-
konawcy już na etapie tworzenia 
SIWZ oraz w umowie na budowę 
układu kogeneracyjnego,

 � formułować zapisy SIWZ i warunki 
umowy tak, aby uwzględnione by-
ły wszelkie uwarunkowania środo-
wiskowe w zakresie hałasu, które 
mogą wpłynąć na możliwość pra-
cy instalacji w sposób ciągły,

 � poinformować Wykonawcę 
o wszystkich warunkach pracy ist-
niejącego obiektu, które mogą mieć 
wpływ na sumaryczną emisję hała-
su z nowego źródła i tzw. starej czę-
ści (tzw. referencyjny poziom hała-
su), aby nie przekroczyć wartości 
odpuszczalnych poziomu hałasu po 
zakończeniu inwestycji,

 � formułować zapisy w SIWZ i umo-
wie z Wykonawcą dotyczące para-
metrów gwarantowanych dla ukła-
du kogeneracyjnego w sposób pre-
cyzyjny i nie pozwalający na różną 
ich interpretację ze strony Wyko-
nawcy,

 � podać jednoznaczne warunki odnie-
sienia dla oceny emisji zanieczysz-
czeń gazowych (zwłaszcza w za-
kresie procentowej zawartości O

2 
w spalinach, na którą mają być prze-
liczone parametry gwarantowane),

 � podać wymóg gwarantowania para-
metrów środowiskowych i sprawno-
ściowych dla tego samego punktu 
pracy układu kogeneracyjnego,

 � podać w SIWZ i/lub doprecyzować 
z Wykonawcą na etapie podpisy-
wania umowy definicje parametrów 
gwarantowanych, umożliwiające do-
konanie jednoznacznej oceny ich do-
trzymania oraz przejęcia obiektu do 
eksploatacji po zakończeniu inwe-
stycji,

 � dostosować warunki odniesienia do 
realnych, możliwych do uzyskania na 
obiekcie warunków pracy układu.
Z kolei Wykonawca powinien:

 � brać pod uwagę uwarunkowania pro-
jektowanej i budowanej przez siebie 
instalacji związane z miejscem loka-
lizacji (zwłaszcza w przypadku ukła-
dów kogeneracyjnych lokowanych 
w bezpośredniej bliskości osiedli 
mieszkaniowych),

 � dla własnego bezpieczeństwa prze-
prowadzić rzetelną ocenę wpływu 
nowej instalacji na możliwość do-
trzymania emisji hałasu na poziomie 
wymaganym łącznie dla tzw. starej 
i nowej części,

 � dbać o to, aby emisje zanieczyszczeń 
deklarowane przez Producenta sil-
nika gazowego odpowiadały ocze-
kiwaniom i wymaganiom Inwestora,

 � dokonać rzetelnej analizy realnych 
możliwości dotrzymania parametrów 
gwarantowanych w umowie z Inwe-
storem i w świetle zapisów posiada-
nej umowy z Producentem silnika, 
a w razie potrzeby skorygować gwa-
rancje w stosunku do Inwestora,

 � przeanalizować zapisy umowy z Pro-
ducentem pod kątem granic bilanso-
wych układu, dla których Producent 
gwarantuje parametry sprawnościo-
we, co przełoży się na poziom gwa-
rancji dla Inwestora,

 � przygotować układ kogeneracyjny 
do wykonania pomiarów gwarancyj-
nych w sposób umożliwiający rzetel-
ne ich wykonanie oraz bezdyskusyjne 
udokumentowanie dotrzymania de-
klarowanych parametrów gwaranto-
wanych. o
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Początkowo celem, utworzone-
go w 1981 r. w Peori, Illinois, przed-
siębiorstwa było finansowanie zakupu 
wózków widłowych Caterpillar. W cią-
gu pięciu lat CAT Financial rozszerzyło 
zakres swojej działalności na pozosta-
łe produkty oferowane przez koncern. 
Dziś,  po 30 latach działalności, Ca-
terpillar Financial służy klientom w 60 
krajach na całym świecie. Pracownicy 
zatrudnieni w biurach handlowych obu 
Ameryk, w Australii, Europie i Azji oferu-
ją klientom produkty finansowe dosto-
sowane do ich indywidualnych potrzeb. 

Chcemy pomóc klientom Caterpilla-
r’a odnieść zawodowy sukces poprzez 
świadczenie najwyższej jakości usług fi-
nansowych. Aby to osiągnąć patrzymy 
na finanse od innej strony - z perspek-
tywy naszego klienta. Zrozumienie co-
dziennego trudu klientów, wyzwań któ-
re napotykają na swojej drodze i praw 
rządzących branżą, której są częścią, 
pozwala nam tworzyć programy finan-
sowe dopasowane do aktualnej sytu-
acji ich przedsiębiorstw. Rozumiemy, iż 
nasza przyszłość oparta jest w głównej 
mierze na przyszłości naszych klientów.

Inwestycje w nowoczesne techno-
logie są esencją przedsiębiorczości. 
Od 15 lat, we współpracy z ENENRIĄ, 
wspieramy rozwój polskiego sektora 
energetycznego udostępniając do użyt-
ku generatory i  silniki Caterpillar. Dzię-
ki szerokiemu wachlarzowi produktów 
możemy dostosować model finansowa-
nia inwestycji do indywidualnych ocze-
kiwań każdego przedsiębiorcy.

 � Produkty finansowe:
 � pożyczka z punktu widzenia uregu-

lowań prawnych, rachunkowych i po-
datkowych funkcjonuje dokładnie tak 
samo jak kredyt bankowy. Z produktu 
tego najczęściej korzystają przedsię-
biorcy ubiegający się o dotacje unijne, 
z uwagi na wymóg posiadania tytułu 
własności urządzenia.

 � leasing finansowy zapewnia pełną 
swobodę korzystania z  przedmio-
tu leasingu i jest doskonałym na-
rzędziem finansowania inwestycji, 
zarówno dla dużych spółek giełdo-
wych, jak również średnich i małych 
przedsiębiorstw prywatnych. 

 � leasing operacyjny polega na od-
daniu urządzenia Caterpillar do od-
płatnego użytkowania. Przedsiębiorca 
może ustalić czas trwania umowy le-
asingu oraz strukturę przepływów, od-
powiednio do strumienia przychodów, 
wpływając w ten sposób na wyso-
kość zobowiązań podatkowych swo-
jego przedsiębiorstwa.  

 � najem długoterminowy polega na 
oddaniu przedsiębiorcy urządzenia 

do użytkowania, w zamian za z gó-
ry ustaloną opłatę miesięczną. Pod-
stawową zaletą umowy najmu jest 
neutralny charakter dla aktywów 
i pasywów bilansu Najemcy. Z dru-
giej strony natomiast wszystkie opła-
ty najmu stanowią koszt uzyskania 
przychodu dla Najemcy. Nieodłącz-
nym elementem umowy najmu jest 
umowa serwisowa, gwarantująca je-
go wysoką  sprawność techniczną, 
w całym okresie eksploatacji. Produkt 
ten szczególnie dobrze sprawdza się 
w przypadku finansowania agregatów 
stnad-by, zapewniając użytkowniko-
wi niskie koszty utrzymania przy jed-
noczesnej stałej opiece serwisowej.
 „Możesz do 50% zredukować 

koszty związane z korzystaniem 
z urządzenia Caterpillar, w zależności 
od modelu, okresu eksploatacji i ilości 
moto-godzin”

Biuro Caterpillar Financial w Polsce 
znajduje się w Warszawie. CFS prowa-
dzi działalność na terytorium Polski od 

Porównanie kosztu operacyjnego 
agregatu GEP 500

Caterpillar Financial Services, którego główna 
siedziba znajduje się w Nashville w USA, jest 

finansowym ramieniem Caterpillar Inc. - największego 
na świecie producenta sprzętu budowlanego 
i wydobywczego, wózków widłowych oraz silników 
napędzanych gazem naturalnym i ropą.

CAT Financial, jako stuprocentowa własność 
Caterpillar Inc. oferuje szeroki zakres usług 

finansowych mających, dopomóc klientom Caterpillar’a w zakupie oferowanych 
przez przedsiębiorstwo produktów.

-30%

Najem długoterminowy Leasing Finansowy

utrzymanie

ubezpieczenie

maszyna

Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.
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15 lat. Przedsiębiorstwo posiada tak-
że oddziały w Katowicach, Wrocławiu, 
Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku i Czo-
snowie. 

Osoby odpowiedzialne za współ-
pracę z klientami w regionach to:

 � Katowice - Paweł Baron 
+48 601 886 654

 � Wrocałw - Andrzej Podgórski
+48 600 887 044

 � Poznań/Gdańsk - Marek Cieluba 
+48 607 291 244

 � Białystok - Tomasz Remiszewski 
+48 609 533 270

 � Czosnów - Rafał Cytryna 
+48 607 750 438
Zatrudniamy rzeszę pracowników, 

którzy zawsze będą służyli radą i z przy-
jemnością udzielą odpowiedzi na wszel-
kie nurtujące Państwa pytania. o
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Ergonomia stacji 
roboczej zazwyczaj 

odwołuje się do 
idealnych warunków 
pracy i obejmuje 
wszystkie urządzenia, 
które dostarczane są 
użytkownikowi, aby ten 
mógł osiągnąć optymalny 
wynik pracy. Celem 
firmy COPA-DATA jest 
wprowadzenie ergonomii 
do przemysłowych 
procesów produkcyjnych 
i cyklów roboczych. Z tego 
właśnie powodu powstał 
zenon 7 - wszechstronne 
oprogramowanie 
dla zintegrowanych, 
ergonomicznych 
rozwiązań automatyki, 
obejmujących cały zakres 
automatyki, od czujników 
do systemów ERP. 

 � Filozofia zenon
Rodzina produktów zenon pozwa-

la na unikatowe podejście do danych 
produkcyjnych, wizualizacji i sterowania 
zautomatyzowanym procesem produk-
cyjnym. Świat produkcji nie ma tajemnic 
dla programu zenon. Poza dynamicz-
nym raportowaniem produkcji, rodzina 
produktów zenon obejmuje rozwiązania 
takie, jak niezależne systemy SCADA, 
wbudowane systemy HMI (embedded) 
lub zintegrowane systemy PLC. Wer-
sja zenon 7 mająca premierę w mar-
cu bieżącego roku powstała w wyniku 
podążania w nowym, strategicznym 
kierunku, prowadzącym do bardziej 
żróżnicowanej, przejrzystej struktury 
produktów oferowanych przez firmę 
COPA-DATA. Dotychczas oprogramo-
wanie HMI/SCADA zenon dostępne 
było wyłącznie jako produkt centralny. 
Począwszy od wersji zenon 7, oprogra-
mowanie rozwija się w kierunku rodziny 
produktów złożonych z indywidualnych, 
w pełni ze sobą zintegrowanych progra-
mów, obejmujących: zenon Analyzer, 
zenon Supervisor, zenon Operator i ze-
non Logic, które oferują ponad 230 no-
wych funkcji zaspokajających w 100% 
oczekiwania i potrzeby klientów. 

Najważniejsze z nich to: raportowa-
nie w trybie online i offline oraz raporto-
wanie rzeczywistych danych produkcyj-
nych względem historycznych danych, 

nowy kompatybilny z ISA S88 moduł 
Batch Control, zapewniający optymal-
ne sterowanie w branżach korzystają-
cych z procesów wsadowych, możli-
wość pracy w technologii Multitouch, 
rozbudowane bezpieczeństwo sieci - 
szyfrowana komunikacja sieciowa oraz 
wiele wiele innych, które zostały wpro-
wadzone na wyraźne życzenie klientów 
z różnych branż oraz różnych krajów.

 � Dynamiczne 
Raportowanie Produkcji 
- zenon Analyzer
Dynamicznym Raportowaniem 

Produkcji nazywamy  generowane 
na bieżąco raporty, które odzwiercie-
dlają rzeczywiste procesy produkcyj-
ne i dostępne dane. Oprogramowanie 
zenon Analyzer jest doskonałym na-
rzędziem do przetwarzania i analizo-
wania danych ze wszystkich zautoma-
tyzowanych urządzeń produkcyjnych 
w zakładzie, jak i z innych źródeł da-
nych. W ten sposób uzyskujemy cen-
ne informacje oraz pełny obraz stanu 
produkcji. Narzędzie raportujące ge-
neruje i prezentuje dane z procesu 
do systemu ERP, a także udostęp-
nia raporty oraz analizy statystyczne. 
Ponadto zenon Analyzer dostarcza 
gotowych do użycia raportów, któ-
rych treść i układ graficzny mogą być 
w łatwy sposób modyfikowane przez 

zenon 7
Ergonomia to przyszłość! 

COPA-DATA przedstawia

COPA-DATA Polska Sp. z o.o.
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użytkownika. Zdefiniowane algorytmy 
można bezpośrednio zaimplemento-
wać tak, aby umożliwić generowanie 
specyficznych dla firmy wskaźników 
KPI (Key Performance Indicators), ta-
kich jak OEE (Overall Equipment Ef-
fectiveness) w wybranym okresie dla 
poszczególnych maszyn i urządzeń 
produkcyjnych. Tworzenie raportów 
może być skonfigurowane według 
indywidualnych potrzeb i wysyłane 
automatycznie do wybranych grup 
odbiorców (dyrektorzy, kierownicy, 
dział kadr, dział obsługi produkcji), 
a następnie automatycznie archiwizo-
wane. Oprogramowanie zenon Ana-
lyzer jest niezwykle proste w imple-
mentacji – wystarczy je podłączyć do 
wybranych źródeł danych, np. syste-
mów zenon HMI/SCADA lub syste-
mów PLC

 � Zenon Supervisor 
- niezależny system 
SCADA - automatyka 
na najwyższym 
poziomie
Zenon Supervisor to niezależny 

system SCADA dostarczający naj-
korzystniejsze rozwiązania. Jest do-
skonałym narzędziem umożliwiają-
cym wprowadzenie zasad ergonomii 
do projektów. Posiada rozbudowane 
funkcje sieciowe, prosty dostęp przez 
przeglądarkę internetową i możliwość 
podłączenia dowolnego urządzenia. 
Zenon daje możliwość prostego two-
rzenia projektów dzięki dostępnym 

szablonom i inteligentnym kreatorom. 
Dzięki sprawdzonej zasadzie „para-
metryzacja zamiast programowania” 
możliwe jest skrócenie czasu prac 
inżynieryjnych nawet o 80%. Istnieje 
również możliwość ponownego wy-
korzystania utworzonych elementów 
w innych projektach. Funkcja ponow-
nego wczytania (Hot Reload) pod-
czas działania programu umożliwia 
wprowadzenie wszystkich koniecz-
nych zmian bez zatrzymywania pracy. 
Dzięki temu produkcja nie jest nara-
żona na przestoje. Ponadto gwaran-
towane jest pełne bezpieczeństwo 
danych.

 � Zenon Operator  
- wbudowany system 
HMI. Efektywniejsza 
i bezpieczna praca 
instalacji, dzięki łatwej 
i intuicyjnej obsłudze 
oraz ergonomicznej 
kontroli
Zenon Operator, będąc innowacyj-

nym oprogramowaniem interfejsu HMI, 
oferuje pełne wsparcie technologii Mul-
titouch, która zapewnia łatwą i intuicyjną 
obsługę. Umożliwia proste przełączanie 
się między językami, jednostkami i ukła-
dem kolorów w trakcie pracy urządzeń. 
Dzięki zenon Operator istnieje możliwość 
nie tylko zdalnego i bezpiecznego stero-
wania sprzętem, ale także technologii po-
nownego wczytywania wprowadzanych 
zmian do projektu, bez konieczności za-
trzymywania instalacji w trakcie pracy.

 � Zintegrowany system 
PLC - zenon Logic
Zenon Logic to platforma oferująca zinte-

growany system PLC. Dzięki niemu można 
uzyskać dostęp do dowolnego urządzenia. 
Jako wydajne środowisko programowania 
zgodne z IEC 61131-3, oferuje najpowszech-
niej wykorzystywane języki programowania 
(IL, ST, LD, FBD i SFC). zenon Logic dosko-
nale wykorzystuje rzeczywisty kod sterowni-
ków PLC, aby w trakcie trybu symulacji pro-
jektu zaoszczędzić czas i energię, zużywaną 
w trakcie rozruchu i zmian wprowadzanych 
w produkcję. Aby przetestować wybraną kon-
cepcję, zenon Logic dokonuje zmian i przed-
stawia aktualne wartości podczas testowania. 
Można wówczas sprawdzić jak działa projekt 
na instalacji i poprawić wszelkie błędy, zanim 
zostanie on wdrożony.

 � Podsumowanie
Produkty z rodziny zenon 7 pomagają 

wykorzystać wszystkie możliwości linii pro-
dukcyjnych i urządzeń, którymi dysponuje 
zakład. Wspierają redukcję kosztów produkcji. 
Ponadto, dzięki otwartej architekturze w pro-
sty sposób integrują się z każdym nowym 
urządzeniem, linią produkcyjną lub z pracu-
jącymi w zakładzie innymi systemami.
Jednym słowem zenon pomaga 
w efektywnym zwiększeniu wydaj-
ności . Sprawdź sam… o

COPA-DATA Polska Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 51   
31-357 Kraków
Tel./Fax: + 48 (12) 290 10 54
www.copadata.pl
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Cezary Tomasz Szyjko, dr nauk prawnych, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Polskie regiony w przededniu 
miękkiej rewolucji

Rys. 1. Filary zrównoważonego rozwoju
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Rys. 2. Planowany podział Funduszy Spójności dla regionów bardziej rozwiniętych 
i w fazie przejściowej oraz regionów mniej rozwiniętych2
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ródło: P

rezentacja K
om

isji E
uropejskiej 

przedstaw
iająca pakiet legislacyjny polityki 

spójności na lata 2014-2020 

1 więcej: http://www.unic.un.org.pl/rio20/ (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

2 Prezentacja Komisji Europejskiej przedstawiająca pakiet legislacyjny polityki spójności na lata 2014-2020. http://www.elektroonline.pl/a/5054,Efektywnosc_zuzycia_energii__mie-
dzy_deklaracjami_stanem_obecnym_a_przyszloscia

3 European Commission (2010) Commission Staff working document accompanying communication on Cohesion policy: Strategic report 2010 on the implementation of the pro-
grammes 2007-2013. (SEC (2010) 360)

4 Por.: C.T. Szyjko, Zmiana priorytetów energetycznych w regionach, [w:] Europejski Doradca Samorządowy. Fundusze-Inwestycje-Finansowanie, Kwartalnik polskich samorządów i 
przedsiębiorstw komunalnych, nr. 3(18), Warszawa 2011, s.40-46.

Dwadzieścia lat po pierwszym ta-
kim spotkaniu, 22 czerwca 2012 r. 
w Rio de Janeiro zakończył się czwar-
ty Szczyt Ziemi¹. Rozmowy skoncentro-
wały się wokół idei budowania „zielonej 
gospodarki” w celu osiągnięcia zrówno-
ważonego rozwoju. Konferencja Rio+20 
to kolejna historyczna szansa na wyty-
czenie nowych szlaków zrównoważo-
nej przyszłości. Przyszłości, w której 
będzie więcej czystych źródeł energii. 
Przyszłości bardziej bezpiecznej, za-
pewniającej godziwy standard życia 
wszystkim ludziom poprzez znalezienie 
klucza do połączenia sfery społecznej 
z gospodarką lokalną. W realizacji prio-
rytetów zrównoważonego rozwoju wio-
dącą rolę mają bowiem do odegrania 
samorządy terytorialne, władze lokalne 
oraz regionalni przedsiębiorcy.

Komisja Europejska UE przewidu-
je, że w ramach przyszłej perspekty-
wy finansowej (2014-2020) w regio-
nach rozwiniętych (gdzie produkt kra-
jowy brutto jest wyższy od 75% śred-
niego PKB w UE-27) aż 20% środ-
ków w ramach Funduszy Spójności 
ma być wydatkowanych na wspie-
ranie transformacji - gospodarki ni-
skoemisyjnej, w tym na promowanie 
koncepcji zrównoważonego rozwo-
ju i wspieranie efektywności energe-
tycznej oraz rozwój odnawialnych źró-
deł energii (rys. 2). W Polsce wszyst-
kie województwa, poza mazowieckim, 
mają status obszarów rozwijających 
się. Mazowsze na podstawie charak-
terystyki gospodarczej zakwalifikowa-
no do regionu w tzw. fazie przejściowej. 
Decyzje polityczne podejmowane dziś 

i w najbliższych kilku latach bę-
dą miały kluczowe znaczenie 
dla rozwoju projektów z zakre-
su efektywności energetycz-
nej, a tym samym zmniejszenia 
energochłonności i modernizacji 
polskiej gospodarki. Dla przy-
pomnienia w perspektywie fi-
nansowej 2007-2013, zaled-
wie 1,2% budżetu Funduszy 
Spójności wykorzystano na 
działania obejmujące popra-
wę efektywności energetycz-
nej, kogenerację i zarządzanie energią3.

 �   Zielona strona mocy
Polskie jednostki samorządności 

lokalnej są w okresie bezprecedenso-
wych zmian. Polskie regiony muszą 
przejść na „zieloną stronę mocy” - ich 
przekształcenie z gospodarki wysoko-
emisyjnej w niskoemisyjną jest nieunik-
nione. Nie ma wątpliwości, że reforma 
ta będzie dla nas prawdziwym wyzwa-

niem4. Czasu na restrukturyzację jest 
niestety niewiele, bo w bilansie energe-
tycznym do 2016 r. brakuje nam mo-
cy na około 5000 MW5. Najważniejsze 
jednak, aby transformacja przebiegała 
w sposób uporządkowany i faktycznie 
prowadzący do osiągnięcia założone-
go celu. Celem dla Polski jest przyjęcie 
sformułowanych przez UE zapisów Pa-
kietu klimatyczno-energetycznego. Jed-
nym ze sposobów na ich osiągnięcie 
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5 H. Oleksy, Dlaczego eveny? „Biznes i Ekologia” 2012, nr 113, s. 6.

6 Więcej:http://www.proinwestycje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=327%3Akonferencja-neuf-2012-&catid=7&Itemid=116&lang=pl (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

7 M. Kistowski, J. Lendzion, M. Wiechowska, W. Wolniakowski, Jak realizować Agendę 21 w gminie (Wybrane problemy). Część I. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Po-
morski. Gdańsk 1999

8 Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rada Ministrów. Opracowano w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych przy współpracy Mini-
sterstwa Środowiska. Warszawa, czerwiec 2000

 9 C.T. Szyjko, Społeczeństwo polskie wobec zielonej energii, [w:] REALIA - dwumiesięcznik społeczno-polityczny, nr 3(24), Warszawa 2011

1997 Podpisanie przez strony protokołu z Kioto

1998 Przyjęcie przez UE zobowiązania -8% redukcji emisji GHG w latach 2008-2012 w stosunku do emisji w roku 1990 (Protokół z Kioto)

2000  Przyjęcie przez UE -15 wspólnej ścieżki osiągnięcia przyjętego w Protokole z Kioto pułapu emisji

2007 Decyzja Rady Europejskiej w sprawie działań 3x20

2008 Przyjęcie przez UE-27 regulacji Pakietu Energetyczno-Klitatycznego

2009-2010
 Dyskusja nad podjęciem zobowiązania Unii Europejskiej "dodatkowej" redukcji emisji GHG na rok 2020 do poziomu -30% w stosunku do 

emisji z roku 1990

2011 Ogłoszenie przez Komisję Europejską dokumentu ROADMAP 2050 do poziomu -80% w stosunku do roku 1990

Tab. 1. Kroki milowe polityki klimatycznej UE

Ź
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uropa, 14 lip-
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jest wdrożenie propozycji Społecznej 
Rady Narodowego Programu Reduk-
cji Emisji przedstawionych na czerw-
cowej konferencji NEUF 20126. Pro-
pozycja nazywana Białą Księgą jest 
realnym programem redukcji emisji 
stworzonym przez ekspertów spe-
cjalnie dla naszego kraju i stanowi 
punkt wyjścia do tworzonego Naro-
dowego Programu Rozwoju Gospo-
darki Niskoemisyjnej. 

Podstawą rozwoju każdego spo-
łeczeństwa jest jego rozwój gospo-
darczy. Ważną rolę w jego realiza-
cji odgrywa energia. Gospodarowa-
nie energią na obszarze gminy nie 
jest zadaniem wyizolowanym. Stąd 
też zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego lokalnej gospodar-
ki i społeczności, ochrona środowi-
ska przyrodniczego w skali lokal-
nej, rozwój gospodarczy i ochro-
na mieszkańców gminy przed nad-
miernymi kosztami energii, wyma-
gają całościowego ujęcia7. Plano-
wanie zaopatrzenia gminy w ener-

gię ma wprawdzie wymiar lokalny, 
jednakże wywiera ono wpływ na: re-
gion - przez regionalne systemy za-
opatrzenia w energię, kraj - przez 
bezpieczeństwo energetyczne kra-
ju i bilansowanie zaopatrzenia kraju 
w energię, kontynent i świat - przez 
wspólne dla nich problemy ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń i  ich 
rozprzestrzeniania się, w tym rów-
nież problem ochrony klimatu ziemi. 

Gwałtowny wzrost zapotrzebo-
wania na paliwa jest dominującym 
czynnikiem wpływającym na roz-
wój rynku. Niezbędność energii we 
wszystkich procesach gospodar-
czych i konsumpcji, co czyni z niej 
„dobro publiczne”, przesądza o tym, 
że racjonalizacja kosztów jej wytwo-
rzenia i fizycznej dostawy jest stra-
tegicznym wyzwaniem dla gospo-
darki każdego regionu8. Poprawa 
efektywności funkcjonowania sieci 
energetycznych powinna skutkować 
względną obniżką cen paliw, przy 
zachowaniu pewności i bezpieczeń-

stwa jego dostaw. Doświadczenia 
krajów europejskich (m.in. Włochy, 
Niemcy, Norwegia), które radykalnie 
reformują sektory gazowe, dowodzą, 
że najskuteczniejszym sposobem 
wymuszającym poprawę efektyw-
ności jest wdrażanie nowoczesnych 
technologii na poziomie lokalnym9.

Wzrost liczby mieszkańców Zie-
mi oraz szybki rozwój gospodarczy 
poszczególnych państw zwiększył 
zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną. Aby zaspokoić tak duży 
popyt, wzrosło zużycie paliw ko-
palnych. Większość produkowanej 
w elektrowniach energii elektrycz-
nej pochodzi z paliw kopalnych - 
węgla, ropy i gazu, których spala-
nie uwalnia olbrzymie ilości dwu-
tlenku węgla. Warto podkreślić, 
że udział węgla w produkcji elek-
tryczności jest znacząco większy, 
niż w całości energii, użytkowa-
nie ropy do produkcji elektryczno-
ści jest marginalne, jej wykorzysta-
nie dominuje za to w transporcie. 
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Rys. 3. Produkcja elektryczności w podziale na paliwa 
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10 J. Popczyk, Energia: początek rynku, zmierzch branżowości. Konieczność dalszych reform. „Rzeczpospolita” z dnia 11 kwietnia 2000. Dodatek: ENERGIA XXII - Ciepło, Elektro-
energetyka, Gaz

11 W. Włodarczyk, Planowanie przestrzenne a plany zaopatrzenia w energię - tworzenie przez gminy (miasta) podstaw prawnych i merytorycznych ich realizacji. Materiały szkolenio-
we na seminarium w ramach projektu „Pilotażowy plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na przykładzie średnich i małych gmin”. Gliwice, marzec 2000

12 Więcej: C.T. Szyjko, Globalizacja wobec Europy regionów, [w:] Europejski Doradca Samorządowy. Fundusze-Inwestycje-Finansowanie, Kwartalnik polskich samorządów i przedsię-
biorstw komunalnych, nr 1(16), Warszawa 2011, s. 44-46.

13 S. Pasierb, Zewnętrzne uwarunkowania i ograniczenia procesu planowania w gminach (założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r., polityka i rozwój cen energii i paliw w Pol-
sce, prawdopodobne scenariusze uwarunkowań zewnętrznych). Materiały szkoleniowe na seminarium w ramach projektu „Pilotażowy plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe na przykładzie średnich i małych gmin”. Gliwice, czerwiec 2000

 � Kryzys energetyczny
Różnym sposobom wytwarzania 

energii elektrycznej towarzyszą róż-
ne ilości wypuszczanego do atmos-
fery dwutlenku węgla10. Na rys. 3 wi-
dać, że największe emisje związane są 
z elektrowniami na paliwa kopalne, ale 
znacząca emisja CO2 może towarzy-
szyć również budowie hydroelektrow-
ni i produkcji paneli słonecznych. Pod 
tym względem najlepiej wygląda emi-
sja CO2 z elektrowni jądrowych i wiatro-
wych (czerwone słupki pokazują ilość 
emisji ze spalania paliwa, białe poka-
zują ilość emisji z całego cyklu produk-
cji, łącznie z wydobyciem paliwa, bu-
dową elektrowni, utylizacją i innymi po-
wiązanymi procesami. Paski są podwój-
ne i odpowiadają odpowiednio maksy-
malnym i minimalnym wartościom emi-
sji dla różnych konstrukcji elektrowni). 

Elektrownie konwencjonalne, 
szczególnie węglowe, na których oparta 
jest obecnie polska energetyka, wyko-
rzystują energię paliwa bardzo nieefek-
tywnie. W energię elektryczną zamie-
niane jest często tylko 1/3 energii za-
wartej w paliwie, reszta energii nie jest 
wykorzystywana i jako ciepło podgrze-
wa atmosferę. Dobrym sposobem na 
lepsze wykorzystanie energii paliwa jest 
produkcja prądu z jednoczesnym wy-
korzystaniem ciepła, np. do ogrzewania 
mieszkań, jest to tak zwana kogenera-
cja - elektrociepłownia produkuje prąd, 
a ciepło jest produktem ubocznym, pro-
dukowanym „gratis” (właściwie prawie 
gratis, należy tu doliczyć koszt instala-
cji zbierających i sieci ciepłowniczej roz-
prowadzającej ciepło na odległość wie-
lu kilometrów)11.Bezpieczeństwo elek-
troenergetyczne kraju jest stanem jego 
gospodarki umożliwiającym pokrycie 
bieżącego i perspektywicznego zapo-
trzebowania odbiorców na energię elek-

tryczną w sposób technicznie i ekono-
micznie uzasadniony, przy zachowaniu 
wymagań ochrony środowiska. W pro-
cesie jego zapewnienia uczestniczą za-
równo przedsiębiorstwa energetyczne, 
jak i organy administracji publicznej. 
Funkcjonują one w otoczeniu praw-
nym określonym przez obowiązujące 
akty prawne uchwalone przez Sejm RP. 
Spośród całej listy ustaw wpływających 
na działalność organów administracji 
rządowej i samorządowej - w obsza-
rze bezpośrednio lub pośrednio zwią-
zanym z bezpieczeństwem elektroener-
getycznym - istnieje grupa ustaw, za-
wierających postanowienia szczególnie 
istotne. Najważniejsze regulacje doty-
czące bezpieczeństwa elektroenerge-
tycznego kraju są zawarte w kluczo-
wej dla funkcjonowania sektora elek-
troenergetycznego w Polsce ustawie 
Prawo energetyczne12.

Administracja rządowa odpowiada 
za bezpieczeństwo długoterminowe 
(inwestycyjne), polegające na tworze-
niu zachęt do podejmowania i rozwo-
ju działalności w sektorze elektroener-

getycznym. Do jej obowiązków należy 
m.in. kształtowanie i realizowanie poli-
tyki energetycznej państwa w sposób, 
który zapewnia bezpieczeństwo elek-
troenergetyczne oraz tworzenie mecha-
nizmów rynko wych, zapewniających 
właściwy rozwój mocy wytwórczych 
oraz zdolności przesyłowych w celu 
zwiększenia stopnia niezawodności do-
staw i bezpieczeństwa pracy systemu 
elektroenergetycznego. 

Obok organów administracji rządo-
wej za bezpieczeństwo długotermino-
we odpowiada samorządowa admini-
stracja wojewódzka i gminna. Samo-
rządy województw odpowiedzialne są 
głównie za zapewnienie warunków do 
rozwoju infrastrukturalnych połączeń 
międzyregionalnych i wewnątrzregio-
nalnych na terenie województwa oraz 
koordynację rozwoju energetyki w gmi-
nach. Natomiast gminna administracja 
samorządowa jest odpowiedzialna za 
zapewnienie energetycznego bezpie-
czeństwa lokalnego i racjonalne wy-
korzystanie lokalnego potencjału od-
nawialnych zasobów energii13. 
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14  http://polandplan.energyprojects.net/ (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)
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Rys. 4. Porównanie emisji dwutlenku węgla z różnych rodzajów elektrowni
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 �   Przyjazne prawo
Samorządy mają sprzymierzeń-

ca w Prawie energetycznym. Zgod-
nie z jego zapisami, sporządzając 
dla obszaru swojego działania plany 
rozwoju przedsiębiorstwa energe-
tyczne muszą uwzględniaćmiejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego i kierunki rozwoju gminy. 
Mają również obowiązek przekazy-
wania informacji samorządom co do 
planowanych przedsięwzięć doty-
czących terenu danej gminy. Z kolei 
minister gospodarki, jako naczelny 
organ administracji rządowej właści-
wy w sprawach polityki energetycz-
nej, ma współdziałać z samorząda-
mi terytorialnymi w sprawach syste-
mów zaopatrzenia w paliwa i ener-
gię. Tę zasadę potwierdza dokument 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy ze 
stycznia br. „Polityka energetycz-
na Polski do 2025 r.”. Zakłada się 
w nim również zwiększenie kom-
petencji samorządów w energety-
ce i wzmocnienie ich pozycji wobec 
przedsiębiorstw energetycznych.

Oprócz dawania uprawnień, Pra-
wo energetyczne nakłada na samo-
rząd również obowiązki. Do zadań 
gminy w zakresie energetyki należy 

m.in. planowanie i organizacja za-
opatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe jej teryto-
rium. Dotychczas na ogólną liczbę 
2492 gmin w Polsce, jedynie ok. 
500 posiada taki dokument. Ponad-
to gmina planuje oświetlenie miejsc 
publicznych i ulic. Realizując swo-
je zadania, samorząd ma obowią-
zek postępowania zgodnie z polity-
ką energetyczną państwa, miejsco-
wymi planami zagospodarowania 
przestrzennego i ustaleniami stu-

dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego.

Według „Polityki energetycznej 
Polski do 2025 r.” samorząd gminny 
odpowiedzialny jest za zapewnienie 
lokalnego bezpieczeństwa energe-
tycznego, z wykorzystaniem miej-
scowego potencjału OZE i energii 
z odpadów. W ramach projektu „Pla-
nowanie energetyczne na szczeblu 
lokalnym z wykorzystaniem OZE” od 
2002 r. w powiatach pilotażowych: 
lidzbarskim, tarnogórskim i dział-
dowskim realizowana jest strate-
gia ekoenergetyczna. Jej wdraża-
nie jest wspomagane przez Radę 
Konsultacyjną Związku Powiatów 
Polskich (ZPP), przy której działa 
Ogólnopolski Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny ds. ekoenergetyki 
komunalnej (OPI-K). Razem z ZPP 
działa Stowarzyszenie dla Współ-
pracy na rzecz Energetyki Regio-
nalnej (SWER). SWER wspomaga 
również gminy, mając wśród swo-
ich jednostek organizacyjnych Sa-
morząd Doradców Gmin ds. poli-
tyki ekoenergetycznej. Zasiadają 
w nim wyszkoleni przez specjali-
stów polskich i niemieckich dorad-
cy z 20 gmin województw śląskie-
go i opolskiego14.
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Rys. 6. Wizualizacja systemu automatyki kotłowni w Sępólnie Krajeńskim na biomasę
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15 www.nfosigw.gov.pl/ (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

16 www.res-league.eu/pl/polish-league/polish-best-practices/frombork-kotownia-na-biomas?Itemid=136 (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

17 www.cire.pl/pliki/2/ciepl_geotermalna.pdf (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

18 http://e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=4530 (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

By nie być gołosłownym, warto wy-
mienić kilka udanych przedsięwzięć sa-
morządów w dziedzinie energetyki, ze 
szczególnym naciskiem na jej odnawial-
ne źródła. Najwięcej takich działań re-
alizuje się na północy kraju. Tamtejsze 
samorządy są najbardziej podatne na 
techniczne nowinki w ochronie środowi-
ska, co możemy zawdzięczać bliskości 
wpływu Duńczyków i Szwedów, którzy 
skutecznie przekonują inwestorów do 
rozwiązań proekologicznych. Najpopu-
larniejszym rodzajem działań jest prze-
kształcanie drogich i „brudzących” ko-
tłowni węglowych w nowoczesne sys-
temy grzewcze na biomasę, zaopatru-
jące w ciepło budynki komunalne. Sę-
pólno Krajeńskie (woj. kujawsko-pomor-
skie) od 2001 r. wyposażone jest w ko-
tłownię miejską na biomasę (słoma i od-
pady drzewne) o mocy 6 MW. Z powo-
dzeniem zastąpiła ona typową instala-
cję węglową. Inwestycję zrealizowano 
ze środków gminy (ok. 10% kosztów), 
dotacji z EkoFunduszu (2 mln zł) i pre-
ferencyjnemu kredytowi z NFOŚiGW15. 
W sieradzkim szpitalu wybudowano pod 
koniec 2004 r. automatyczną kotłownię 
wodną o mocy 4,5 MW, przystosowaną 
do spalania zrębek drzewnych. Zastą-
piła wyeksploatowaną kotłownię węglo-

wą o mocy 8,85 MW, której utrzymanie 
generowało znaczne koszty. We From-
borku również wybudowano miejską 
kotłownię opalaną słomą, która stano-
wi główne źródło ciepła dla miasta. Za-
instalowano tam trzy automatyczne ko-
tły rusztowe o mocy nominalnej 2x2,5 
MW i 1x1,5 MW, o sprawności energe-
tycznej 85%. To przedsięwzięcie inwe-
stycyjne obejmowało również wybudo-
wanie magazynu słomy, zainstalowa-
nie 67 węzłów ciepłowniczych i wyko-
nanie sieci o długości 5 980 m.16 W le-
żącym w samym środku Polski Kole 
realizowany jest projekt ciepłowni geo-
termalno-gazowej, który pozwoli unik-
nąć spalenia 18 tys. t węgla kamienne-
go rocznie, z czego 14 tys. t zostanie 
zaoszczędzonych przez działanie in-
stalacji geotermalnej, a kolejne 4 tys. 
t dzięki kotłom gazowym. Na terenie 
Stargardu Szczecińskiego również po-
wstaje miejska ciepłownia geotermal-
na o mocy 10-14 MW. W okresie let-
nim ma ona zaopatrywać mieszkańców 
w ciepłą wodę, a zimą będzie wspoma-
gana przez kotły węglowe. Pozwoli to 
na zmniejszenie o ok. 30% zużycia wę-
gla. W okolicach Stargardu wody geo-
termalne znajdujące się 2500 m pod 
ziemią mają temperaturę 75-95oC17.

W Piszu od 2004 r. funkcjonu-
je jedna z największych w kraju (21 
MW) ekologiczna ciepłownia ko-
munalna, wykorzystująca jako pali-
wo wierzbę energetyczną i odpady 
drzewne. Również tu samorząd jest 
jednym z inwestorów i organizato-
rem projektu o wartości ok. 20 mln 
zł. W Trzciannem, położonym w ser-
cu Biebrzańskiego Parku Narodowe-
go, a więc w miejscu wymagającym 
szczególnej opieki ekologicznej, w ra-
mach projektu „Energetyczne wyko-
rzystanie biomasy w gminie Trzcian-
ne”, przestawia się budynki komunal-
ne i gospodarstwa domowe z ogrze-
wania węglowego na biomasę w po-
staci drewna, zrębków, trocin, wikli-
ny, słomy i suchych traw z łąk nad-
biebrzańskich. Projekt uzyskał dofi-
nansowanie z NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
UNDP GEF/SGP, EkoFunduszu i Pol-
sko-Szwajcarskiej Komisji Środków 
Złotowych18. 

 � Dialog ze 
społeczeństwem
Coraz więcej gmin polskich przy-

stępuje do unijnych programów pi-
lotażowych kreujących klimat dla in-
westycji energetyczno-klimatycznych 
poprawiających jakość życia jego 
mieszkańców. Programy propagują 
świadomość społeczną: jak i gdzie 
zmniejszyć zużycie energii, dzięki cze-
mu wzrasta zadowolenie ludzi z fak-
tu, że mieszkają w mieście rozwijają-
cym się w sposób zrównoważony. Dla 
wspólnych działań na rzecz racjonal-
nego korzystania z energii, 25 gmin 
polskich i jedna litewska stworzyły 
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités”. Jest to część Euro-
pejskiej Sieci „Energie Cités” z sie-
dzibą w Besançon. Zrzeszone sa-
morządy zajmują się promowaniem 
racjonalnego, efektywnego wykorzy-
stania energii oraz OZE. Działania po-
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Rys. 7. Wykorzystanie energii geotermalnej na świecie w podziale na różne kategorie 

Ź
ródło: Lund J. W

., F
reeston D

. H
., B

oyd T. L. 2010 - D
irect U

tilization 
of G

eotherm
al E

nergy 2010 
W

orldw
ide R

eview
. P

roceedings W
orld G

eotherm
al C

ongress 2010 
B

ali, Indonesia, 25-29 A
pril 2010.

19 www.pnec.org.pl/ (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

20 www.pnec.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3Awarsztaty-pt-zrownowaony-rozwoj-energetyczny-i-porozumienie-burmistrzow-w-naszych-miastach 
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dejmowane przez sieć koncentrują się 
na wymianie informacji i doświadczeń, 
lobbingu i wspieraniu lokalnej polityki 
efektywnego wykorzystania energii19.

Szczególne znaczenie ma komu-
nikacja z mieszkańcami. Miasta/gminy 
stwarzają warunki zachęcające miesz-
kańców do podejmowania wysiłków 
zmierzających do oszczędzania ener-
gii oraz są dla nich przykładem do na-
śladowania, osiągając oszczędności 
najpierw w budynkach komunalnych. 
Np. jeden z projektów MODEL jest do-
finansowany z Programu Inteligentna 
Energia dla Europy oraz przez ADEME 
- francuską gencję Środowiska i Zarzą-
dzania Energią. MODEL wspiera miej-
skich specjalistów w szerokim zakresie 
zagadnień związanych z energią, takich 
jak: modernizacja budynków, renowa-
cja systemu centralnego ogrzewania, 
wzmocnienie lokalnego wykorzysta-
nia energii w celu zaopatrywania w nią 
szkół, przedszkoli, budynków admini-
stracyjnych i mieszkalnych lub wyko-
rzystanie zrównoważonych technologii 
takich jak kogeneracja. Doświadczenia 
i wiedza zdobyte przez miasta pilota-

żowe będą wartościowe dla wszyst-
kich innych europejskich władz lokal-
nych chcących poprawić lokalny klimat 
dla inwestycji energoefektywnych, np. 
w budownictwie mieszkalnym.

Istnieje wiele możliwości zewnętrz-
nego finansowania proekologicznych 
inwestycji samorządowych. Finanso-
wanie gminnych projektów proekolo-
gicznych to jeden z ważnych prioryte-
tów krajowych i europejskich funduszy 
wspierających politykę ekologiczną 
wszystkich państw UE. Wśród krajo-
wych funduszy możliwe jest uzyskanie 
dofinansowania m.in. z NFOŚiGW, wo-
jewódzkich, powiatowych i gminnych 
funduszy oraz z Funduszu Spójności, 
czy Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Informacji na temat 
możliwości finansowania warto szukać 
m.in. na stronach internetowych, jak: 
www.nfosigw.gov.pl, czy www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl oraz w specjal-
nych punktach informacyjnych instytucji 
odpowiedzialnych za przydział środków. 

Organizowanych jest również także 
wiele kursów i warsztatów nt. pozyski-
wania funduszy unijnych i procedur ich 

przyznawania. W 2012 r. kontynuowany 
jest cykl „Warsztatów Dobrego Klima-
tu”, podczas których eksperci Ogólno-
polskiego Programu na rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju Społeczności 
Lokalnych będą przybliżać informacje 
m.in. o finansowaniu OZE. W maju br. 
w NFOŚiGW odbyły się warsztaty pt. 
„Zrównoważony rozwój energetyczny 
i Porozumienie Burmistrzów w naszych 
miastach”20.

 � Ekoświadomość 
i edukacja
Według 64% Polaków najważniejszą 

korzyścią dla społeczeństwa, wynikającą 
z korzystania z odnawialnych źródeł ener-
gii, jest ochrona środowiska naturalne-
go - wynika z raportu przeprowadzonego 
przez TNS OBOP w ramach Ogólnopol-
skiego Programu na rzecz Zrównoważo-
nego Rozwoju Społeczności Lokalnych. 
Sam fakt inwestowania przez gminy w ich 
rozwój sprawia często, że w mieszkań-
cach danego regionu zaszczepiona zo-
staje chęć do podejmowania dodatko-
wych działań na rzecz dalszego rozwoju 
i poprawy jakości życia w miejscu ich za-
mieszkania. W ten sposób spirala dzia-
łania samoistnie się nakręca - odbiorca 
korzyści wynikających z inwestycji staje 
się również inicjatorem nowych projektów 
i w ten sposób przyczynia się do zainau-
gurowania nowych inwestycji. Takie dzia-
łania mogą bardzo korzystnie wpłynąć na 
proces zrównoważonego rozwoju danej 
społeczności. 

Jednak inwestowanie w proekologicz-
ne rozwiązania energetyczne, jak np. far-
my wiatrowe, kolektory słoneczne, czy 
elektrownie wodne to nie tylko korzyści 
mające znaczenie dla ochrony środowi-
ska. To także inwestycja w rozwój ekono-
miczny i gospodarczy regionu, a co za tym 
idzie rozwój zamieszkującej go społecz-
ności. - Proekologiczne inwestycje w gmi-
nie przyczyniają się m.in. do zmniejszenia 
wydatków na energię, a wówczas zaosz-
czędzone pieniądze gmina może przezna-
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czujnik zmierzchowy włączy
 oświetlenie o zmroku 
i wyłączy o świcie

czujnik dymu włączy
sygnalizację alarmową, 
gdy pojawi się dym

rolety opuszczą się samoczynnie
po zapadnięciu zmroku lub
przy silnym wietrze

klimatyzacja włączy się
po przekroczeniu ustalonej
temperatury

światło będzie się zapalać
i gasnąć lub zmieniać
natężenie od potrzeb 
użytkownika

oświetlenie zewnętrzne zapali
się samo, gdy zacznie się
ściemniać

podlewnie ogrodu włączy się
o ustalonej godzinie

kamery wideo zarestrują, 
co dzieje się wokół domu

drzwi będzie można otwierać,
nie używając klucza

re�ektor z czujnikiem ruchu
włączy oświetlenie, gdzie ktoś
pojawi się przed domem

brama garażowa otworzy się
automatycznie

Rys. 8. Model domu „myślącego”
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21 www.kibicujklimatowi.pl/detal/index/96 (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

22 E. Wysocka-Musiałowska, Planowanie przestrzenne a plany zaopatrzenia w energię - tworzenie przez gminy (miasta) podstaw prawnych i merytorycznych ich realizacji. Materiały 
szkoleniowe na seminarium w ramach projektu „Pilotażowy plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na przykładzie średnich i małych gmin”. Gliwice, marzec 
2000. 

23 Więcej: C.T. Szyjko, Przedsiębiorstwo przyszłości wobec inteligentnych technologii, Przedsiębiorstwo Przyszłości; kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chod-
kowskiej w Warszawie, 2011

24 Pabis J., http://ekoenergia.dzien-e-mail.org (dostęp z dnia 12.07.2012 r.)

25 strona Ministerstwa Ochrony Środowiska: http://www.mos.gov.pl/kategoria/2069_odnawialne_zrodla_energii/ (dostęp z dnia 20.07.2012 r.)

czyć na inne potrzeby, jak np. inwestycje, 
zagęszczenie sieci szkół, domów kultury, 
organizację imprez i integrację lokalnej spo-
łeczności - tłumaczy dr Andrzej Hałasiewicz, 
ekspert programu, adiunkt Instytutu Socjo-
logii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. - Wszystko to składa się na zrówno-
ważony rozwój regionu oraz zamieszkującej 
go społeczności - dodaje dr Hałasiewicz21.

Działania w dziedzinie energetyki 
i ochrony środowiska będą przybierać na 
znaczeniu, ponieważ to właśnie samorzą-
dom powinno najbardziej zależeć na zapew-
nieniu mieszkańcom odpowiednich warun-
ków życia. Wysiłki samorządów zauważa 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii, 
organizując coroczny konkurs na najbardziej 
efektywną energetycznie gminę w Polsce. 
Nagradzanie i wyróżnianie na forum kraju 
ekoenergetycznych działań to dodatkowy 
bodziec motywujący samorządy. Ale polskie 

gminy potrzebują więcej programów eduka-
cyjnych na temat wykorzystania nowocze-
snych rozwiązań energetycznych i ich roli 
w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 
do atmosfery. Zadaniem programów po-
winno być aktywizowanie gmin, powiatów 
i społeczności lokalnych do podejmowania 
inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla 
zrównoważonego rozwoju poszczególnych 
regionów22.

Wiele słabiej rozwiniętych polskich sa-
morządów, które nie modernizują swojego 
systemu zaopatrzenia w energię, marnuje 
znaczne jej zasoby. Jeśli wśród urzędników 
brakuje ludzi o odpowiedniej wiedzy i chęci 
do działania, a mieszkańcy i radni nie prze-
jawiają inicjatywy, co przecież jest w Polsce 
dość powszechnym zjawiskiem, trzeba zdać 
się na pomoc prywatnego przedsiębiorstwa. 
Firmy prywatne oferują samorządom usługi 
polegające na realizowaniu inwestycji mają-

cych na celu zmniejszenie zużycia energii, 
które opłacane są ze środków zaoszczę-
dzonych dzięki tym właśnie inwestycjom. Po 
okresie zwrotu i zapłaty wszystkie elementy 
inwestycji przechodzą na własność gminy, 
która od tej pory sama czerpie z nich korzy-
ści. Jeśli gmina z różnych względów nie jest 
w stanie sama inwestować w energetykę, 
może zdać się na tego typu partnerstwo. Ta-
kie umowy wciąż zyskują na popularności.

Priorytetem polskich regionów powinny 
być innowacyjne inwestycje w inteligentną 
infrastrukturę elektroenergetyczną23. Zain-
teresowanie tematyką wykorzystywania 
rozproszonych źródeł energii na poziomie 
lokalnym jest zjawiskiem w pełni uzasad-
nionym. Potencjał tkwiący tylko w jednym 
z możliwych OZE - słońcu, najlepiej odda-
je stwierdzenie autorstwa J. Pabisa: gdyby 
zgromadzić całą energię paliw naszego glo-
bu, tj. energię z węgla, drewna, gazu, ropy 
naftowej i spalić ze sprawnością 100%, to 
wartość uzyskanej energii równałaby się 
energii słonecznej dostarczonej do Ziemi 
zaledwie przez cztery dni 24. 

Wśród sektorów energetyki odnawialnej, 
które cieszą się ostatnio największą popular-
nością oprócz energii słonecznej, należy wy-
mienić: energetykę wiatrową, wodną, pozy-
skiwaną z biomasy, ogniw paliwowych oraz 
pomp ciepła. Każdy z nich, w generalnym 
rozrachunku, ma dodatni bilans zysków, ja-
kie człowiek i środowisko naturalne odnoszą 
w momencie zastępowania nim energetyki 
konwencjonalnej, mimo że niejednokrotnie 
nie jest on wolny od wad, a korzyści eko-
nomiczne pojawią się dopiero w bardzo od-
ległej przyszłości. Przykładowo, wdrożenie 
w 2011 r. 1600 MW instalacji wiatrowych 
na lądzie oraz 300 MW na morzu, pozwo-
liłoby na redukcję emisji do atmosfery wielu 
szkodliwych związków: 18 200 tys. ton CO2, 
123 tys. ton SO2, 58 tys. ton NOx oraz 3,7 
tys. ton PM.25

 �  Wnioski
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Rys. 9. Zrównoważony rozwój społeczności lokalnej

64%

28%
21%

10%
5%
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8%

0%

Ochrona środowiska naturalnego

Niższe ceny energii

Zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej

Mniejsze niebezpieczeństwo 
awarii energetycznej

Zrównoważony rozwój regionu

Nie ma żadnych zalet

Inne

Nie wiem

Jakie są Pana/Pani zdaniem najważniejsze korzyści dla społeczeństwa 
wynikające z korzystania z odnawialnych źródeł energii ?
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Wyzwania energetyczno-klimatyczne polskich regionów

Specyficzna sytuacja sektora energetycznego (węgiel, konieczność modernizacji)

Bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne

Planowanie długofalowe 

Wdrażanie pakietu energetycznego - klimatycznego - nowy rozdział uprawnień po roku 2013

Adaptacja do zmian klimatu

Efektywność energetyczna

Rozwój odnawialnych źródeł energii

Poszukiwanie czystych technologii węglowych

Gaz łupkowy

Uwzględnienie dotychczasowych redukcji emisji w pracach KE 

Finansowanie w krajach trzeciego świata

Niewiara w zmiany klimatu

Źródło: J. Maćkowiak-Pandera, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska, Konferencja Demos Europa, 
14 lipca 2011 r.

Reasumując, aby samorządy 
mogły rozwijać aktywność na po-
lu energetyki i  ochrony środowi-
ska, konieczne jest kontynuowa-
nie procesu decentralizacji, która 
powinna być przeprowadzana nie 
tylko pod kątem zadań i obowiąz-
ków, a le przede wszystk im od 
strony środków i prawnych moż-
l iwości .  O przyznanie większej 
swobody i funduszy samorządom 
walczą wciąż organizacje poza-
rządowe. Rząd zapowiada skie-
rowania do Parlamentu kolejnych 
inicjatyw ustawodawczych. Np. 
w l ipcu 2012 r. Rząd przyjął pro-
jekt ustawy o odpadach, wpro-
wadzającej szereg zmian, które 
zakłada europejska dyrektywa od-
padowa. W najbl iższym czasie 
przekonamy się więc, jaki będzie 
kierunek i natężenie działań par-
lamentu i   rządu w  tym ważnym 
dla poprawnego funkcjonowania 
nowoczesnego zrównoważone-
go państwa obszarze ekoener-
getycznym.

Ale o stopniu zrównoważenia 
systemu polskich regionów de-
cydować nie będzie legis lacja, 

a   e las tyczne e lementy,  k tóry -
mi w znaczącym stopniu można 
sterować. Można więc, i  należy, 
odpowiednio zaplanować i  real i -
zować rozwój regionu tak, aby 
uczynić je bardzie j  zrównowa-
żonym, i  to zarówno w aspekcie 
społeczno-gospodarczym,  jak 
i przestrzennym. Kluczem do po-
łączenia strefy społecznej z go-
spodarką lokalną może być kon-
cepcja EVEN-ów (ekologicznych 
węzłów energetycznych) bazują-

cych na OZE opracowana przez 
Wojc iecha J .  Kuczkowsk iego. 
EVEN-y doskonale wpisują s ię 
w  ideę zrównoważonego rozwo-
ju i mogą w dużym stopniu przy-
czynić się do restrukturyzacji pol-
skiej energetyki wysokoemisyjnej. 
Dzięki temu może powstać sze-
roki front regionalny dla dokona-
nia „miękkiej rewolucji” w polskiej 
energetyce, jak wyraził się prof. 
Krzysztof Żmijewski. o
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Geneza problemu 
planowanie 

energetyczne sięga 
lat 70., w których dla 
dużych polskich miast 
opracowuje się strategie 
rozwoju poszczególnych 
aglomeracji, a w ramach 
tych opracowań 
wykonywane były 
dokumenty „Koncepcja 
uciepłownienia miasta”. 
W opracowaniach tego 
rodzaju, dominowały 
zagadnienia techniczne, 
w których przyjmowano, 
w sposób wysoce 
optymistyczny lub czasem 
utopijny, wizje rozwojowe 
miast i przyszły poziom 
zapotrzebowania na 
usługi ciepłownicze. 

I tak np. dla Warszawy w tym okresie 
prognozowano wzrost zapotrzebowania 
na moc, z poziomu 5400 MW do ok. 7000 
MW, podczas gdy obecnie, zapotrzebo-
wanie to spadło do ok. 3800 MW. Z ko-
lei w Radomiu z poziomu 250 MW pro-
gnozowano wzrost do ok. 700 MW, a ak-
tualne zapotrzebowanie jest na poziomie 
300 MW. Podobna sytuacja występowa-
ła w wielu miastach Polski.

W oparciu opracowania tego rodza-
ju, centralnie podejmowano decyzje inwe-
stycyjne budowy miejskich elektrociepłow-
ni dużych mocy, które do tej pory straszą 
swoimi, często niedokończonymi struk-

turami, błędnymi układami funkcjonalny-
mi, czy zbyt wysoką mocą dyspozycyjną 
w stosunku do aktualnych potrzeb. W tym 
bowiem czasie, energetyka zawodowa 
dojrzała do uruchamiania kolejnych zadań 
inwestycyjnych, często w oderwaniu od 
rzeczywistych przyszłych potrzeb miast 
i regionów. I tak w tym czasie powstały 
nietrafione i  często niedokończone inwe-
stycje jak EC - Pruszków II, EC - Kawę-
czyn, EC- Radom, EC - Toruń - Grębocin, 
EC - Kielce, EC- Rzeszów, czy EC - Wro-
cław - Czechnica. Podstawową wadą czę-
ści tych inwestycji jest zerowy lub bardzo 
niski stopień skojarzenia produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz niedopasowanie 
ich wielkości do rynku potrzeb cieplnych. 
W wielu obiektach tego typu pod nazwą 
elektrociepłowni kryją się po prostu zwy-
kłe przewymiarowane węglowe ciepłow-
nie dużych mocy. Należy wyraźnie stwier-
dzić, że lata te dowiodły, iż polityka budo-
wy energetycznych miejskich rynków lo-
kalnych, decyzjami centralnymi, poniosła 
kompletne fiasko.

 � Era Master Planów
Po rozpoczęciu przebudowy 

systemu gospodarczo-społeczne-
go w początku lat 90. równolegle do 
wzrostu roli samorządności i prowa-
dzonych procesów komunalizacyjnych 
również przedsiębiorstw ciepłowni-
czych, zaczęła się era tak zwanych 
„Master Planów Zaopatrzenia Miast 
w Ciepło”. Opracowania te, wykony-
wano w znacznej części z udziałem 
zagranicznych firm konsultingowych, 
często ze środków pomocowych kra-
jów UE, czy przy udziale Banku Świa-
towego. W Master Planach ograni-
czono części techniczne, rozwijając 
w sposób zasadniczy analizy ekono-
miczne. Ponadto w pracach tych, rów-
nież zaczęto wykonywać analizy od-
działywania miejskich struktur ener-
getycznych na środowisko. Plany te, 
dotyczyły w zasadzie tylko systemów 
ciepłowniczych, pomijając inne no-
śniki energetyczne takie jak gaz, pa-
liwa płynne, czy energię elektryczną. 

prof. Krzysztof Wojdyga, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Planowanie energetyczne w Gminach 
- 15 lat doświadczeń
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Jak wynika z podstaw praw-
nych planowania energetycznego 
- gmina jako wspólnota samorzą-
dowa mieszkańców, działająca na 
odpowiednim obszarze - powinna, 
zgodnie z ustawą o samorządzie 
terytorialnym „zaspakajać zbioro-
we potrzeby wspólnoty”. To zada-
nie własne gminy obejmuje wie-
le różnych potrzeb i dotyczy mię-
dzy innymi:

 � ładu przestrzennego, gospo-
darki terenami i ochrony śro-
dowiska,

 � zaopatrzenia w wodę, wodo-
c iągów i   kanal izac j i ,  ut rzy-
mywania czystości i porząd-
ku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk śmieci, zaopatrzenia 
w energię elektryczną i ciepl-
ną,

 � komunalnego budownictwa 
mieszkaniowego,

 � utrzymywania gminnych obiek-

tów i urządzeń oraz obiektów 
administracyjnych.
W ustawie tej w uszczegóło-

wieniu zadań własnych gmin wyod-
rębniono zadania związane z utrzy-
maniem infrastruktury technicznej 
obejmującej również zaopatrzenie 
w ciepło. Do innych zadań wła-
snych gminy należy między innymi 
opracowanie „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy”, „Miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego”. Opracowa-
nie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w spo-
sób ścisły wiąże się z zagadnie-
niami planowania energetycznego. 

Obowiązek wykonania „zało-
żeń do planu zaopatrzenia gmi-
ny w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe” wprowadza do-
piero ustawa Prawo energetyczne 
uchwalona w 1997 r.

 � Założenia do planu…
Opracowanie „założeń” jest podsta-

wą do prowadzenia właściwej polityki 
energetycznej na szczeblu lokalnym. Daje 
ono przedstawicielom miejscowej władzy 
informację o tym jakie jest obecnie zapo-
trzebowanie na różne formy energii, jakie 
będą prognozy zużycia energii w latach 
następnych (do 20 lat) oraz jakie działania 
należy podjąć, aby zabezpieczyć potrze-
by energetyczne mieszkańców i innych 
użytkowników z terenu gminy obecnie 
i w perspektywie kilkunastu lat. Ponie-
waż dostępność nośników energetycz-
nych jest czynnikiem miastotwórczym, 
więc problem ten musi być uwzględnio-
ny przy określaniu dróg rozwojowych po-
szczególnych gmin, miast czy regionów. 
Z drugiej strony w budowanym obecnie 
modelu gospodarczym kraju nie przewi-
duje się inwestycji energetycznych finan-
sowanych z budżetu państwa. Również 
ograniczone w stosunku do potrzeb środ-
ki skarbu komunalnego w zasadzie nie 
będą angażowane w lokalne inwestycje 
energetyczne. Tak więc, rozwój tej sfe-
ry gospodarczej odbywać się będzie na 
drodze pozyskiwania kapitału prywatne-
go, zgodnie z programami prywatyza-
cji zawodowej energetyki oraz zgodnie 
z wprowadzaniem kapitałowych udziałów 
mniejszościowych, czy większościowych 
do spółek skarbu komunalnego. 

 � Sytuacje konfliktowe 
w planowaniu 
zaopatrzenia w energię
Z 15-letniego doświadczenia w reali-

zacji opracowań „Założenia do planów 
zaopatrzenia w ciepło, w energię elek-
tryczną i paliwa gazowe” wynika, że pra-
wie zawsze występowały sytuacje na-
ruszające czyjeś „historyczne” upraw-
nienia. Prowadziło to do występowa-
nia sytuacji konfliktowych, wynikających 
z sprzecznych interesów lokalnych przed-
siębiorstw energetycznych. Również po-
zostali uczestnicy rynku energii, tacy jak 
grupy odbiorców ciepła, czy zarządy Mia-
sta, czy gmin lub organ zewnętrzny ja-
kim jest Urząd Regulacji Energetyki - mo-
gą stanowić strony konfliktu. Znamienne 
jest tutaj stwierdzenie jednego z burmi-
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strzów, który zamówił wykonanie „zało-
żeń”. Na spotkaniu przed rozpoczęciem 
prac stwierdził, że miasto musi takie „za-
łożenia” posiadać, bo takie są wymagania 
ustawowe. Po jakimś czasie w trakcie pre-
zentacji ww. „założeń” stwierdził dlaczego 
tak późno zostały one przygotowane, bo 
ułatwiło by mu to podejmowanie racjonal-
nych decyzji dotyczących planowania roz-
woju miasta. Poniżej podano kilka przypad-
ków takich sytuacji konfliktowych.

�o Przypadek 1 
System ciepłowniczy o mocy oblicze-

niowej ok. 200 MW w mieście X zasilany 
jest z dwóch źródeł ciepła Elektrociepłow-
ni (EC) z mocą dyspozycyjną ok. 240 MW 
oraz Ciepłowni Rejonowej (CR) o mocy 30 
MW. Zdolność produkcyjna bloków turbin 
wytwarzających energię w skojarzeniu wy-
korzystana jest w około 85% w ciągu roku 
z powodu pokrywania części potrzeb ciepl-
nych z kotłowni CR z kotłami węglowymi 
o niskich sprawnościach. Ciepłownia CR 
leżąca w środku miasta o dużej uciążliwo-
ści dla jego mieszkańców należy do skar-
bu komunalnego wraz z systemem sieci 
ciepłowniczych natomiast EC do skarbu 
Państwa (przed prywatyzacją). Struktura 
własnościowa jest głównym powodem nie 
wykorzystywania technicznych i organiza-
cyjnych możliwości wzrostu współczynni-
ka skojarzenia produkcji ciepła oraz obniże-
nia kosztów operacyjnych w części kosz-
tów osobowych.

�o Przypadek 2
 System ciepłowniczy w mieście Y 

o mocy zamówionej ok. 35 MW zasilany 
jest z kotłowni miejskiej wyposażonej w ty-
powe węglowe kotły WLM 5 i WR10. Sieć 
ciepłownicza połączona jest z EC - prze-
mysłową, w której zainstalowana jest turbi-
na przeciwprężna z generatorem 7 MWel. 
Moc cieplna turbiny ok. 10 MW. Z uwagi na 
zmianę profilu produkcji turbina nie może 
być uruchomiona z powodu zbyt małego 
wewnętrznego zapotrzebowania na ciepło. 
PEC prowadzi swoją kotłownię przy mak-
symalnym obciążeniu nie dopuszczając do 
zasilania miasta z wydajniejszego i ekono-
miczniejszego zewnętrznego źródła ciepła. 
Wnioski jak w przypadku 1.

�o Przypadek 3
W mieście średniej wielkości Z osiedle 

domów komunalnych o zapotrzebowaniu 
na moc obliczeniową ok. 12 MW położone 
jest w bliskiej odległości od sieci ciepłow-
niczej. Budynki mieszkalne na tym osie-
dlu zasilane są z lokalnych kotłowni wę-
glowych małych, bądź ułamkowych mocy 
oraz z pieców. System ciepłowniczy w za-
kresie źródeł i sieci przesyłowych jest wy-
raźnie niedociążony. Zarząd miasta podej-
muje decyzję zastąpienia istniejących źró-
deł - niskich węglowych emitorów, małymi 
gazowymi źródłami ciepła. Typowy konflikt 
ze zdrowym rozsądkiem. 

�o Przypadek 4 
W mieście W istnieje system ciepłow-

niczy eksploatowany przez PEC będący 
własnością Skarbu Państwa w oddalo-
nym mieście wojewódzkim. Stopień zain-
teresowania właściciela systemem w mie-
ście W jest znikomy. Również znikomy 
jest wpływ gminy na stan zaopatrzenia jej 
mieszkańców w ciepło. Sytuacja sprzecz-
na z postanowieniami ustawy o samorzą-
dach w zakresie zadań własnych gmin oraz 
postanowieniami Prawa energetycznego. 

�o Przypadek 5
 W mieście U trwa spór pomiędzy PEC, 

a odbiorcami dotyczący wielkości mocy za-
mówionej. Postanowieniem Sądu Antymo-
nopolowego spór zostaje rozstrzygnięty na 
korzyść odbiorców. W wyniku tego PEC re-
dukuje ilości wody sieciowej zamówionej 
w EC. Źródło nie akceptuje takiego stanu 
- powstaje sytuacja konfliktowa. W wyni-
ku nadmiernego zredukowania mocy i ilo-
ści wody sieciowej u odbiorców spada ja-
kość świadczonych usług ciepłowniczych, 
konflikt ulega zaostrzeniu.

�o Przypadek 6. 
W mieście T system ciepłowniczy, 

z którego korzysta około 70% mieszkań-
ców, zasilany jest ze źródła będącego wła-
snością komunalną oraz z elektrociepłowni 
przemysłowej. Jedna z dużych spółdziel-
ni mieszkaniowych odłącza się od syste-
mu ciepłowniczego, buduje własną sieć 
ciepłowniczą, ponosząc niemałe koszty 
i korzysta z ciepła produkowanego w źró-

dle przemysłowym. Członkowie 
spółdzielni ponoszą koszty zwią-
zane z ogrzewaniem nie mniejsze 
(większe) niż pozostali odbiorcy 
ciepła w tym mieście. Władze mia-
sta nie mogą podjąć decyzji unie-
możliwiających takie rozwiązanie 
- spółdzielnia może robić co chce. 
Po kilku latach źródło przemysłowe 
wymawia umowę na dostawę ciepła 
zarówno do systemu ciepłownicze-
go, jak i do wspomnianej spółdziel-
ni mieszkaniowej. Zgodnie z usta-
wą Prawo energetyczne gmina jest 
odpowiedzialna za zaopatrzenie 
mieszkańców w ciepło, czyli musi 
uwzględnić zarówno potrzeby od-
biorców korzystających z sieci cie-
płowniczej, jak i mieszkańców ko-
rzystających z własnej sieci cie-
płowniczej, ale odbierającej ciepło 
ze źródła przemysłowego. 

 � Wnioski
We wszystkich tych przypad-

kach decydującą rolę powinny za-
jąć władze gminy i mając interes 
mieszkańców, czyli odbiorców cie-
pła podjąć decyzje dla nich korzyst-
ne. Decyzje te powinny uwzględ-
niać dobro przeważającej części 
mieszkańców nie oglądając się na 
partykularne interesy grup nacisku. 
Przytoczone sytuacje konfliktowe 
powinny być rozwiązywane albo ła-
godzone w czasie przygotowywa-
nia omawianych materiałów plani-
stycznych takich jak „założenie do 
planów zaopatrzenia w ciepło ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe”.

Proponowane zmiany w nowe-
lizowanej ustawie Prawo energe-
tyczne, eliminujące zapisy doty-
czące planowania energetyczne-
go i przeniesienie ich do ustawy 
o „zagospodarowaniu przestrzen-
nym”, obniżają w sposób zasadni-
czy rangę tego dokumentu i spo-
wodują, że sprawy zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe nie będą w sposób wła-
ściwy uwzględniane w lokalnej po-
lityce gospodarczej. o
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Realizacja 
inwestycji to nie 

tylko konieczność 
spełnienia wymagań 
technicznych, lecz 
przede wszystkim 
potrzeba pozyskania 
finansowania 
pozwalającego na 
sprawne i terminowe 
jej wykonanie. Zwykle 
przedsięwzięcia 
nie są realizowane 
wyłącznie ze 
środków własnych 
przedsiębiorstwa. 
Spółka nie 
jest w stanie, 
a przeważnie nie 
chce angażować 
dużego kapitału 
w inwestycje, 
których zwrot może 
nastąpić nawet po 
kilkunastu latach. 
Przedsiębiorstwa 
poszukują zatem 
inwestorów 
zewnętrznych. 

K o n k u r e n c y j n y m  ( p r z e d e 
wszystkim względem kredytu, po-
życzki i podwyższenia kapitału za-
kładowego spółki) i sprawdzonym 
sposobem finansowania zadań jest 
emisja obligacji. Obligacja jest pa-
pierem wartościowym, w którym 
emitent zobowiązuje s ię,  iż po 
upływie określonego czasu zwró-
ci inwestorowi (obligatariuszowi) 
udzielony kapitał oraz zapłaci mu 
ustalone wynagrodzenie. Obliga-
cje są elastycznym instrumentem, 
który pozwala na dostosowanie 
warunków udzielania kapitału oraz 
jego spłaty do oczekiwań zarówno 
emitenta, jak i inwestora. Decyzje 
o warunkach pozyskania kapitału 
podejmuje emitent, który określa 
między innymi poziom oprocento-
wania obligacji, sposób zabezpie-
czenia, okresy wypłacania należ-
nych inwestorom odsetek, podział 
na transze, termin wykupu. Istot-
nym udogodnieniem dla emitentów 
obligacji, jest możliwość ich emisji 
w poszczególnych transzach. Emi-
tent wypuszcza obligacje w czasie, 
gdy potrzebne jest pozyskanie fi-
nansowania danego etapu reali-
zacji inwestycji. Gdy środki nie są 
potrzebne lub sytuacja emitenta 
nie pozwala na emisję (np. emi-
tent ma wątpliwości co do moż-
liwości późniejszej spłaty) emisji 
nie przeprowadza się. Istotne jest 
również to, że emitent najpierw 
spłaca odsetki, a kapitał dopiero 
w dniu wykupu obligacji . Dzięki 
temu, obciążenia przez cały okres 
finansowania inwestycji i w fazie 

rozwoju nie są wysokie. Obliga-
cje cieszą się coraz większą po-
pularnością również ze względu na 
atrakcyjne sposoby wynagradza-
nia obligatariusza. Jeśli inwestor 
zainteresowany jest bezpośred-
nio w uczestniczeniu w zyskach 
przedsiębiorstwa, obligacje mo-
gą przyznawać mu wynagrodzenie 
(w całości lub w części) w postaci 
prawa do dywidendy. Emitent mo-
że również uprzywilejować kapi-
tałodawcę przez wydanie mu ob-
ligacji z prawem pierwszeństwa, 
które polega na tym, że inwestor 
nabywa prawo do objęcia akcj i 
nowej emisji lub obligacji zamien-
nych na akcje, w ramach których 
następuje konwersja obligacji na 
akcje spółki. 

Środki z emisji mogą być prze-
znaczane na realizacje określo-
nych inwestycji (np. na budowę 
farmy wiatrowej ,  modernizację 
oczyszczalni ścieków), spłatę za-
dłużenia spółki (np. rat kredyto-
wych, wykup obl igacj i ,  których 
termin już zapadł), f inansowanie 
bieżącej działalności (m.in. rozwój 
nowych technologii, informatyza-
cję zakładu). 

Obl igacje c ieszą s ię powo-
dzen iem wśród f i rm z   branży 
energetycznej. W ten sposób fi-
nansowania inwestycji poszuku-
ją największe firmy działające na 
krajowym rynku, takie jak Tauron, 
Enea, PGNiG, PGE. Ze względu 
na znaczne wartości emisji (każ-
da wynosi ła ki lka mld złotych), 
nabywcami obligacji były banki, 

Katarzyna Stabińska, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

Obligacje, jako źródło 
finansowania inwestycji 
z zakresu energetyki 
i ochrony środowiska 
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fundusze inwestycyjne, towarzy-
stwa ubezpieczeniowe. Środki po-
chodzące z emisji przeznaczane 
są na duże przedsięwzięcia, takie 
jak budowa bloku energetycznego 
(Tauron, Enea), na rozwój przed-
siębiorstwa i  realizację kilku syn-
chronizowanych projektów, takich 
jak poszukiwanie nowych złóż pa-
liw, budowa kopalń (PGE, PGNiG). 
Obligacje cieszą się również zain-
teresowaniem małych i średnich 
przedsiębiorstw. Obligacje wyemi-
towały m.in. takie firmy, jak Widok 
Energia S.A. (3.320.000 zł), MEW 
S.A. (ponad 5 mln zł), TimberOne 
S.A. (3.000.000 zł). Widok Energia 
przeznacza środki m.in. na zakup 
surowców do zakładów granulacji. 
MEW S.A. z emisji finansuje bu-
dowę elektrowni wiatrowych. Tim-
berOne rozwija działalność w kie-
runku budowy elektrociepłowni 
produkującej „zieloną energię”. 
Obligacje tych spółek plasowane 
są na zorganizowanym rynku ob-
ligacji - Catalyst.

F i n a n s o w a n i e  i n w e s t y c j i 
z  zakresu ochrony środowiska 
w oparciu o emisję obligacji jest 
wykorzystywane również przez jed-
nostki samorządu terytorialnego 
oraz spółki komunalne. Najczęściej 
środki z emisji przeznaczane są na 
budowę i modernizację sieci wod-
no-kanalizacyjnej, budowę prze-
pompowni i oczyszczalni ścieków 
(np. emisja Sosnowca na budo-
wę kolektora ścieków, planowana 
emisja na szczecińską spalarnię 
odpadów budowaną przez Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów). Pry-
watni przedsiębiorcy inwestują ra-
czej w  innowacyjne projekty (np. 
emisja EZO S.A. na inwestycje 
związane z pozyskiwaniem ener-
gii z odpadów).

Zarówno Spółka, jak i jednost-
ka samorządu terytorialnego może 
skierować daną emisję na zorgani-
zowany rynek obligacji - Catalyst 
prowadzony przez Giełdę Papie-
rów Wartościowych w Warszawie 

i BondSpot S.A. Znacznie wpływa 
to na atrakcyjność emisji, zwięk-
sza prestiż i wiarygodność emiten-
ta, ale przede wszystkim poprzez 
płynność obrotu wyemitowanymi 
obligacjami - stwarza szerszy do-
stęp do potencjalnych inwestorów. 
Tym samym emitent może zbudo-
wać relacje inwestorskie na długie 
lata, a poprzez „publiczną” prezen-
tację swoich walorów może liczyć 
na kolejną udaną emisję w przy-
szłości. 

Z perspektywy jednostek sa-
morządu terytorialnego i spółek 
komunalnych ciekawym instru-
mentem są obligacje przychodo-
we, które charakteryzują się tym, 
iż środki pozyskiwane są na reali-
zację określnego przedsięwzięcia, 
a spłata zobowiązań z tych obliga-
cji zabezpieczona jest przychoda-
mi lub majątkiem tego lub innego 
przedsięwzięcia. Dla inwestorów 
istotne jest to, iż ich zobowiązania 
mają pierwszeństwo przed inny-
mi zobowiązaniami emitenta, a do 
majątku przedsięwzięcia nie mo-
że być skierowana egzekucja in-

nych roszczeń, nadto majątek ten 
wyłączony jest z masy upadłości. 
Emitent korzystać może natomiast 
z tego, iż nie ustanawia dodatko-
wych zabezpieczeń, a kwota spłaty 
zobowiązań wobec obligatariuszy 
nie wlicza się do limitu zadłużenia, 
o którym mowa w ustawie o finan-
sach publicznych. Do tej pory na 
emisję obligacji przychodowych 
zdecydowały się trzy podmioty, 
a obecnie do emisji przygotowuje 
się Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Gnieźnie (ponad 28 
mln zł). PWiK ze środków pozyska-
nych z emisji zamierza finansować 
budowę i modernizację sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej. W przy-
szłości j.s.t. będą coraz częściej 
korzystać z narzędzia finansowania 
inwestycji, jakim są obligacje przy-
chodowe. Wyczerpanie funduszy 
unijnych i przekraczanie dopusz-
czalnych limitów zadłużenia będzie 
skłaniać jednostki do poszukiwa-
nia alternatywnych rozwiązań. o
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Bielsko-
Biała, prawie 

180-tysięczne miasto 
u podnóża Beskidów. 
Znane od pokoleń 
z animowanych bajek 
Reksio oraz Bolek 

i Lolek. Teraz jednak 
coraz częściej słyszy 
się opinie, że w tym 
mieście żyje się 
dobrze, pogodnie 
i spokojnie. Miasto 
pięknieje z dnia na 

dzień. Wiele osób 
urzeczonych urokiem 
miasta przeprowadziło 
się tutaj i znalazło 
źródło utrzymania 
lub jest w trakcie 
jego poszukiwania. 
Co tak pociąga 
w Bielsku-Białej, 
gminie utworzonej 
z połączonych miast 
zbudowanych przez 
przedsiębiorczych 
przemysłowców 
i natchnionych 
artystów?

Jeszcze k i lkanaśc ie  la t  te -
mu główna ulica miasta była pra-
wie nieprzejezdna ze względu na 
przytłaczającą l iczbę samocho-
dów przemieszczających się z pół-
nocy Polski na południe, a  także 
do pobliskich Czech i Słowacji . 
Gryzące spaliny i poszarzałe po-
wietrze w ścisłym centrum to by-
ła codzienność od wczesnego ra-
na do późnego wieczora. Zabyt-
kowe kamienice straszyły swoim 
poczerniałym wyglądem, a beto-
nowe otoczenie zdawało się co-
raz bardziej tr iumfować nad zie-
lonym obliczem grodziska. Każdy 
z nas, mieszkańców ubolewał nad 
tym stanem rzeczy. Wreszcie przy 
głównym trakcie miejskim stanę-
ła nietypowa tablica wyświetlają-
ca informacje o  tym, jaki stopień 
skażenia ma powietrze, którym 
oddychamy. Podjęto szereg dzia-
łań, aby poprawić stan środowi-
ska naturalnego.

Katarzyna Kordas, inspektor, Biuro Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Będę dążyć do tego,
by zapewnić czyste powietrze
w naszym mieście

Jacek Krywult - Prezydent Miasta Bielska-Białej - Listopad 2011

włącz się!

http://energia.um.bielsko.pl/          http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/

Czas na energetyczny zasiew…
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 � Czy jednak to 
wystarczyło?
W późnych latach 90. w struk-

turach włodarzy miasta pojawiła się 
nowa jednostka, której działalność 
oparta została na doświadczeniu 
krajów europejskich świadomych 
faktu, że środowisko naturalne i za-
soby energetyczne to dobra, których 
nie wolno marnować. Biuro Zarzą-
dzania Energią w bielsko-bialskim 
Urzędzie Miejskim podjęło się misji 
kształtowania postaw przemyślane-
go użytkowania energii we wszyst-
kich jej przejawach. Korzystając 
z energii, zmieniamy nasze otocze-
nie, zatem winni jesteśmy podjąć 
odpowiedzialność za takie działanie. 
Pracownicy biura zaczęli od nadzo-
ru zużycia energii w ponad 140-stu 
obiektach należących do majątku 
miejskiego, co przyniosło do dzi-
siaj efekt oszczędności budżeto-
wych na poziomie 7 tys. zł dzien-
nie. Ale bez współpracy firm i osób 
korzystających z prądu i ciepła nie 
można mówić o efektywności ener-
getycznej. Pojawiła się, zatem po-
trzeba szeroko rozumiamej edukacji 
w tej dziedzinie.

 � Od czego eksperci 
energetyczni rozpoczęli 
edukację w tej 
dziedzinie?
Początkowo wystarczyły seminaria 

i konferencje w zakresie racjonalne-
go gospodarowania energią, paliwami 
i wodą w ramach działań samorządo-
wych. Seminarium BISE i projekt Model 
pozwoliły na wymianę doświadczeń na 
forum krajowym i międzynarodowym. 
Tego typu wydarzenia szybko stały się 
jednak miejscami spotkań wąskiego, 
ciągle powtarzającego się grona osób. 
Rozwiązaniem było rozszerzenie krę-
gu odbiorców, tak, aby z przekazanej 
wiedzy odniosły korzyść coraz większe 
gremia członków lokalnej społeczno-
ści. Pojawiły się zatem liczne projekty 
finansowane ze środków zewnętrznych, 
które poprawiały stan wiedzy i świado-
mości poszczególnych instytucji zawia-
dywanych przez miasto. Takim narzę-
dziem był projekt Schoobiedo, Display 
czy europejski konkurs Energy Trophy 
na najefektywniejszą energetycznie in-
stytucję miejską, który w 2005 r. wygra-
ła Książnica Beskidzka (główna biblio-
teka miejska) http://www.energytrophy.
org/Poprzedni-zwyciezcy. 

 � Trochę o osiągnięciach 
w energooszczędności
Za dobre zarządzanie energią 

Bielsko-Biała uzyskało w 2009 r. 
tytuł „Najbardziej efektywnej ener-
getycznie gminy w Polsce” w kate-
gorii powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Następnie miasto przystąpiło do 
„Porozumienia między Burmistrza-
mi” - europejskiej inicjatywy gmin 
w kierunku realizacji celów 3x20. 
Rok później Rada Miejska przyjęła 
„Plan działań na rzecz zrównoważo-
nej energii dla miasta Bielska-Bia-
łej” i wówczas był to pierwszy ta-
ki dokument uchwalony w Polsce. 
Zawiera on harmonogram działań 
inwestycyjnych i beznakładowych 
zmierzających do osiągnięcia ce-
lu 3x20 do roku 2020 na poziomie 
lokalnym.

Plan zakłada redukcję emisji 
CO2 na poziomie ponad 187 tys. 
ton do 2020 r., której to nie uda się 
uzyskać bez współpracy lokalnych 
firm i instytucji, ale również samych 
mieszkańców. Eksperci opracowu-
jący dokument wyliczyli, że zmniej-
szenie zużycia energii przez miesz-
kańców miasta zaledwie o 1% przy-
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niosłoby zmniejszenie rocznej emi-
sji dwutlenku węgla i innych zanie-
czyszczeń o ok. 6700 ton. Jest, za-
tem, o co walczyć i o czym mówić. 

I się stało tak, że Bielsko-Biała, 
jako jedno z 12 pionierskich miast 
Europy zostało w 2010 r. zaproszo-
ne do udziału w projekcie ENGAGE, 
którego ideą jest zaangażowanie 
mieszkańców do energetycznych 
działań gminy. Pojawiło się wów-
czas nowe narzędzie dotarcia do 
społeczności lokalnej z komunika-
tem: Każdy z nas ma wpływ na śro-
dowisko, w którym żyje i na sposób, 
w jaki korzysta z energii. Jeśli po-
dejmiesz najmniejszy nawet wysi-
łek w poszanowanie energii, to bę-
dzie odczuwalne dla Ciebie i innych 
(dzięki efektowi skali). Ty też na tym 
zyskasz ekonomicznie. Przyłącz się. 

A to nowe narzędzie to unikalna 
i innowacyjna kampania promocyj-
no-edukacyjna zbudowana wokół 
300 plakatów z wizerunkami tzw. 

ambasadorów klimatu. Ambasado-
rzy klimatu to osoby prywatne, pu-
bliczne, znane i sławne, a także fir-
my, instytucje, szkoły i przedszko-
la, rodziny i stowarzyszenia, któ-
re podjęły się indywidualnych dzia-
łań na rzecz poszanowania energii 
i ochrony środowiska lokalnego i te 
zobowiązania prezentują na plaka-
cie ku inspiracji pozostałych miesz-
kańców Bielska-Białej. W naszym 
mieście pozyskano ponad 880 ta-
kich ambasadorów, a w całym eu-
ropejskim ENGAGE powstało po-
nad 4000 plakatów z zobowiąza-
niami. Plakaty te można znaleźć na 
europejskiej stronie projektu http://
www.citiesengage.eu/ oraz naszej 
lokalnej stronie http://festiwaldo-
brejenergii.pl/. Dzięki ENGAGE na-
sze działania edukacyjne ograni-
czone do tej pory do sfery majątku 
gminnego (tylko 10% miasta), wy-
szły naprzeciw wszystkich miesz-
kańców miasta.

 � Czym skorupka za 
młodu nasiąknie…, czyli 
jak zaangażowani zostali 
najmłodsi bielszczanie? 
W najmłodszych tkwi największy 

potencjał zmian. To oni ukształtują przy-
szłość miasta i oblicze najbliższego oto-
czenia. A więc do kampanii zostali włą-
czeni uczniowie szkół bielskich wraz 
z nauczycielami, a także przedszkolaki 
i ich rodziny. Dzięki owocnej współpra-
cy z Miejskim Zarządem Oświaty po-
wołano koordynatorów ENGAGE wśród 
kadry nauczycielskiej w placówkach 
oświatowych, a ci zadbali o przekaz 
wiedzy oraz dużą aktywność swoich 
podopiecznych w corocznych miejskich 
konkursach „Szanuj energię, chroń kli-
mat” oraz już dwóch edycjach Beskidz-
kiego Festiwalu Dobrej Energii. Sami 
nauczyciele chętnie skorzystali ze szko-
leń i porad z tej dziedziny w formie kon-
ferencji „Sekrety oszczędzania energii” 
oraz warsztatów dotyczących odna-
wialnych źródeł energii. Wyposażeni 

W Liceum na Grodzisku
myślimy o środowisku -
sortuj z nami!
Uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, www.plo.bielsko.pl - Wrzesieñ 2011

włącz się!

http://energia.um.bielsko.pl/
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Zainstalujemy oświetlenie
energooszczędne

Państwo Kruczkowie z synami - Wrzesieñ 2011

włącz się!

http://energia.um.bielsko.pl/           http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/

zostali w niezbędne scenariusze zajęć, 
a także urządzenia do edukacji i pre-
zentacji odnawialnych źródeł energii. 
Nauczyciele angażują dzieci i młodzież, 
a ci z kolei, w sposób naturalny, swo-
ich rodziców. Kontakt z zaangażowa-
nymi mieszkańcami, utrzymywany jest 
poprzez Internet i media społeczno-
ściowe:www.festiwaldobrejenergii.pl/, 
http://engage-bielsko-biala.blogspot.
com/, profil na Facebook:Bielsko-Bia-
ła Projekt ENGAGE, profil na YouTube: 
projekt ENGAGE Bielsko-Biała.

 � Owoce?
W prawie 3 tysiącach mieszkań 

i biur na terenie Bielska-Białej znaj-
duje się edukacyjny gadżet kam-
panii - termometr LCD promujący 
właściwą temperaturę pomieszcze-
nia, tak, aby nie przegrzewać i nie 
przepłacać. Na odwrocie termome-
tru umieszczone są praktyczne po-
rady nt. oszczędzania energii.

Ponadto część osób i firm z gro-
na ambasadorów klimatu zobowią-
zała się do monitorowania oszczęd-
ności energetycznych i  po roku 
zarejestrowano już ponad 5,6 mln 
zaoszczędzonych kWh. o
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Wojciech Cyprych, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa

Zwiększone wsparcie dla 
mikroinstalacji  
- komentarz do ustawy OZE 

Prognozy dla sektora energetyki odnawialnej w Polsce sporządzane
w  ostatnich  latach wskazują na coraz większe możliwości jego rozwoju. 

Stworzenie korzystnych warunków do inwestowania w ten podsektor energetyki 
może dać w ciągu kilku lat bardzo znaczny wzrost udziału źródeł energii odna-
wialnej w ogólnej podaży nośników energetycznych, a  także w  produkcji ener-
gii elektrycznej oraz cieplnej. Biomasa, wiatr oraz słońce to bezsprzecznie przy-
szłościowe źródła energii. Świat inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE) 
i z pewnością ten trend będzie się utrzymywał. Również w Polsce wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych będzie wzrastało.

F
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Obecnie najważniejszym obo-
wiązującym w Unii aktem prawnym 
związanym z odnawialnymi źró-
dłami energii (OZE) jest dyrektywa 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. Akt ten przewiduje, że państwa 
członkowskie mogą stosować sys-
tem wsparcia dla inwestycji w OZE, 
przez które rozumieć należy: każdy 
instrument, system lub mechanizm sto-
sowany przez państwo członkowskie 
lub grupę państw członkowskich, który 
promuje wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosz-
tów tej energii, zwiększeniu ceny, za 
którą można ją sprzedać, lub zwiększe-
niu - poprzez nałożenie obowiązku sto-
sowania energii odnawialnej lub w inny 
sposób - jej nabywanej ilości. Obejmu-
je ono pomoc inwestycyjną, zwolnienia 
z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot 
podatków, systemy wsparcia polegają-
ce na nałożeniu obowiązku wykorzysty-
wania energii ze źródeł odnawialnych, 
w tym również systemy posługujące się 
zielonymi certyfikatami, oraz systemy 
bezpośredniego wsparcia cen, w tym 
gwarantowane ceny zakupu oraz pre-
mie opcyjne, lecz nie jest ograniczone 
do wymienionych środków.

W celu zmaksymalizowania wyko-
rzystania istniejącego potencjału OZE, 
konieczne jest jednak stworzenie krajo-
wych ram prawnych, w których funkcjo-
nować będzie środowisko OZE. W od-
powiedzi na tę potrzebę, w dniu 27 
lipca 2012 r. Ministerstwo Gospodar-
ki opublikowało projekt nowej ustawy 
o odnawialnych źródłach energii. 

Stosownie do treści projektu usta-
wy, szczególną uwagę zwrócić należy 
na zaangażowanie twórców projektu 
ustawy we wsparcie dla mikroinsta-
lacji. Zaproponowany został znaczą-
cy postęp w promocji mikroinstala-
cji w stosunku do zarówno obecnie 
obowiązującego prawa energetycz-
nego, jak i poprzedniej wersji projek-
tu ustawy (grudzień 2011 r.). 

Mikroinstalacja OZE w rozumieniu 
projektu ustawy, to instalacja odnawial-
nego źródła energii o zainstalowanej 
łącznej mocy elektrycznej do 40 kW lub 

zainstalowanej łącznej mocy cieplnej 
lub chłodniczej do 70 kW, z wyłącze-
niem instalacji służącej do wytwarza-
nia biogazu rolniczego, lub wytwarza-
nia energii, ciepła chłodu z biogazu 
rolniczego. 

Wsparcie dla podmiotów decy-
dujących się na mikroinstalację pole-
ga w szczególności na uproszczeniu 
procedur. W przypadku wykonywania 
działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania energii elektrycznej 
lub ciepła w mikroinstalacji, prowa-
dzenie takiej działalności nie wyma-
ga uzyskania koncesji, wymaga jedy-
nie wpisu do rejestru prowadzonego 
przez Prezesa URE. Od tej ogólnej 
reguły, projekt ustawy przewiduje do-
datkowy, niezwykle istotny wyjątek. 
Wytwarzanie energii elektrycznej, 
ciepła lub chłodu w mikroinstalacji, 
w celu zużycia na potrzeby własne 
lub sprzedaż nadwyżek energii elek-
trycznej, ciepła lub chłodu wytworzo-
nych przez wytwórcę w mikroinstalacji 
nie stanowi działalności gospodarczej  
w  rozumieniu przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej, a co za tym idzie nie wymaga 
nie tylko uzyskania koncesji, ale na-
wet wpisania do rejestru. 

Na preferencyjnych zasadach od-
bywać się będzie również przyłącze-
nie do sieci. Następuje ono w oparciu 
o postanowienia umowy o przyłącze-
nie i po spełnieniu warunków przyłą-
czenia oraz po zainstalowaniu odpo-
wiednich układów zabezpieczających 
i pomiarowo-rozliczeniowych. W prze-
ciwieństwie jednak do działalności 
koncesjonowanej, przyłączenie mi-
kroinstalacji do sieci dystrybucyjnej 
jest wolne od opłat.

Zauważyć również należy, że do 
obowiązków sprzedawcy z urzędu zali-
czono obowiązek zakupu energii elek-
trycznej lub paliw gazowych wytwo-
rzonych z odnawialnych źródeł ener-
gii przez wytwórcę wytwarzającego 
w mikroinstalacji. Podkreślić należy 
natomiast zwłaszcza znaczenie prze-
pisu art. 37 projektu ustawy o OZE, 
z którego wynika, że to minister wła-

ściwy do spraw gospodarki określi 
w drodze rozporządzenia ceny za-
kupu energii elektrycznej lub paliwa 
gazowego wytworzonego w mikro-
instalacji. Cena ta nie może być niż-
sza niż suma ceny zakupu energii 
elektrycznej ustalona w ustawie OZE 
oraz opłaty zastępczej. Tym samym, 
ustawa o OZE ma wprowadzić nie-
stosowany dotychczas w Polsce sys-
tem wsparcia zielonych źródeł ener-
gii - feed in tariff. Wsparcie w postaci 
stosowania ceny ustawowej ma obo-
wiązywać każdorazowo przez kolej-
nych 15 lat od momentu oddania do 
użytkowania instalacji objętej wspar-
ciem. Jednocześnie, instalacje obję-
te systemem feed in tariff nie otrzy-
mają wsparcia w postaci funkcjonu-
jących również obecnie świadectw 
pochodzenia. 

Minusem proponowanych 
zmian w zakresie wsparcia dla 
OZE może być uznany fakt, że 
w przypadku mikroinstalacji nie 
został uwzględniony postulat 
wsparcia inwestycji poprzez sys-
tem podatkowy i całość kosztów 
systemu wsparcia jest przerzuca-
na na konsumenta energii. 

Niemniej wydaje się, że nowe 
przepisy mogą stanowić poważ-
ny impuls dla rozwoju tego rynku, 
w szczególności zapewnić szereg 
korzyści dla odbiorców. Dywersyfi-
kacja źródeł mocy pozwala na unie-
zależnienie się dużej grupy użytkow-
ników sieci od jednego producenta. 
Zarówno Unia Europejska jak rów-
nież polski rząd starają się wspie-
rać inicjatywy związane z inwesty-
cjami w mikroinstalacje. Proponowa-
ne w projekcie ustawy o OZE rozwią-
zania mają wspierać inwestycje rów-
nież w powyższym zakresie, co sta-
nowi istotne novum, jako że projekt 
ustawy o OZE nie zakładał wsparcia 
rozwoju mikroinstalacji. 

Niezależnie od powyższego, 
wydaje się jednak, iż projekt usta-
wy o OZE winien zapewnić szersze 
wsparcie dla mikroinstalacji także 
w zakresie fiskalnym. o
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