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Just touch...
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Multidotykowa konsola d-desk zapewnia ergonomię oraz komfort pracy, skracając do minimum czas interakcji
pomiędzy rozpoznaniem sytuacji a reakcją. Rozwiązanie jest kompatybilne z najnowszą wersją platformy do
obsługi awarii masowych Contactis Awarie 5.0.
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Energetyka jądrowa
a rynek energii
Studium przypadku
- Niemcy

Elektroenergetyka

W

prestiżowym czasopiśmie Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz
Ekonomii w Energetyce (IAEE) „Economics of Energy & Environmental
Policy” Vol. 1 Nr 3, Sept. 2012 - opublikowano obszerny artykuł zespołu
autorskiego Instytutu Ekonomiki Energetyki Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy)
pt. „Skutki reorientacji niemieckiej polityki nuklearnej dla rynku energii” [1].
Wieloletnia dyskusja o krajowym programie energetyki jądrowej i podjęte
już kroki realizacyjne nakazują ze szczególną uwagą śledzić literaturę,
zaangażowaną w rozwiązywanie problemów teorii i praktyki i uwzględniającą
najnowsze wydarzenia w tej dziedzinie. „Case study”: Niemcy jest szczególnie
godny zainteresowania ze względu na skalę możliwego oddziaływania na
wewnętrzny europejski rynek energii, w tym na elektroenergetykę Polski.
Incydent nuklearny w elektrowni Fukushima - Daiichi w marcu 2011 r. skłonił
wiele państw do przemyślenia stosunku do
energetyki jądrowej (np. [2-4]). Aczkolwiek
w istocie nie doszło do katastrofy nuklearnej
i „crash test” - jakim określono przypadek
japoński - nie przyniósł szkód porównywalnych do katastrof w Three Mile Island
i Czarnobylu, to można było zaobserwować całe spektrum zachowań rządów:
od braku reakcji i stwierdzenia „nic się
nie stało” do całkowitego wycofania się
z programów rozbudowy istniejącego
potencjału i odstawienia bloków, dalekich od osiągnięcia kresu żywotności

technicznej [1]. Przypadkiem skrajnym jest
polityka rządu Niemiec: jeszcze stosunkowo niedawno (w grudniu 2010 r.) poprawka
do niemieckiego prawa jądrowego (Atomgesetz) stwierdziła możliwość przedłużenia
czasu eksploatacji elektrowni jądrowych
o 14 lat w porównaniu z decyzją podjętą
w 2002 r. (Atomkonsens). Szok Fukushimy
spowodował, iż rząd niemiecki postanowił
o trzymiesięcznym moratorium, obejmującym czasowe odstawienie siedmiu najstarszych reaktorów oraz elektrowni Krümmel dla ponownej oceny bezpieczeństwa
energetyki jądrowej i słuszności przyjętej
uprzednio polityki energetycznej. Nieza-

leżnie od możliwej zmiany polityki nuklearnej ogłoszono polityczną wolę osiągnięcia
ambitnych celów zapobiegania zmianom
klimatycznym w ramach koalicyjnego porozumienia partii CDU/CSU i FDP. Uzgodnione na lata 2020 i 2050 cele deklarują redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHGs)
odpowiednio o 40% i 80% w odniesieniu
do poziomu z 1990 r. oraz znaczące polepszenie efektywności energetycznej i intensywne inwestowanie w odnawialne zasoby energii (OZE).
Artykuł [1] przedstawia pouczającą
analizę skutków wcześniejszego wycofania Niemiec z energetyki jądrowej ze szcze-

gólnym skupieniem uwagi na okresie do
2030 r. Wykorzystano szczegółowy model
inwestowania i dysponowania źródłami na
europejskich rynkach energii z przyjęciem
dwóch scenariuszy do obliczeń w celu zbadania wpływu przyspieszonej rezygnacji
z energetyki jądrowej, na moc zainstalowaną w źródłach, na przepływy importowo-eksportowe oraz koszty i ceny energii
elektrycznej. Scenariusz A odpowiada sytuacji prawnej energetyki niemieckiej „przed
Fukushimą”, a więc możliwość eksploatacji
najnowszych bloków jądrowych do 2036 r.
Wydłużenie żywotności jednostek w scenariuszu A jest możliwe jedynie w przypadku
podjęcia zasadniczych prac modernizacyjnych („retrofit). Dla scenariusza B wszystkie bloki, wyłączone w okresie moratorium,
objęte są procedurą postępującego odstawiania. Pozostałe bloki jądrowe będą odstawione w okresie 2015-2020 (sześć jednostek), bądź przed 2025 r. (trzy jednostki).
Tak więc scenariusz B przewiduje dalsze
decyzje, nie objęte moratorium.

 Metodyka

Analiza efektów ekonomicznych przyspieszonego wycofania z energetyki jądrowej wymaga równoczesnej analizy wszystkich sektorów gospodarki. Przyczyną tego
są krótko- i długoterminowe zachowania
konsumenckie (elastyczność cenowa),
zróżnicowane koszty sektorowe ograniczeń emisyjnych, a także efektywna alokacja czynników wchodzących do bilansu
- w rodzaju zasobów biomasy, wykorzystywanych w sektorach. Przykłady takiego
podejścia bottom-up. znaleźć można w literaturze przedmiotu (np. [5-7]).
Dispatch and Investment zastosowane Model DIME dla europejskich rynków
energii elektrycznej jest deterministycznym
modelem optymalizacji liniowej dla rynków
energii elektrycznej i skojarzonej energii
cieplno-elektrycznej [6]. Znając wybrane
parametry wejściowe i ograniczenia model
wyznacza rozdział obciążeń i decyzji inwestycyjnych w sposób zapewniający pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło przy minimalizacji całkowitych
zdyskontowanych kosztów w systemie.
Zapotrzebowanie wyjściowe („rezydualne”) jest zapotrzebowaniem, pokrywanym

przez generację konwencjonalną i stanowi
zapotrzebowanie całkowite, pomniejszone o wytwarzanie wykorzystujące zasoby
odnawialne (OZE) i jest traktowane jako
zmienna egzogeniczna („zewnętrzna”), nie
podlegająca optymalizacji. Takie postępowanie jest zgodne z założeniem, że rozwój OZE jest w zasadniczej mierze powodowany względami polityki i nie podlega
minimalizacji kosztowej w analizowanym
przedziale czasowym.
Ważne parametry strony podażowej
dane są przez koszty wytwarzania (koszty
inwestycyjne, koszty obsługi i eksploatacji,
koszty paliwowe wraz z opłatą węglową),
parametry techniczne konwencjonalnych
technologii wytwarzania (łącznie z obcią-

,,

Trwałe odstawienie
elektrowni
jądrowych nie
tylko wpłynie na
strukturę mocy
w Niemczech,
ale też rzutować
będzie na
pozostałe kraje
europejskie

żeniem minimalnym, sprawnością netto
oraz dynamiką regulacyjną) oraz wartość
istniejących konwencjonalnych mocy zainstalowanych w rozważanym systemie.
Wartość wymiany międzysystemowej jest
ograniczona zdolnościami przesyłu transgranicznego („net transfer capacity”), które
również tratowane są jako zmienne egzogeniczne. Nie uwzględnia się wewnątrzsystemowych ograniczeń sieciowych. Tak
więc w analizie nie rozważany jest problem
wystarczalności generacji mocy w obszarach regionalnych systemu narodowego
(np. Niemiec) oraz stabilności sieci (regionalnych wartości mocy biernej).
Wyniki modelu, obejmujące strukturę
technologii i paliw dla wytwarzania energii
elektrycznej („technology mix”), wartość inwestycji w elektrowniach oraz długoterminowe koszty krańcowe wytwarzania mogą
być integrowane jako rozwiązanie zadania
minimalizacji przez planistę całkowitych

zdyskontowanych krańcowych kosztów
systemowych. Otrzymana alokacja jest
równoważna korzyściom w warunkach
doskonałej konkurencyjności przy założeniu doskonałego prognozowania i idealnego rynku.
Model DIME nie uwzględnia stochastyczności systemu elektroenergetycznego, przejawiającej się przykładowo przez
nieoczekiwane krótkoterminowe ubytki
mocy generowanej. Dla oddania takich
cech jak siła rynkowa lub nieracjonalność
zachowań pewnych aktorów sceny (jaką
jest system elektroenergetyczny) można
stosować zróżnicowane typy modeli (np.
klasy modeli 3E [7]). Pomimo jawnych niedoskonałości proponowanego modelu DIME w przemyśle i badaniach naukowych
stosowane są szeroko deterministyczne
modele optymalizacji liniowej z uwagi na
ich zdolność do rozwiązywania problemów
wielkoskalowych i odwzorowywania warunków rynku konkurencyjnego.
W relacjonowanej analizie rozważano
systemy następujących krajów: Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania,
Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska,
Portugalia, Szwajcaria, Wielka Brytania oraz
Włochy. Zakres czasowy analiz obejmuje
okres do 2030 r. z etapami pięcioletnimi,
jednak dla zachowania spójności decyzji
inwestycyjnych po 2020 r. okres optymalizacji rozszerzono do 2070 r. Rozdział obciążeń dla każdego roku reprezentowany jest przez trzy typowe doby w sezonie
z uwzględnieniem obciążenia i generacji
OZE; doba rozpatrywana jest dla 24. wartości godzinowych.
Podejście iteracyjne zastosowane jest
dla uzyskiwania spójnych rozwiązań dla
systemów wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplno-elektrycznej w skojarzeniu z wykorzystaniem iteracji dla modeli
„bottom-up” dla zużycia energii i DIME. Dla
modelu DIME dane o zapotrzebowaniu na
energię elektryczną i ciepło w kogeneracji
wykorzystywane są jako parametry wejściowe. Model DIME optymalizuje całkowite zdyskontowane koszty systemowe oraz
oblicza - między innymi - ciepło wytwarzane dla systemów zcentralizowanych i ciepło procesowe, krajowy bilans importowoeksportowy dla energii elektrycznej oraz
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ceny energii elektrycznej. Z kolei te dane
są wykorzystywane zwrotnie jako parametry na wejściu dla różnych sektorowych
modeli zapotrzebowania. Wynikające stąd
zapotrzebowanie jest ponownie wprowadzane do DIME, który koryguje dane opisujące rozwój rynków energii elektrycznej
i ciepła. Takie podejście iteracyjne, uwzględniające współzależność pomiędzy cenami
energii elektrycznej i zapotrzebowaniem
jest powtarzane aż do uzyskania konwergencji wyników.
W procesie iteracyjnym uzyskuje się
dane, opisujące ambitne cele polityki klimatycznej (graniczne wartości emisji GHGs)
dla wszystkich sektorów i wszystkich krajów. Z perspektywy modelu deterministycznego istnieją dwie równoważne drogi uzyskania takich celów:
 po pierwsze - poprzez kwoty emisyjne (prowadzące do cen CO2 eq jako
zmiennej wynikającej z ograniczeń
emisyjnych, lub
 po drugie - przez ustalenie opłaty węglowej w sposób, umożliwiający osiągnięcie celów emisyjnych w sposób
minimalizujący koszty.
Ogólnie pierwsza z procedur prowadzi
do znacznie dłuższych czasów obliczeń
komputerowych, a czasy te wzrastają wraz
z wymiarami modelu. Tak więc biorąc pod
uwagę rozmiary stosowanych modeli oraz
możliwości obliczeniowe dla poszczególnych modeli w procesie iteracyjnym w obliczeniach przykładowych przyjęto podejście
drugie. Ściślej biorąc w scenariuszu A iteracyjnie wyznaczono opłatę za emisję CO2
w sposób spełniający cele ochrony klimatu
dla wszystkich sektorów i krajów. Stosując
takie same wartości opłat węglowych dla
scenariusza B uzyskuje się wyższe emisje
CO2, zatem cele ochrony klimatu nie zostaną osiągnięte. Tak więc postępując zgodnie
ze scenariuszem A wprowadza się wyższe
wartości opłaty węglowej tak, aby ponownie osiągnąć założone cele emisyjne.

 Założenia

Porównując dwa scenariusze dokonano analizy skutków przyspieszonej rezygnacji z energetyki jądrowej (scenariusz B)
w porównaniu ze scenariuszem A, zakładającym przedłużenie okresu eksploatacji

Scenariusz A
Scenariusz B
Scenariusz A
Scenariusz B

2008
2015
2020
2025
Zapotrzebowanie energii elektrycznej [TWhe]
523,8 (614)
492,7 (574,5)
477,6 (551,4)
468,5(537,9)
523,8 (614)
490,8(571,8)
473,9(547,7)
465,3(534,1)
Potencjał produkcji ciepła z kogeneracji [TWht]
332,7
320,5
309,5
295,6
332,7
320,5
309,5
295,6

2030
458,7(516,4)
455,5(514,9)
281,9
281,9

Tab. 1. Zapotrzebowanie netto (brutto) energii elektrycznej i potencjał kogeneracji
(TWh) w Niemczech wg [1]
2008
4,8
0,4
7,0

2015
3,0
0,4
5,7

2020
2,8
0,4
6,4

2025
3,0
0,4
6,8

2030
3,0
0,4
7,2

Biomasa

8,3

10,6

11,9

13,1

13,9

Cena CO2 (scenariusz A)
Cena CO2 (scenariusz B)

22,0
22,0

17,5
18,7

22,5
23,9

30,1
32,2

39,5
41,3

Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Gaz ziemny

Tab. 2. Koszty paliwa € 2008/GJ oraz ceny CO 2 € 2008/t wg. [1]

elektrowni jądrowych zgodnie z legislacją
r. europejskie zapotrzebowanie netto na
niemiecką dla okresu przed incydentem
energię elektryczną założono jako malejące na skutek dalszej poprawy efektywnoFukushimy. Obydwa scenariusze wprowaści (wzrost o 2% w porównaniu z 2008 r.).
dzono w ramach celów polityki energetycznej, przyjętych w porozumieniu koalicyjnym
Przewiduje się obniżenie o 16% zapotrzeCDU/CSU i FDP. Odnosi się to w szczebowania energii elektrycznej brutto w Niemgólności do celów emisji węglowych (obczech, zaś o 13% - zapotrzebowania tej
niżenie emisji o 40% do 2020 r.) rozenergii netto. Roczny udział OZE w wytwawoju technologii OZE oraz poprawy
rzaniu energii elektrycznej obniża zapotrzeefektywności energetycznej.
bowanie energii na potrzeby własne sysZapotrzebowanie energii elektrycztemu. Co więcej zmniejszone wydobycie
nej i ocena potencjału kogeneracji wynika
paliw węglowych obniża straty mocy w inz założeń, przyjmujących obniżenie zaponych sektorach przetwórczych. Powoduje
trzebowania całkowitego w Niemczech
to zjawisko większego spadku zapotrzedla rozważanego
Scenariusz A
Scenariusz B
przedziału czasoBiblis A
600
wego. Z perspektyNeckarwestheim 1
600
wy wyższego PKB
Biblis B
600
oraz wzrostu ludBrunsbüttel
600
ności w niektórych
Isar 1
600
krajach Europy całUnterweser
600
kowite zapotrzeboPhilippsburg 1
600
wanie netto enerGrafenrheinfeld
1,200
100
gii elektrycznej dla
Krümmel
1,700
krajów europejskich
Philippsburg 2
1,600
600
Grohnde
1,600
600
(łącznie z Niemcami)
Gundremmingen B
1,300
100
przyjęto jako nadal
Gundremmingen
C
1,400
600
wzrastające w perBrokdorf
1,700
600
spektywie krótkoIsar
2
1,800
600
terminowej z warNeckarwestheim
2
2,000
1,200
tością maksymalną
Emsland
1,800
600
w r. 2020 (wzrost
o 4% w odniesieniu Tab. 3. Koszty retrofitu dla elektrowni jądrowych w mln €
[1]
2008 wg
do 2008 r.). Po 2020
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w porównaniu z technologiami bez CCS.
Koszty inwestycyjne dla technologii OZE
(zwłaszcza wiatrowych i solarnych) obniżają
się w wyniku procesu uczenia się. Ponieważ moce zainstalowane w OZE traktowano jako wielkości egzogenne, założone
koszty inwestycji w OZE nie wpływają na
ich upowszechnienie, ale są przenoszone
na ceny energii elektrycznej dla odbiorców
końcowych.
Rozwój OZE. Po wprowadzeniu taryf gwarantowanych w ostatnich latach
w Niemczech zaobserwowano znaczący
wzrost mocy zainstalowanych, bazujących
na zasobach odnawialnych. Od wprowadzenia systemu „feed-in” w r. 2000 udział
OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto
zwiększyło się od 6,4% do 16,8% w 2010 r.
Tab. 4. Koszty inwestycyjne elektrowni cieplnych i OZE w € 2008/kW wg [1]
Istotną rolę w tej ekspansji OZE odegrały elektrownie wiatrowe w lokalizacji lądowej,
bowania na energię elektryczną brutto niż
ności niektórych elektrowni i spowodować
a następnie instalacje biomasowe. W ostatnetto. Zapotrzebowanie na ciepło będzie
przedwczesne zakończenie eksploatacji
nich dwóch latach silny rozwój odnotowazaspokojone bądź przez skojarzone źródła
z powodów ekonomicznych. W tabeli 3
no w technologiach fotowoltaicznych. Dalcieplno elektryczne (CHP), bądź przez cieprzedstawiono koszty retrofitu elektrowni
szy rozwój zależy od doskonalenia systemu
płownie. Założone zwiększenie efektywnojądrowych w oparciu o dane, uzyskane
taryfowego, innowacyjności technologiczści zmniejszy również zapotrzebowanie na
z Federalnego Ministerstwa Środowiska,
nej oraz potencjału technicznego i ekonociepło we wszystkich sektorach. Rezultaty
Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jąmicznego. W tab. 5 przedstawiono założoprzedstawiono w tabeli 1.
drowego (BMU). Z uwagi na dłuższy czas
ne wartości mocy zainstalowanych w OZE
Ceny paliw i CO2 wyznaczone są na
eksploatacji elektrowni jądrowych koszty
oraz energię wytworzoną w tych źródłach
bazie międzynarodowych cen rynkowych
retrofitu dla scenariusza A są wyższe.
z projekcją do 2030 r. Znaczący przyrost gezwiększonych o koszty transportu paliwa
Założone koszty inwestycyjne dla
neracji w OZE (do 258 TWh w 2030 r.) wytechnologii konwencjonalnych i OZE
do elektrowni oraz wyznaczane w pronika z rozwoju głównie energetyki wiatrowej,
cedurze iteracyjnej jako opłata węglowa
(tab. 4) przyjęto za literaturą przedmiotu
fotowoltaiki i technologii biomasy.
(CO2 eq). Zmiany cen w latach 2008-2030
[5]. Uwzględniono niektóre z udoskonaDla innych krajów europejskich,
przedstawiono w tabeli 2.
lonych bądź innowacyjnych technologii.
uwzględnionych w analizie, założono w najParametry techniczne i ekonomiczne
Są to elektrownie: innowacyjna węglowa
bliższych 10-leciach stały przyrost wytwaelektrowni. Dla istniejących źródeł jądro(o sprawności wyższej o 4 punkty prorzania w OZE, szczególnie w elektrowniach
wych niezbędne będą znaczące nakłady
centowe niż dla rozwiązań aktualnych),
wiatrowych w Danii, W. Brytanii, Polsce, Hona modernizację w przypadku wydłużeinnowacyjna na węglu brunatnym, w któlandii i Francji. Rozwój technologii solarnych
nia czasu ich eksploatacji. Nakłady te są
rej suszenie paliwa prowadzi do sprawnonastąpi głównie w Europie południowej.
zindywidualizowane dla poszczególnych
ści netto 48% oraz technologie CCS, doEnergia geotermalna odegra istotną rolę
elektrowni i różne dla scenariuszy. Koszty
stępne od 2025 r. o sprawności obniżonej
jedynie we Włoszech z uwagi na ich poretrofitu mogą doprowadzić do nieopłacalw granicach 6-9 punktów procentowych
tencjał źródeł o wysokiej entalpii. Przyrost
energii wytwarzanej
w rozważanych kra2008
2015
2020
2025
2030
jach europejskich wyHydroenergetyka
20,3 (5,2)
19,0(5,2)
20,0(5,2)
24,0(5,4)
24,0(5,4)
niesie w latach 2020
Wiatrowe lądowe
40,4(23,9)
63,9(33,6)
69,4(34,0)
75,8(35,8)
77,4(35,8)
i 2030 odpowiedWiatrowe morskie
0,0(0,0)
9,1(3,0)
32,0(9,4)
44,4(12,0)
63,5(16,7)
nio 730 i 1020 TWh
Fotowoltaiczne
4,4(6,0)
26,2(29,1)
32,0(33,3)
36,0(37,5)
41,4(43,1)
w odniesieniu do zreBiomasa + odpady
27,2(5,4)
42,1(7,8)
44,4(8,2)
49,4(9,0)
49,5(9,0)
alizowanej w 2010 r.
Geotermalne
0,0(0,0)
0,4(0,1)
0,9(0,1)
1,7(0,2)
2,0(0,3)
wartości 420 TWh
Tab. 5. Rozwój OZE: wytwarzanie TWh i moc zainstalowana (w nawiasach) GW wg [1] (tab. 5).
2015
1,850
1,950
1,300
2,375
950
400
1,080
2,850
2,000
13,500
2,400
3,500

2020
1,850
1,950
1,300
2,250
950
400
1,030
2,400
1,375
10,750
2,300
3,850

2025
1,850
1,950
1,300
2,025
950
400
2,363
1,212
1,856
2,806
2,506
1,005
1,925
1,160
10,000
2,250
4,025

2030
1,850
1,950
1,300
1,875
950
400
2,039
1,173
1,848
2,423
2,498
985
1,670
1,085
9,500
2,200
4,128

Elektroenergetyka

Węgiel brunatny
Węgiel brunatny (inn.)
Węgiel kamienny
Węgiel kamienny (inn.)
CCGT
OCGT
IGCC-CCS
CCGT-CCS
Węgiel - CCS
Węgiel - CCS (inn.)
Węgiel brunatny - CCS
Elektrownie wiatrowe (lądowe)
Elektrownie wiatrowe (morskie)
Fotowoltaika
Geotermia
Biomasa
Hydroenergetyka
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Cena hurtowa
Koszty dod. OZE

2008
65
12

2015
39
34

Gosp. domowe
Handel i usługi
Przemysł
Przemysł energochłonny

217
217
96
71

212
143
99
45

Scenariusz A
2020
2025
2030
40
45
46
40
38
34
Ceny dla odbiorcy końcowego
221
227
225
151
155
154
107
111
110
46
52
54

2015
43
33

Scenariusz B
2020
2025
47
54
37
34

2030
55
30

216
146
102
49

226
155
111
53

230
158
114
63

232
160
116
61

Tab. 6. Ceny energii elektrycznej w € 2008/MWh wg [1]

 Rezultaty analizy

Elektroenergetyka

scenariuszy: perspektywa
europejska

Struktura mocy wytwórczych. Trwałe odstawienie elektrowni jądrowych
nie tylko wpłynie na strukturę mocy
w Niemczech, ale też rzutować będzie na pozostałe kraje europejskie.
Wraz z likwidacją elektrowni jądrowych
w Niemczech ze struktury europejskiego systemu energetycznego usunięte zostaną moce o niskich kosztach
zmiennych i wysokich kosztach stałych, typowo pokrywające podstawę
wykresu obciążenia. Stąd powstaje konieczność wprowadzenia dodatkowych
mocy, zastępujących funkcjonalnie źródła jądrowe. Tak więc w scenariuszu
B (w porównaniu ze scenariuszem A)
wprowadzonych jest więcej mocy zainstalowanych o niskich kosztach zmiennych i wysokich kosztach stałych. Efekt
ten wynika z dodatkowych mocy jądrowych, we Francji do 2030 r. oraz
inwestycji nuklearnych w Czechach,
przewidzianych w tym samym okresie
w scenariuszu B. Co więcej dla scenariusza B i pozostałych krajów Europy będzie zainstalowana niższa moc
o wysokich kosztach zmiennych i niskich kosztach stałych (jak dla elektrowni gazowych), pokrywająca na ogół
strefę szczytów obciążenia. Można zauważyć, że różnice pomiędzy scenariuszami dla mocy zainstalowanych nie są
znaczne. Również dodatkowa moc dla
pokrycia obciążenia podstawowego dla
pozostałych krajów Europy jest niższa
niż moc zainstalowana w odstawionych
niemieckich elektrowniach jądrowych.
Wynika to ze względnie korzystnej sytuacji w odniesieniu do struktury mocy

w Niemczech przed decyzją o wycofaniu z energetyki jądrowej oraz ograniczeń w zdolnościach przesyłowych
interkonektorów europejskich, ograniczających potencjał mocy wymiany.
Wytwarzanie energii elektrycznej.
W przeszłości system elektroenergetyczny Niemiec wygrywał konkurencję cenową ze swymi sąsiadami, co
skutkowało pozycją eksportera netto
energii elektrycznej. Przewaga ta wynikała z dwóch czynników: dostępności taniego paliwa - węgla brunatnego
oraz z politycznych i gospodarczych
uwarunkowań, sprzyjających rozwojowi energetyki jądrowej. W wyniku tej
sytuacji struktura mocy wytwórczych
w Niemczech w znacznej mierze była
reprezentowana przez elektrownie, wytwarzające po niskich kosztach zmiennych. Odejście od dotychczasowej polityki pronuklearnej znacząco zmniejsza
wartość mocy zainstalowanych, pokrywających podstawę wykresu obciążeń
i stąd osłabieniu ulega pozycja Niemiec
w systemie europejskim. Prowadzi to
do obniżenia eksportu i zwiększenia
importu energii elektrycznej z / do Niemiec (tab. 6).
Konnsekwencje rozpatrywanych
scenariuszy z projekcją do r. 2030
w kategoriach mocy zainstalowanych
i produkcji energii elektrycznej przedstawiono w tabelach 7 i 8.
Tak więc wytwarzanie energii elektrycznej w pozostałych krajach Europy
jest wyższe w Scenariuszu B, z czego wynika, że elektrownie o wyższych
kosztach zmiennych w systemie europejskim (wraz z Niemcami) mają dłuższy czas wykorzystania mocy zainstalowanej, co prowadzi do wyższych cen.

Z drugiej jednak strony większe wykorzystanie mocy występuje w pozostałych krajach europejskich, co powoduje
zwiększenie produkcji elektrowni jądrowych w scenariuszu B.
Koszty systemowe i ceny energii elektrycznej. Wycofanie z energetyki jądrowej w Niemczech prowadzi do wyższych
kosztów systemowych w innych krajach
Europy. Różnica pomiędzy niezdyskontowanymi kosztami systemowymi dla scenariuszy B i A aż do 2030 r. wynosi około 5,1 mld €2008. Odpowiada to ok. 1/3
kosztów dodatkowych dla systemu niemieckiego. Wartość NPV tych kosztów
przy stopie dyskonta 8% i 10% wynosi
odpowiednio 4,0 mld €2008 i 2,3 mld €2008.
Inne wskaźniki kosztów wykazują jednak tendencję odmienne. Z jednej
strony stwierdzono niższe koszty importu i wyższe dochody z eksportu, powodowane zmianami przepływów międzyregionalnych. Może to być przypisane
wyższemu eksportowi do Niemiec od
systemów sąsiednich i niższemu eksportowi z Niemiec do pozostałych systemów europejskich. Z drugiej jednak strony występują wyższe koszty zmienne,
wynikające z większej ogólnej produkcji
energii elektrycznej (z elektrowni o wyższych kosztach zmiennych). Co więcej koszty inwestycyjne i stałe koszty obsługi i eksploatacji w pozostałych krajach
są nieco wyższe. W przypadku Niemiec przyrost kosztów systemowych
(ok. 18,1 mld €2008) jest wyższy niż obniżka kosztów (ok. 13 mld €2008). Łącznie przyrost kosztów dla Niemiec oraz
przyrost kosztów w innych krajach europejskich prowadzi do przyrostu kosztów
łącznych o wartości 21,5 mld €2008 w całym
systemie Europy.
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2008

2015

Energia jądrowa
Węgiel kamienny
CCS
Węgiel brunatny
CCS
Gaz ziemny
Olej opałowy
Elektr. pompowe
Inne paliwa
OZE
Przepływ. i zbior.
Wiatrowe lądowe
Wiatrowe morskie
Biomasa
Fotowoltaika
Geotermia
Inne OZE
Razem

21
31
0
22
0
26
7
8
3
40
5
24
0
4
6
0
1
158

19
24
0
23
0
21
1
8
1
79
5
34
3
6
29
0
2
176

Energia jądrowa
Węgiel kamienny
CCS
Węgiel brunatny
CCS
Gaz ziemny
Olej opałowy
Elektr. pompowe
Inne paliwa
OZE
Przepływowe i zbior.
Wiatrowe lądowe
Wiatrowe morskie
Biomasa
Fotowoltaika
Geotermia
Inne OZE

14
19
0
14
0
16
4
5
2
25
3
15
0
3
4
0
1

11
14
0
13
0
12
0
4
1
45
3
19
2
3
17
0
1

Scenariusz A
2020
2025
2030
Moc zainstalowana (w GW)
16
14
13
20
19
10
0
1
3
22
16
12
0
0
0
23
29
36
1
0
0
8
8
8
2
2
2
90
100
110
5
5
5
34
36
36
9
12
17
7
7
7
33
38
43
0
0
0
2
2
2
182
188
191
Moc zainstalowana (w %)
9
7
7
11
10
5
0
1
2
12
9
6
0
0
0
13
15
19
0
0
0
4
4
4
1
1
1
50
53
58
3
3
3
19
19
19
5
6
9
4
4
4
18
20
23
0
0
0
1
1
1

2015

Scenariusz B
2020
2025

2030

13
30
0
23
0
21
1
8
1
79
5
34
3
6
29
0
2
175

4
26
0
22
0
30
1
8
2
90
5
34
9
7
33
0
2
182

0
19
0
16
0
43
0
8
2
100
5
36
12
7
38
0
2
188

0
8
1
12
0
49
0
8
2
110
5
36
17
7
43
0
2
190

7
17
0
13
0
12
0
4
1
45
3
19
2
3
17
0
1

2
14
0
12
0
17
0
4
1
50
3
19
5
4
18
0
1

0
10
0
9
0
23
0
4
1
53
3
19
6
4
20
0
1

0
4
1
6
0
26
0
4
1
58
3
19
9
4
23
0
1
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2008

2015

Energia jądrowa
Węgiel kamienny
CCS
Węgiel brunatny
CCS
Gaz ziemny
Olej opałowy
Elektr. pompowe
Inne paliwa
OZE
Przepływ i zbior.
Wiatrowe lądowe
Wiatrowe morskie
Biomasa
Fotowoltaika
Geotermia
Inne OZE
Razem

149
125
0
151
0
87
9
6
18
92
20
40
0
27
4
0
0
637

140
74
0
159
0
63
0
7
8
161
19
64
9
36
26
0
6
612

Energia jądrowa
Węgiel kamienny
CCS
Węgiel brunatny
CCS
Gaz ziemny
Olej opałowy
Elektr. pompowe
Inne paliwa
OZE
Przepływ.i zbior.
Wiatrowe lądowe
Wiatrowe morskie
Biomasa
Fotowoltanika
Geotermia
Inne OZE

23
20
0
24
0
14
1
1
3
15
3
6
0
4
1
0
0

23
12
0
26
0
10
0
1
1
26
3
10
1
6
4
0
1

Scenariusz A
2020
2025
2030
Moc zainstalowana (w GW)
121
102
90
38
33
20
0
6
11
132
84
45
0
0
0
70
67
62
0
0
0
8
10
7
9
11
12
199
231
258
20
24
24
69
76
77
32
44
63
38
43
43
32
36
41
1
2
2
6
7
7
577
539
494
Moc zainstalowana (w %)
21
19
18
7
6
4
0
1
2
23
16
9
0
0
0
12
12
13
0
0
0
1
2
2
2
2
2
34
43
52
3
4
5
12
14
16
6
8
13
7
8
9
6
7
8
0
0
0
1
1
1

2015

Scenariusz B
2020
2025

2030

94
99
0
163
0
68
0
6
8
161
19
64
9
36
26
0
6
599

31
61
0
142
0
98
0
7
9
199
20
69
32
38
32
1
6
574

0
53
1
99
0
113
0
8
11
231
24
76
44
43
36
2
7
514

0
25
6
62
0
104
0
8
12
258
24
77
63
43
41
2
7
469

16
17
0
27
0
11
0
1
1
27
3
11
2
6
4
0
1

6
11
0
26
0
18
0
1
2
36
4
13
6
7
6
0
1

0
10
0
19
0
22
0
2
2
45
5
15
9
8
7
0
1

0
5
1
13
0
22
0
2
3
55
5
17
14
9
9
0
1

Tab. 8. Produkcja energii elektrycznej w Niemczech (w TWh) wg [1]

Elektroenergetyka

Tab. 7. Moc zainstalowana w Niemczech w GW wg [1]
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O d e j ś c i e o d o p c j i j ą d ro w e j
w Niemczech skutkuje również wyższymi hurtowymi cenami energii
elektrycznej w całej Europie, przenoszonymi na konsumenta. Stosując
średnią ważoną (gdzie wagami są
względne wartości zapotrzebowania energii w poszczególnych krajach) można określić umiarkowany
wzrost cen hurtowych w granicach
2-3 € 2008/MWh dla dwóch scenariuszy. Dla Niemiec wzrost ten wynosi
4-9 €2008/MWh.

Elektroenergetyka

 Wnioski

Przedstawiono opartą na wybranym modelu analizę dwóch scenariuszy polityki energetycznej (wycofanie
vs. przedłużenie opcji jądrowej) oraz ich
implikacji dla rynków energii elektrycznej
w Europie i w Niemczech. Wykazano,
że sektor elektroenergetyki może zachować odporność na przyspieszone
wycofanie z energetyki jądrowej. Podczas gdy w Niemczech moce zainstalowane w nowych źródłach gazowych
oraz wydłużenie czasu eksploatacji istniejących obiektów mogą zastąpić wyłączone trwale elektrownie nuklearne, to
poza tym krajem powstają nowe obiekty jądrowe. Jednak w obydwu scenariuszach potrzebę pełnego zastąpienia
wycofywanych elektrowni nuklearnych
przez inne technologie konwencjonalne
redukuje zwiększony udział OZE (jednakowy dla obydwu scenariuszy) oraz
zwiększona efektywność energetyczna.
Regionalne struktury mocy wytwórczych w Europie ulegają zmianie
na skutek wycofywania obiektów jądrowych, co powoduje wyższy import
energii elektrycznej do Niemiec i niższy
eksport z tego kraju. Wyższy udział
wytwarzania w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi, spowodowany rezygnacją z technologii jądrowych, prowadzi do wyższych emisji
CO2 eq z sektora energetyki, co z kolei skutkuje umiarkowaną tendencją
wzrostu opłat węglowych. Uruchamia
to mechanizm ograniczenia emisji z innych sektorów dla wypełnienia celów
ochrony klimatu.

Z analizy wynika, że przyspieszona
rezygnacja z energetyki jądrowej prowadzi zarówno do wyższych kosztów, jak
i wyższych cen za energię elektryczną.
Efekt ten jest szczególnie odczuwalny dla
Niemiec. Wyższe ceny obniżają możliwości nabywcze konsumentów w Europie,
podczas gdy jednocześnie generują nadmierne dochody wytwórców w systemie
elektroenergetycznym. Decyzje polityczne w Niemczech negatywnie wpływają
na dobrobyt Europy, gdyż całkowite systemowe koszty ulegają zwiększeniu.
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Wraz z likwidacją
elektrowni
jądrowych
w Niemczech
ze struktury
europejskiego
systemu
energetycznego
usunięte zostaną
moce o niskich
kosztach
zmiennych
i wysokich
kosztach
stałych, typowo
pokrywające
podstawę wykresu
obciążenia

Obydwa analizowane scenariusze odpowiadają dwóm ważnym
założeniom politycznym: realizacji
celu osiągnięcia 36% udziału OZE
w „energy mix” do 2020 r. oraz
istotnego zwiększenia efektywności energetycznej, prowadzące do
istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną.
Nie zrealizowanie któregokolwiek
z tych celów spowoduje dodatkową
potrzebę inwestowania w konwencjonalne elektrownie w Niemczech,
dodatkowego wzrostu importu energii elektrycznej oraz większego wykorzystania elektrowni o wyższych
kosztach wytwarzania. Na ogół
prowadzi to do wyższych kosztów,

cen oraz emisji CO 2 eq (lub wyższych
opłat za emisję) w systemie elektroenergetycznym. Tak więc dla uczynienia procesu wycofania z energetyki jądrowej zarówno zasadnym
ekonomicznie, jak i ekologicznym zasadnicza jest struktura transformacyjna zarówno strony popytowej,
jak i podażowej.
W oparciu o przedstawione wyniki niezbędne jest dalsze prowadzenie badań nad funkcjonowaniem
rynku i polityką energetyczną dla
wsparcia niezbędnej transformacji. Interesującym obszarem badawczym może być analiza mechanizmu inwestowania w źródła,
zapewniająca stabilność generacji i stabilność sieci w perspektywie planistycznej. Godne uwagi jest
także zbadanie efektów alternatywnych polityk dla OZE z wykorzystaniem mechanizmu taryf gwarantowanych („feed-in tariffs”).
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Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”

P

rzeobrażenia rynku
energetycznego
wymuszają wprowadzanie
nowoczesnych rozwiązań
sieciowych, tzw. Smart
Grid. Jednocześnie
inwestycje w Sieci
Inteligentne wpływają
na zmianę cech
tradycyjnego systemu
elektroenergetycznego.
Pojawienie się i rozwój
generacji rozproszonej
wymusza wprowadzenie
inteligentnych rozwiązań
sieciowych, a te
z kolei wymuszają
zmiany organizacyjne
i regulacyjne na całym
rynku elektroenergetyki.

Fot. NE

Elektroenergetyka

Użytkownicy
wszystkich sieci
łączcie się!

 Jak inteligentna może
być sieć?

Upowszechnienie Sieci Inteligentnej ma przynieść szereg korzyści. Prof. Tadeusz Skoczkowski
z Politechniki Warszawskiej twierdzi, że jej wprowadzenie przede
wszystkim pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, zapewnić integrację i możliwość współpracy
różnych sieci. Jej kolejną zaletą
ma być zmniejszenie uciążliwości
energetyki dla środowiska, m.in.
poprzez ograniczenie emisji ga-

zów cieplarnianych. Następne korzyści są związane z osiągnięciem
takiej jakości energii i niezawodności jej dostaw, jaka nie byłaby
możliwa do osiągnięcia w tradycyjnym systemie elektroenergetycznym. Sieć inteligentna ma także sprawić, że działanie systemów
energetycznych będzie bardziej
efektywne ekonomicznie oraz ułatwi dostęp do zliberalizowanych
rynków energii. Ma być także stymulatorem innowacji, kreować rozwój generacji rozproszonej, w tym
technologii OZE, a także dawać

szansę na pełną integrację konwencjonalnych i rozproszonych
zasobów energetycznych. Dzięki
Smart Grid mają rozwinąć się nowe technologie, produkty i usługi
związane ze sterowaniem, monitorowaniem, zabezpieczaniem, czy
komunikowaniem się wewnątrz
systemu energetycznego. Ponadto sieć taka ma umożliwić odbiorcom aktywny i pełniejszy udział
w rynku energii za pośrednictwem
ogólnodostępnych narzędzi służących do optymalizacji warunków
pracy sieci.
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 Współpraca generacji

Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki

 Kto ma informację, ten
ma władzę

Kolejne, opublikowane w czerwcu
2012 r. stanowisko prezesa URE mierzyło się z proponowaną architekturą
rynku energii elektrycznej, na którym
pojawia się nowy podmiot, tj. operator informacji pomiarowej. - Chcieliśmy przygotować grunt dla tych, którzy będą podejmowali decyzje w tym
zakresie. Stanowisko prezentuje pewną analizę możliwych modeli funkcjonowania rynku informacji pomiarowej
i ostatecznie postuluje model, w którym informacją pomiarową zarządza
wyodrębniony, regulowany podmiot
będący spółką skarbu państwa, tak
żeby koszty dostępu do tej informacji
były zawsze na uzasadnionym poziomie - mówi Woszczyk.
Dlaczego taki model? Na rynku
z inteligentną siecią niezwykle cennym zasobem jest informacja pomiarowa. Dziś sytuacja znajduje się pod
reżimem dyrektyw unijnych, zgodnie
z którymi operatorzy systemów dystrybucyjnych pozyskują informację pomiarową i udostępniają ją poszczególnym uczestnikom rynku. - Myślę,
że unikniemy szeregu nieporozumień
i też pewnej biurokracji związanej z zapewnieniem transparentnego, równego i niedyskryminacyjnego dostępu do

informacji pomiarowej jeśli wyjmiemy
ten element łańcucha wartości z rynku
energii elektrycznej i włożymy go w ręce wytypowanego podmiotu, który będzie regulowany, a dostęp do informacji (odpłatny) będzie zagwarantowany
- tłumaczy prezes URE.

 Sieć inteligentna

nie tylko dla celów
energetycznych

Przedstawiciele URE zakładają, że
infrastruktura sieci inteligentnej powinna pozwalać na komunikację z Warstwą Sieci Domowej HAN. W stanowisku Prezesa URE taka funkcjonalność
operacyjna licznika jest oczekiwana.
- Sieć inteligentna może służyć jako
kanał dystrybucji nie tylko energii, ale
też informacji, dlaczego więc jej nie
wykorzystać także do świadczenia innych, pozaenergetycznych usług, jak
np. zarządzanie zużyciem, czy pracą
różnych urządzeń będących w sieci,
jeżeli tylko odbiorca będzie chciał taką
funkcjonalność na rynku kupić? - pyta retorycznie Woszczyk. - Szczególnie istotne są wymagania w zakresie
bezpieczeństwa danych. Jest to bardzo wrażliwy element całej układanki,
pracujemy nad przygotowaniem stanowiska w tym zakresie - zwraca uwagę
prezes URE.

Elektroenergetyka

Prognozy dostępności kopalnych
zasobów energii mówią o czasowym
horyzoncie 200-300 lat. W związku
z tym regulator zajmuje się kwestią
wdrażania inteligentnych sieci z uwagi na to, że dają one szansę na łączenie kwestii ochrony środowiska
i racjonalnego wykorzystania energii
pierwotnej.
W tradycyjnym układzie sieci odbiorcy są skazani na jedyny słuszny sposób dostarczania energii elektrycznej. Inteligentna sieć, która
integruje w czasie rzeczywistym zachowanie różnych jej użytkowników,
która pozwala na aktywność odbiorcom, daje więcej możliwości, pozwala odbiorcy reagować na zmieniającą się sytuację. Cena energii jest tu
czynnikiem, który określa zachowania
konsumenta, ale dzięki nim operatorzy systemu elektroenergetycznego
mogą uzyskiwać zamierzone przez
siebie efekty.
Marek Woszczyk twierdzi, że
jednym z priorytetów zmian regulacji
w obszarze energetyki jest otwarcie
sieci na generację rozproszoną. - Dla
klasycznej energetyki będzie miejsce
w sieci inteligentnej. Chodzi bowiem
o zapewnienie równowagi między generacją skoncentrowaną a rozproszoną, tak, by rynek sam zarządzał ryzykiem zaopatrzenia w energię - dodaje
prezes URE.
W 2007 r. Prezes URE zlecił wykonanie projektu, którego elementem było wykonanie analizy wdrożenia
liczników inteligentnych w krajowym
systemie energetycznym. To opracowanie było bazą dla dalszych prac
i dało asumpt do podjęcia konkretnej
aktywności do sprzyjania rozwoju sieci w formie inteligentnej. Prezes URE
przygotował stanowisko dotyczące
funkcjonalności, jakich regulator oczekuje od systemów inteligentnego opomiarowania oraz koncepcji samego
rynku opomiarowania, w jakim inteligentne liczniki mają funkcjonować.
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rozproszonej
i scentralizowanej
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dr inż. Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE Operator S.A.

Prezes URE twierdzi również, że
sieć inteligentna, integrująca wiele źródeł, umożliwi nieskrępowany rozwój segmentu generacji rozproszonej. - Ważne
jest, aby odbywało się to w środowisku
sieci inteligentnej, gdyż wtedy jesteśmy
w stanie zarządzać ryzykami związanymi
np. z nieprzewidywalną pracą pewnych
rodzajów źródeł energetyki odnawialnej
- uzupełnia.

Elektroenergetyka

 Inteligentne odłączanie

- Funkcjonalności, które sprawiają, że mamy do czynienia z siecią inteligentną, to przede wszystkim inteligentne nią zarządzanie, możliwość szybkiej
identyfikacji wszelkiego rodzaju zakłóceń
i dynamicznej reakcji na to, co się dzieje - wskazuje dr inż. Henryk Majchrzak,
prezes zarządu PSE Operator S.A. Ponadto jest ona odpowiedzią na potrzebę
pełniejszej i lepszej integracji z generacją. - Obecnie generacja jest perfekcyjnie
zintegrowana z siecią, w każdej sekundzie dobierane są odpowiednie jednostki
wytwórcze do potrzeb odbiorców - ocenia Majchrzak. I obecnie zmienia się to
w sposób swobodny, ale z chwilą kiedy dojdzie cały szereg innych nieprzewidywalnych źródeł rozproszonych, to
problem ze zintegrowaniem tego typu
generacji będzie zupełnie nowym wyzwaniem. - Do tej pory to odbiorca był

,,

bierny - pobierał energię, płacił rachunki i na tym kończyła się jego rola. Dzisiaj
chcemy go włączyć do gry, chcemy żeby był świadomy, żeby reagował na sygnały cenowe i kłopoty systemu - mówi
Majchrzak.

Budowa sieci
inteligentnych
wymaga jednak,
jak wskazuje prof.
Skoczkowski,
zapewnienia
szeregu warunków,
m.in. stworzenia
rynku e-energii,
odpowiedniej
polityki regulacyjnej
zachęcającej do
inwestowania w
sieci inteligentne
i umożliwiającej
odbiorcom
końcowym
wykorzystanie
uzyskanych
informacji o
zużyciu, w celu
skorzystania z prooszczędnościowych
taryf na energię

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych polskich elektrowni jest zmienne
w czasie doby. W okresie nocnym jest
zdecydowanie niższe, natomiast w szczycie obciążenia może dochodzić do maksymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł wytwórczych. - Nie da się
wykluczyć sytuacji, kiedy jedynym sposobem na zbilansowanie systemu będzie
zmniejszenie zapotrzebowani odbiorców.
I żeby tego nie robić w niezapowiedziany sposób, szukamy wśród odbiorców
partnerów, którzy byliby w stanie reagować na takie sytuacje. Ogłosiliśmy duży
przetarg publiczny na zarządzanie stroną
popytową poprzez składanie ofert redukcji obciążenia odbiorców - mówi Henryk
Majchrzak. Poprzez odpowiednie oferty cenowe można zachęcić odbiorców,
aby redukowali swoje zapotrzebowanie
lub zmieniali je w czasie, poprzez wykorzystywanie określonych urządzeń w porach zmniejszonego zapotrzebowania na
energię. Do takiego działania potrzebny
jest jednak inteligentny licznik i bieżące
informacje o cenie energii. PSE Operator
przygotowuje także, we współpracy z wybranymi partnerami z branży, specjalną
ofertę dla tych odbiorców, którzy zgodzą
się na ograniczenie im dostępnej mocy.

 Prąd w wiadrze

- Kolejnym niezwykle ważnym problemem związanym z siecią inteligentną
jest magazynowanie energii. Z uwagi na
to, że w systemie pojawiły się nowe źródła, np. wiatrowe, konieczna stanie się
budowa magazynów energii - mówi prezes PSE Operator. Wskazuje on, że dziś,
gdy mamy 2300 MW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych, to można sobie jeszcze z tym poradzić. Ale do końca
2020 r. ma być około 8-9 tys. MW. Jednocześnie Majchrzak zwraca uwagę, że
przy takiej mocy w okresie nocnych dolin
obciążenia lub w okresach świątecznych
podaż energii może przewyższyć popyt
i konieczne będzie ograniczanie pracy
farm wiatrowych ze względów bilansowych. Dlatego też rozwiązanie problemów z bilansowaniem będzie wymagało
zastosowania nowoczesnych magazynów energii.

 Generacja rozproszona

- inteligentna szansa dla
energetyki

Zdaniem Benyska o sieciach inteligentnych zaczynamy mówić dlatego, ponieważ
pojawiają się problemy wynikające z wprowadzenia nowych technologii, które prowadzą do braku kontroli nad systemem energetycznym oraz do niskiej jakości energii
elektrycznej. - Problem z jakością wynika
również z tego, że wszyscy używamy odbiorników nieliniowych, które generują zakłócenia, lecz same są na nie podatne tłumaczy profesor.

prof. Tadeusz Skoczkowski, Politechnika Warszawska

Potrzeba tworzenia sieci inteligentnych wynika m.in. z faktu zmieniającej
się struktury systemu elektroenergetycznego, który ze scentralizowanego przekształca się w zdecentralizowany, w którym coraz większą rolę odgrywają - bądź
będą odgrywać - źródła rozproszone
i aktywni odbiorcy końcowi. - Sieci inteligentne są procesem, w którym bierze
udział społeczeństwo - dodaje prof. Tadeusz Skoczkowski.

 Sieć daje, sieć wymaga

Skoczkowski zwraca równocześnie
uwagę, że bardzo trudno jest znaleźć
wiarygodne dane, które pozwoliłyby ocenić rzeczywiste ekologiczne korzyści wynikające z wdrożenia inteligentnych sieci.
Niemniej jednak wskazuje on na szereg
korzyści społecznych, jakie z wprowadzeniem tego systemu będą się wiązać: zmniejszenie kosztów awarii systemów elektroenergetycznych, nacisk
na zmniejszanie kosztów energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
w tym również lokalnego, mniejsze obciążenie środowiska, nowe możliwości
biznesowe. Dodatkowo wykorzystanie
inteligentnych sieci pozwoli zapewnić
bardziej niezawodne dostawy dla odbiorców końcowych (co jednocześnie wyeliminuje koszty niedostarczonej energii),
a zarazem da możliwość zmniejszenia

rachunków za energię. Ponadto sieci
inteligentne dając dostęp do informacji
o zużyciu energii umożliwią zarządzanie
popytem, stworzą możliwość sprzedaży
energii wyprodukowanej przez odbiorcę
końcowego oraz świadczenia usług systemowych, w tym sprzedaży zdolności
magazynowania energii.
Budowa sieci inteligentnych wymaga jednak, jak wskazuje prof. Skoczkowski, zapewnienia szeregu warunków, m.in. stworzenia rynku e-energii,
odpowiedniej polityki regulacyjnej zachęcającej do inwestowania w sieci inteligentne i umożliwiającej odbiorcom
końcowym wykorzystanie uzyskanych
informacji o zużyciu w celu skorzystania z pro-oszczędnościowych taryf na
energię. Zdaniem prof. Skoczkowskiego
niezbędnym jest również stworzenie warunków prawnych i regulacyjnych umożliwiających wejście na rynek prosumentom, a także pojawienie się promotora,
czy organizatora procesu rozwoju sieci inteligentnych. Istotnym elementem
budowy systemu Smart Grid jest także
właściwa alokacja korzyści i kosztów
budowy sieci inteligentnych pomiędzy
sektor energetyczny i odbiorców końcowych, a także umiejętne wykorzystanie
dotychczasowych doświadczeń innych
krajów i umiejętna ich adaptacja do warunków polskich. o
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- Generacja rozsiana zazwyczaj powoduje problemy związane z jakością energii
- mówi prof. Grzegorz Benysek z Instytutu
Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest on przekonany, że można je
rozwiązać poprzez zastosowanie różnego
typu magazynów energii. Do dyspozycji są
rozproszone, pozwalające na szybką reakcję lokalizowane tuż przy instalacjach odnawialnych, ale też duże, scentralizowane
magazyny pozwalające na bilansowania
energii, oparte na technologii sprężanego powietrza, wodoru lub np. elektrownie
szczytowo-pompowe.
Benysek twierdzi, że technologie magazynowania pozwolą wyeliminować większość problemów związanych z funkcjonowaniem generacji rozproszonej. Wg niego
główne korzyści wynikające ze stosowania
Systemów Magazynowania Energii (SME),
to możliwość magazynowania taniej energii w okresach niewielkiego na nią zapotrzebowania, która następnie może być
sprzedawana w późniejszym czasie po
wyższej cenie. - SME mogą być wykorzystywane przy kompensacji harmonicznych
zapadów i zaników napięcia oraz do stabilizacji częstotliwości. Magazynując energię
w czasie niewielkiego na nią zapotrzebowania (off-peak), a następnie rozładowując SME w okresie dużego zapotrzebowania na energię prowadzi do odciążania linii
(zwiększanie przepustowości) - w rezultacie możliwe jest przesuwanie w czasie
inwestycji sieciowych - dodaje Benysek.
Ponadto SME ograniczają zjawisko odłączania układów generacji rozsianej od systemu elektroenergetycznego.
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Dorota Kubek, „Nowa Energia”

Sprostowanie

W

Elektroenergetyka

artykule pt. Inwestycje w energetyce - czas wielkiej modernizacji
autorstwa red. Piotra Dominiaka, który ukazał się w nr 3(27)/2012
„Nowa Energia”, zamieszczono nieprawdziwe informacje dotyczące
treści wystąpienia „Inwestycje w Grupie PGE - plany rozwojowe
- ochrona środowiska”, które miało miejsce na III Konferencji
„Inwestycje w Energetyce - Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska”
zorganizowanej przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Nie jest prawdą, że cyt.:
„ ...Będąca własnością spółki
Elektrownia Bełchatów w 2011 r.
w rzeczywistości wyemitowała
ponad 2200mg/Nm 3 SO 2 . Tym
samym przekroczyła o ponad 200
mg dopuszczalny poziom, jaki mogła
osiągnąć na podstawie pozwolenia
z i n t e g r o w a n e g o . O d 2 0 1 6 r.
dopuszczalny poziom emisji tego gazu
w wyniku funkcjonowania Dyrektywy
lED będzie musiał być ograniczony
do 200 mg/Nm3, czyli w przypadku
Bełchatowa 11-krotnie ... ”.
Wspomniana wartość emisji
rzeczywistej 2200 mg/Nm 3 dotyczy
bloków nr 1 i 2 objętych derogacjami
i m i e n n y m i d o 2 0 1 6 r. ( 2 z 1 2
bloków energetycznych Elektrowni
Bełchatów). Należy zauważyć, że
w oparciu o zapisy Rozporządzenia
Min. Środowiska z 22.04.2011 r.
w sprawie standardów emisyjnych
Elektrownia Bełchatów rozlicza się
z emisji SO 2 jako całość -12 bloków
łącznie. Emisja SO 2 dla Elektrowni

B e ł c h a t ó w 2 0 1 1 r. o s i ą g n ę ł a
poziom 610 mg/Nm3 i była
niższa od wartości dopuszczalnej
w y n o s z ą c e j 7 3 0 m g / N m 3.
W związku z powyższym, stwierdzić
należy, że Elektrownia Bełchatów
2011 r. nie zanotowała przekroczenia
emisji SO 2 i z zapasem wypełniła
o b o w i ą z u j ą c e p r a w n i e n o r m y.
W odniesieniu do nowych
wymagań emisyjnych określonych
w Dyrektywie lED - 200 mg/Nm3 SO2
autor zauważył jedynie bloki 1
i 2 (2 z 12 bloków) w Elektrowni
Bełchatów, nie zanotował jednak,
że bloki te do końca tego roku
zostaną doposażone w nową
Instalację Odsiarczania Spalin.
Niedopuszczalne i niezgodne
z prawdą są stwierdzenia Autora
np. cyt: ... Bydgoszcz I przekracza
”
obecnie prawie 20-krotnie
dopuszczalne emisje ... ”, które to
stwierdzenie miało oznaczać, że
obecny poziom emisji pyłów jest
na poziomie 20-krotnie wyższym

niż przewidziany w Dyrektywie lED
od 2016 r. Autor nie wspomniał tu
jednak, że obecnie poziom emisji
pyłów w EC Bydgoszcz I z zapasem
mieści się w normach ustalonych
w Pozwoleniu Zintegrowanym i nie
notuje się żadnych przekroczeń.
Artykuł Piotra Dominiaka nie
oddaje przekazu prezentacji, ma
niewiele wspólnego z jego ideą
i treścią. W szczególności dotyczy
to obszaru emisji do powietrza.
Wszystkie informacje dotyczące
emisji do powietrza i przekroczeń,
które znalazły się w artykule są
dziełem” i subiektywną analizą
”
autora artykułu. Obszar dotyczący
emisji jest opisany w sposób
j e d n o s t ro n n y, o d b i e g a j ą c y o d
przedstawionej rzeczywistości
i przedstawia firmę PGE GiEK S.A.
w negatywnym świetle. o
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Witold Zielonko, członek zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Będę śpiewał piosenki,
będą klaskać panienki,
czyli „Targi Energii 2012”

Na osobach tworzących nowe prawo ciąży ogromna odpowiedzialność. To
od ich mądrości, odpowiedzialności oraz
wiedzy merytorycznej zależą losy wielu
zakładów przemysłowych oraz likwidacja lub powstanie nowych miejsc pracy.
Nie sposób omówić w krótkim artykule
wszystkich problemów wynikających ze
złego lub dobrego Prawa energetycznego. Chciałbym odnieść się jedynie do kilku problemów.
Systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych
Polska jest prawdopodobnie jedynym
krajem w Unii Europejskiej, który nie przykłada większej wagi do ochrony swoich
przedsiębiorstw przed wzrostem kosztów
funkcjonowania wynikających z wysokich
cen energii elektrycznej i gazu. W sytuacji
narastającego kryzysu grozi nam upadek
wielu branż energochłonnych (np. hutnictwa) oraz masowy wzrost bezrobo-

cia. Wydaje się, że prace nad trójpakiem
to najlepszy moment, żeby spróbować
to zmienić.
Dokładnie rzecz biorąc, w Polsce
funkcjonuje jeden kuriozalny system, który
daje pewne ulgi przedsiębiorstwom (jest
to dosłownie kilka firm w Polsce), które zużywają więcej niż 400 GWh energii
rocznie i dla których koszt energii w wartości produkcji wynosi nie mniej niż 15%.
Przedsiębiorstwa takie mają następujące ulgi:
 płacą 10% opłaty jakościowej,
 płacą około 1/3 opłaty przejściowej,
 mają przewidziane preferencje
w ustawie o efektywności energetycznej,
 w propozycjach nowego Prawa energetycznego oraz Ustawy OZE (stan
na dzień 26 września 2012) przewidziano dla przedmiotowych przedsiębiorstw możliwość samodzielnego
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dniach 2728 września
w Jachrance odbyły
się kolejne „Targi
Energii”. Z mojego
punktu widzenia
odbyły się w okresie
szczególnym, ponieważ
dyskutujemy obecnie
nad zapisami tzw.
trójpaku energetycznego
(prawo energetyczne,
prawo gazowe, ustawa
o odnawialnych źródłach
energii). Po piętnastu
latach obowiązywania
Prawa energetycznego
próbujemy stworzyć
swego rodzaju
konstytucję dla polskiej
energetyki. Próbujemy
to zrobić w momencie
kryzysu i ogromnych
kłopotów wielu branż
przemysłowych,
związanych między
innymi z wysokimi cenami
energii elektrycznej
i gazu.
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zakupu i rozliczania praw majątkowych w kontraktach bilateralnych
oraz brak obowiązku zakupu i rozliczania praw majątkowych dla energii
z zakresu powyżej 400 GWh.
Jest to według mnie klasyczny przykład pomocy publicznej, której wprowadzenie opiera się prawdopodobnie na
zasadzie: „jest to tak mała ilość przedsiębiorstw, że ani UOKiK, ani UE tego nie
zauważy”. Jeżeli UOKiK i KE zauważy,
że jest to niezgodna z prawem pomoc
publiczna, to nieliczni beneficjenci, będą mieli spore problemy. Nie widziałem
nigdy żadnego uzasadnienia, ani próby
szacowania kosztów przenoszonych na
pozostałe przedsiębiorstwa.
Ustawa Prawo energetyczne (wersja sprzed 28 września 2012) w zakresie
wsparcia dla przemysłu energochłonnego
to ogromne rozczarowanie - góra urodziła
mysz. Jedyne, co może imponować, to
ogromna dysproporcja pomiędzy rozmiarami góry i rzeczonej myszy.
Propozycja z 28 września 2012 stanowi zdecydowany krok do przodu. W tej
wersji wprowadzono pojęcie „odbiorcy
przemysłowego” i umożliwiono przedmiotowemu „odbiorcy przemysłowemu”
samodzielny zakup i rozliczanie praw majątkowych. Odbiorcy przemysłowi mają
również zmniejszone obowiązki związane
z zakupem i umarzaniem praw majątkowych (polecam artykuł 143 i 144 nowej
wersji Prawa energetycznego z 28 września 2012).
Za wprowadzone zmiany, w imieniu
przemysłu energochłonnego, serdecznie dziękuję!

 Rola i zadania Prezesa
URE

Kiedy w 1997 r. uchwalano Prawo energetyczne, wiązałem ogromne nadzieje z Powołaniem Urzędu
Regulacji Energetyki. Sądziłem, że
URE oraz prezes URE zajmą się budową rynku energii elektrycznej i gazu najpierw w skali naszego kraju,
a następnie UE.
Słysząc dzisiaj, że URE nie ma
wystarczającej ilości etatów, żeby wprowadzić w Polsce skutecz-

ny system ulg dla przedsiębiorstw
energochłonnych lub wdrażać postanowienia ustawy o efektywności
energetycznej, mam wątpliwą satysfakcję, bo zawsze uważałem, że
URE powinno się zatrzymać przed
bramami przedsiębiorstw przemysłowych. Zapewnienie Odbiorcom
przyłączonym do sieci przemysłowych prawa zmiany Sprzedawcy
można osiągnąć w prostszy i tańszy sposób.
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Kiedy w 1997 r.
uchwalano Prawo
energetyczne,
wiązałem
ogromne nadzieje
z Powołaniem
Urzędu Regulacji
Energetyki.
Sądziłem, że URE
oraz prezes URE
zajmą się budową
rynku energii
elektrycznej i gazu
najpierw w skali
naszego kraju,
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Wejście URE na teren przedsiębiorstw przemysłowych przypomina
marsz Napoleona na Moskwę - jedynym sensownym posunięciem na zakończenie tej eskapady jest odwrót.
Sądzę, że przed napisaniem nowego Prawa energetycznego należało
przeanalizować sposób działania Organów Regulacji w krajach, które zawsze
imponowały swoim racjonalnym podejściem do gospodarki (np. w Niemczech) i zadać sobie kilka elementarnych pytań:
1. ile osób zatrudniają Organy Regulacji Energetyki w Niemczech,
Francji, Finlandii?
2. jaki jest zakres obowiązków nałożonych na Organy Regulacji Energetyki w przedmiotowych krajach?
3. jakie są osiągnięcia Organów Regulacji Energetyki w tworzeniu rynku energii elektrycznej i gazu?

4.

w jakim stopniu Organy Regulacji
ingerują w funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych?
Podstawowym błędem, jaki popełniono podczas pisania polskiego Prawa energetycznego było, według mnie,
przypisanie ogromnego zakresu obowiązków odbiorcom przemysłowym
tylko dlatego, że posiadają niewielką
ilość odbiorców energii elektrycznej i/
lub gazu przyłączonych do sieci przedmiotowych przedsiębiorstw. Przypomnijmy tylko, że przedsiębiorstwo przemysłowe z tytułu posiadania niewielkiej
ilości Odbiorców przyłączonych do sieci przemysłowych (często wynika to
z przeprowadzonej restrukturyzacji),
jest zobowiązane do:
1. posiadania koncesji na świadczenie usług dystrybucyjnych dla
energii elektrycznej,
2. posiadania koncesji na świadczenie usług dystrybucyjnych dla gazu,
3. posiadania koncesji na obrót energią elektryczną,
4. posiadania koncesji na obrót gazem,
5. pełnienia funkcji OSD w sieci elektroenergetycznej,
6. pełnienia funkcji OSD w sieci gazowej.
Jeżeli dodamy do tego fakt, że
prawo nie widzi praktycznie różnicy
pomiędzy np. Tauronem Dystrybucja obsługującym miliony Odbiorców,
a przedsiębiorstwem przemysłowym,
które ze względów historycznych ma
kilkunastu (kilkudziesięciu) Odbiorców,
to otrzymamy następujący obraz sytuacji:
 przedsiębiorstwa przemysłowe
zostały obciążone ogromną ilością
obowiązków administracyjnych
z tytuły pełnienia funkcji „przedsiębiorstwa energetycznego” oraz
posiadania koncesji, co zwiększa
koszty funkcjonowania firm,
 następuje paraliż Urzędu Regulacji
Energetyki, który musi zajmować
się ogromną ilością spraw zupełnie
nieistotnych (np. analizą i zatwierdzaniem około 250 IRiESD),

 przedsiębiorstwa przemysłowe usiłują

„pozbyć się Odbiorców”, aby uniknąć
ogromu niepotrzebnej nikomu pracy
oraz drakońskich kar przewidzianych
przez Prawo energetyczne.
Wprowadzenie Zamkniętych Obszarów Dystrybucyjnych przewidzianych
przez nowe Prawo energetyczne oraz
Prawo gazowe poprawi sytuację w niewielkim stopniu, ponieważ jednocześnie
grozi przedsiębiorstwom przemysłowym
lawina nowych obowiązków związanych
między innymi z:
 przyłączaniem nowych mikroinstalacji, małych instalacji oraz pozostałych
źródeł OZE,
 prowadzenie wszystkich spraw związanych z uzyskiwaniem świadectw
pochodzenia dla mikroinstalacji,
 pełnienieniem funkcji sprzedawcy zobowiązanego,
 pełnieniem funkcji płatnika OZE.
Na tym etapie stanowienia prawa nie
jest jeszcze, według mnie, za późno, aby
wprowadzić trzy nowe definicje:
1. przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej - np.: „przedsiębiorstwo posiadające co najmniej jedną z koncesji wymienionych w pkt. 38, którego
podstawowa działalność jest inna, niż
wynikająca z koncesji wymienionych
w przedmiotowym punkcie,
2. operator systemu dystrybucyjnego przyłączony do sieci operatora
systemu przesyłowego zwany dalej OSDp,
3. operator systemu dystrybucyjnego
nie przyłączony do sieci operatora
systemu przesyłowego zwany dalej OSDn.
Po tej operacji wystarczy przeczytać
uważnie tekst ustaw i w miejscach, gdzie
występuje pojęcie „przedsiębiorstwo energetyczne” wybrać jedną z trzech możliwości:
 pozostawić zapis bez zmian - będzie
to oznaczało, że ten obowiązek nie
dotyczy przedsiębiorstwa energetyki
przemysłowej,
 dopisać „oraz przedsiębiorstwo
energetyki przemysłowej” - będzie
to oznaczało, że jest to obowiązek
zarówno „przedsiębiorstwa ener-

getycznego” jak i „przedsiębiorstwa
energetyki przemysłowej”,
 wpisać „przedsiębiorstwo energetyki
przemysłowej” - będzie to oznaczało, że obowiązek dotyczy wyłącznie
przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej.
Podobnie można (i należy) wykorzystać pojęcia OSDp (OSDp przypisujemy dużą ilość obowiązków) oraz OSDn
(OSDn przypisujemy znacznie mniejszą
ilość obowiązków).
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 Wsparcie dla

przemysłowych źródeł
wytwórczych pracujących
w skojarzeniu

W chwili obecnej funkcjonuje w Polsce system, który daje dość duże przywileje tzw. „autoproducentom”. Z autoproducentem mamy do czynienia w przypadku
braku relacji sprzedaż (brakiem faktury).
W praktyce oznacza to, że beneficjentem systemu wsparcia jest podmiot, który
zużywa energię elektryczną wyprodukowaną przez własne źródła wytwórcze.
W przypadku „autoprodukcji” nie istnieje obowiązek zakupu i umorzenia praw

majątkowych oraz nie ma obowiązku odprowadzenia opłaty jakościowej (energia
produkowana w ten sposób jest tańsza
o około 40 zł/MWh).
System ten powstał prawdopodobnie przypadkowo, ponieważ w kilku
miejscach Prawa energetycznego zamiast pojęcia „konsument energii” użyto słowa „odbiorca”. Z odbiorcą mamy
do czynienia zaś jedynie w przypadku istnienia umowy oraz sprzedaży
energii elektrycznej potwierdzonej fakturą. Przypadkowo powstały system
wsparcia dla elektrociepłowni przemysłowych, oparty o istnienie relacji
sprzedaży, zaowocował pomysłami
na granicy śmieszności i patologii. Oto
niektóre z pomysłów:
 włączyć wydzielone do spółek zależnych elektrociepłownie ponownie do macierzystych
zakładów (idea pozbycia się działalności innej niż podstawowa
i stworzenia prężnych wyspecjalizowanych podmiotów legła
w gruzach; poniesiono dwukrotnie koszty przekształceń),
 wydzierżawić moc na wale (imponujące!),
 zrealizować pomysł, polegający
na tym, że huta położona na Górnym Śląsku kupi elektrownię nad
morzem i zostanie „autoproducentem” (też niezłe!).
„Walczący z fakturami” nie zauważają, że w systemie energetycznym nie
przybywa ani MW nowej mocy wytwórczej, a obowiązek wsparcia energetyki
odnawialnej i pracującej w skojarzeniu
jest przenoszony na innych. Zyskują
sprytni i zaradni (niekoniecznie znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej), a tracą uczciwi i etyczni.
Ten chaotyczny system wsparcia
może również być uznany za nielegalną pomoc (brak notyfikacji KE) i stać
się ogromnym problemem dla beneficjentów przedmiotowego „Systemu”.
Wysiłki „walczących z fakturami”
przypominają wysiłki intelektualne konia ciągnącego wóz pod górę i podobne będą efekty końcowe tych wysiłków.
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Wydaje się, że o wiele logiczniejsze byłoby potraktowanie Zamkniętych
Obszarów Dystrybucyjnych jako swoistych Specjalnych Stref Ekonomicznych. Budowanie źródeł wytwórczych
w takich „Strefach” byłoby wynagradzane brakiem obowiązku zakupu
i umarzania praw majątkowych dla energii
elektrycznej produkowanej w tych „Strefach”.
Sądzę, że taki system wsparcia spowodowałby następujące efekty:
 zakończyłby męki intelektualne „Walczących z fakturami”,
 przyczyniłby się do oszczędności paliw pierwotnych,
 zmniejszyłyby się koszty rozbudowy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 spowodowałby większe bezpieczeństwo zasilania zakładów przemysłowych,
 spowodowałby większe zainteresowanie inwestorów posiadających
pieniądze, kompetencje oraz odwagę niezbędną, przy niepewnej sytuacji prawnej, do budowania nowych
źródeł wytwórczych dostarczających
energię do sieci przedsiębiorstw przemysłowych.
Warto również zwrócić uwagę na nowy kolor (na potrzeby chwili nazwijmy go
rumianym - od rumieńców na twarzy debiutantów). Ministerstwo Gospodarki przygotowało potężny mechanizm wsparcia dla
energii produkowanej w wysokosprawnej
kogeneracji uruchamianej po 1 stycznia
2013 r. Prawa majątkowe od takiej energii będą miały wartość około 200 zł/MWh!
Jeżeli ktoś chce uruchamiać źródła
wytwórcze pracujące w wysokosprawnej
kogeneracji pod koniec 2012 r., to szczerze odradzam.
Ponowne podziękowania od przemysłu. Czapką do samej ziemi! Mamy również
nadzieję, że prawa majątkowe od energii
produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji gazowej, będą również wspierać
inwestycje oparte o paliwa gazowe (szczególnie po uwolnieniu cen gazu).
Według mnie Art. 138 nowej wersji Prawa energetycznego zasługuje na
nagrodę roku.

To perełka logicznego rozumowania i potężny impuls dla rozw o j u e n e r g e t y k i p ro d u k u j ą c e j
w wysokosprawnej kogeneracji w miejscach, gdzie istnieje zapotrzebowanie
na ciepło (czyli w dużych zakładach
przemysłowych).

 System zakupu

i umarzania praw
majątkowych

Obecnie obowiązujący system zakupu i umarzania praw majątkowych
opierający się na zasadzie „Sprzedający energię odbiorcy końcowemu ma
obowiązek zakupić i umorzyć prawa
majątkowe od sprzedawanej energii”
jest już anachroniczny i posiada następujące wady:
 Ogranicza liczbę podmiotów biorących udział w przetargach na
dostawę energii dla Odbiorców
końcowych. W przetargach takich
biorą udział praktycznie tylko spółki
obrotu, ponieważ wytwórcy nie są
zainteresowani wypełnianiem obowiązków związanych z zakupem
i umarzaniem praw majątkowych.
 Odcina wielkich odbiorców przemysłowych od rynku hurtowego,
ponieważ jest to rynek energii konwencjonalnej (przeznaczonej do
dalszej odsprzedaży).
 Odbiera prawo dużym przedsiębiorstwom przemysłowym do zakupu praw majątkowych do energii
przeznaczonej na potrzeby własne. Jest to o tyle istotne, że ceny
praw majątkowych podlegają dużym wahaniom i nie mają już wiele wspólnego z wielkością opłaty
zastępczej (przykładem są ostatnio ceny „czerwonych” i „zielonych”
certyfikatów).
 Narzucają Firmom przemysłowym posiadającym pododbiorców obowiązek zakupu
i rozliczania praw majątkowych
dla przedmiotowych pododbiorców i jednocześnie uniemożliwiają
zakup i rozliczanie praw majątkowych zużywanych na potrzeby
własne.

Sądzę, że to przedsiębiorstwo
energetyczne posiadające koncesję
na obrót energią elektryczną powinno decydować, czy samo wywiąże
się z obowiązku zakupu i rozliczenia
praw majątkowych dla energii zużywanej na potrzeby własne, czy też
obarczy tym obowiązkiem Sprzedawcę. Zmiana w nowej propozycji ustawy (wersja z 28 września 2012) daje „wolność gospodarczą” w zakresie
samodzielnego zakupu praw majątkowych jedynie „odbiorcom przemysłowym”. Jest to krok we właściwym
kierunku, ale jest to o wiele za mało
w porównaniu z oczekiwaniami przedstawicieli polskiego przemysłu.

 Refleksje końcowe

 Jaka szkoda, że około 10 mld zł

pójdzie na wymianę 16 mln liczników zwanych inteligentnymi (według mnie o wiele inteligentniejsze
są grupy lobbujące na rzecz producentów liczników, systemów baz
danych i układów pomiarowo-informatycznych), a nie na system
wsparcia dla polskiego przemysłu.
 Jest to kolejna Konferencja, która staje się miejscem spotkań tzw.
Energetyki Zawodowej. Odbiorców
energii, którzy podobno są na rynku najważniejsi, jest bardzo mało to ogromnie niepokojące zjawisko.
 Energetyka staje się powoli dziedziną wiedzy, na której znają się
wszyscy. Prawnicy, dziennikarze
i finansiści po przeczytaniu kilku
artykułów prasowych oraz informacji w Wikipedii stają się ekspertami i pouczają ludzi, którzy
mają wykształcenie kierunkowe
i przepracowali w tym zawodzie
wiele lat (może to jest przyczyną
tak niewielkiego zainteresowania
Odbiorców tego typu konferencjami?). Nie wiem dlaczego, ale ta sytuacja budzi skojarzenia z dwoma
piosenkami: „Śpiewać każdy może” w wykonaniu Jerzego Stuhra
oraz „King Bruce Lee karate mistrz”
w wykonaniu Franka Kimono. o
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Patronat medialny objęli:
„Nowy Przemysł”,
wnp.pl, „Gigawat Energia”,
portal CIRE/ARE SA,
NaszaTVE.pl
„Nowa Energia”.

W imieniu organizatorów pragniemy
serdecznie podziękować uczestnikom za
obecność i czynne uczestnictwo w Targach, patronom za objęcie patronatem
naszej imprezy, prelegentom za interesujące wykłady, wystawcom za udział
oraz prezentacje ich ofert na stoiskach,
partnerom za wsparcie. o

Fot. NE
Fot. NE

Maciej Bando, wiceprezes,
Urząd Regulacji Energetyki

Henryk Kaliś, prezes Zarządu,
Izba Energetyki Przemysłowej
i Odbiorców Energii

Krzysztof Zamasz, prezes,
Rada Zarządzająca TOE

Odbiorcy – Rynek energii

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert
w zakresie rynku energii w Polsce,
gromadząc około 300 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu
targowego, na którym można było
zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej. Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy
rynku.

Tegorocznymi wystawcami były następujące firmy:
 ENERGA-Obrót S.A. jako Partner
Specjalny,
 Alpiq Energy SE Spółka europejska
Oddział w Polsce,
 Ebicom Sp. z o.o.,
 EDF Energia Sp. z o.o.,
 GDF SUEZ Energia Polska S.A.,
 Innsoft Sp. z o.o.,
 KONWEKTOR Sp. z o.o.,
 MIKRONIKA,
 MKonline,
 PGE Obrót S.A.,
 PKP Energetyka S.A.,
 TAURON Polska Energia S.A.

Edward Słoma, z-ca dyrektora,
Departament Energetyki
Ministerstwa Gospodarki

Fot. TOE

W

dniach 27
i 28 września
2012 r. w Centrum
Kongresowym
„Warszawianka”
w Jachrance odbyły
się IX Targi Energii,
zorganizowane
przez Towarzystwo
Obrotu Energią
oraz Izbę Energetyki
Przemysłowej
i Odbiorców Energii.
Patronat honorowy
nad imprezą
objęli Minister
Gospodarki
p. Waldemar
Pawlak oraz Prezes
Urzędu Regulacji
Energetyki p. Marek
Woszczyk.

Część merytoryczna podzielona została na cztery następujące sesje tematyczne:
 Rynek energii elektrycznej oraz gazu
w 2012 r. i latach następnych.
 Planowane zmiany uwarunkowań
funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce.
 Praktyczne aspekty działania rynku
energii elektrycznej.
 Alternatywny model systemu elektroenergetycznego, usługi systemowe
świadczone przez przemysłowych
odbiorców energii elektrycznej.

Fot. NE

IX Targi Energii

Odbiorcy – Rynek energii
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Nowa, tania trawa
energetyczna do
zagospodarowania gleb
nieprzydatnych do produkcji
żywności

Rys. 2. Wysokość roślin perzu energetycznego w fazie wykłoszenia

E

nergię można teoretycznie pozyskiwać ze wszystkich roślin, zarówno ze zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, itp., jak również roślin wieloletnich, takich jak drzewa,
trawy, czy byliny dwuliścienne. Wykorzystanie biomasy z produkcji leśnej, która dotychczas miała znaczny udział w łącznym wolumenie dostępnych surowców tego typu, ma
być całkowicie zabronione do 2015 r. Poszukując zatem innych gatunków do produkcji energii należy brać pod uwagę całą gamę czynników, zarówno o charakterze
ekonomicznym, jak i ekologicznym.
Uwzględniając ograniczone zasoby
gruntów dostępnych do produkcji żywności oraz wciąż rosnącą populację ludzi, na
potrzeby energetyki odnawialnej, można
przeznaczać jedynie grunty nieprzydatne
do produkcji żywności, bądź paszy. Grunty
takie charakteryzują się niską zawartością
materii organicznej, zaburzonymi stosunkami wodnymi, bądź też podwyższoną
zawartością substancji niedopuszczalnych w paszy, czy żywności (np. metale
ciężkie), itp. Według GUS (2010) łączna
powierzchnia tego typu gruntów, to ok.
3.800 tys. ha. Po uwzględnieniu licznych
uwarunkowań ekonomicznych i produk-

cyjnych (potrzeby wodne roślin, rozkład
pól, logistyka produktu końcowego itp.)
dla tzw. bioenergetyki można w naszym
kraju przeznaczyć 340 000 ha (Pudełko
i Faber, 2010).
Na tego typu cele najbardziej przydatne
są trawy wieloletnie, których niektóre gatunki naturalnie porastają obszary suche i zdegradowane, wypierając inne, gorzej przystosowane gatunki roślin. Produkcja energii
odnawialnej z tego typu roślin, oprócz niewątpliwego efektu ekonomicznego w postaci uzyskania czystej i taniej energii bezpośrednio z pola (ok. 8-12 ton suchej masy
rocznie przez okres kilku-kilkunastu lat), da-

je dodatkową korzyść środowiskową, gdyż
w trakcie naturalnych procesów biologicznych, związanych z corocznym rozkładem
resztek pożniwnych następuje gromadzenie
węgla w glebowej materii organicznej (Schelzinger 1999). Oprócz istotnej redukcji emisji
dwutlenku węgla w procesie spalania uzyskujemy zatem efekt dodatkowy w postaci
wiązania (sekwestracji) węgla z CO2 w glebowej materii organicznej. W warunkach
naszego kraju gatunkami traw najbardziej
przydatnymi do produkcji biomasy na cele
energetyczne są np.: kostrzewa trzcinowa,
stokłosa bezostna, stokłosa uniolowata, mozga trzcinowata oraz perz wydłużony.

Paliwa dla energetyki

Rys. 1. Zbiór biomasy perzu energetycznego w I dekadzie września

Fot. IHAR - PIB

dr inż. Danuta Martyniak, dr hab. Grzegorz Żurek, profesor nadzwyczajny IHAR - PIB, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
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Od końca lat 90. ub. w., w Instytucie
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie prowadzone są intensywne prace
badawcze nad ostatnim z wymienionych
gatunków traw. Efektem tych prac jest
m.in. decyzja wydana przez Centralny
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, dotycząca tzw. tymczasowego
wyłącznego prawa do odmiany perzu
wydłużonego o nazwie BAMAR. Jest
to pierwsza krajowa odmiana trawy wieloletniej na cele energetyczne. Szczegółowa charakterystyka tego gatunku
stanowić będzie przedmiot niniejszego
opracowania.

Paliwa dla energetyki

 Opis gatunku

Perz wydłużony (Agropyron elongatum) pochodzi z Południowej Europy
i obecnie można ją znaleźć w uprawie na
wielu kontynentach (Ameryka Południowa, Australia, itp.). Pomimo iż jest to gatunek zaliczany do rodzaju perz, to w odróżnieniu od uciążliwego chwastu, jakim
jest perz właściwy (Agropyron repens),
roślina ta nie tworzy rozłogów, a osypywanie nasion jest niewielkie. Gatunek ten
wyróżnia się wysoką trwałością i brakiem
inwazyjności. Jego nadziemne pędy osiągają wysokość nawet 2 m, a system korzeniowy jest dobrze rozwinięty, gdyż korzenie sięgają do głębokości 2 m.
Po przezimowaniu wcześnie rozpoczyna wegetację. Odznacza się również
bardzo dobrą zdrowotnością. Uprawa tego gatunku nie stanowi zatem żadnego
zagrożenia dla kondycji pól uprawnych.
W naszym kraju zimuje bardzo dobrze,
rośnie również na glebach ubogich, piaszczystych i co ciekawe, nawet zasolonych.
Korzystnie reaguje na nawożenie mineralne, zarówno przyrostem biomasy, jak
i liczbą wykształconych pędów generatywnych. Należy jednak unikać zbyt wysokich dawek (np. powyżej 60 kg N na
1 ha), które mogą powodować wyleganie, a co za tym idzie, znacznie gorszą
jakość biomasy (Martyniak i wsp. 2011).
W sprzyjających warunkach gatunek może plonować ok. 10-15 ton suchej masy
z 1 hektara. Nasiennictwo tego gatunku
nie nastręcza żadnych problemów. Plony

1)

Podstawowe
Nakłady

Perz wydłużony
kępowy

Miskant olbrzymi

Różnica dla
perzu

Uprawa polowa (mechaniczna
i zabiegi chemiczne)

1200

1200

0

Sadzonkowanie roślin lub
siew nasion

200

1000

+800

Wartość sadzonek lub nasion

900

18 000

+17 100

Koszty łączne

2300

20 200

+17 900

Plon suchej biomasy (ton z ha)

12-15

15-22

od 3 do 7

Wartości przybliżone

Tab. 1. Porównanie kosztów założenia plantacji dwóch gatunków roślin bioenergetycznych (zł na 1 ha)1)

nasion z plantacji mogą wahać się w zależności od lokalnych warunków i odmiany od ok. 380 do 720 kg/ha (Martyniak
i Martyniak 2009; Martyniak i Martyniak
2011). O przewadze tego gatunku nad
innymi wysoko produktywnymi formami
traw (np. miskant, spartina preriowa) decydują: niskie koszty założenia (wysiew
nasion), wysokie i stałe na przestrzeni kilkunastu lat plony, odporność na szkodniki,
choroby, suszę, zalewy, wahania pH podłoża, niskie wymagania nawozowe i wodne, względnie niska zawartość popiołu
oraz silnie rozbudowany system korzeniowy umożliwiający wzrost i rozwój również na glebach słabych i marginalnych.

 Rośliny na plantacji nie wylegają, co







 Zalety gospodarcze

 Gatunek nie inwazyjny, nie roz-

przestrzeniający się w sposób niekontrolowany, ze względu na brak
rozłogów.
 Małe potrzeby wodne, z racji silnego systemu korzeniowego - stąd
jego przydatność na gleby lekkie,
słabsze, suche.
 Toleruje gleby skażone i zasolone.
 Niewielki koszt założenia plantacji
(poprzez wysiew nasion) wynosi
ok. 2,3 tys. zł na 1 ha, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów
w porównaniu do innych roślin, np.
do wysadzanego miskantusa - ok.
20 tys. zł lub wierzby 8-10 tys. zł.
(tab. 1).






jest bardzo istotne przy naturalnym,
słonecznym dosuszaniu biomasy
na pniu.
Łatwy zbiór biomasy przy pomocy tradycyjnych maszyn rolniczych
używanych w każdym gospodarstwie. Dla porównania, np. do
zbioru wierzby trzeba użyć bardzo
kosztownych maszyn, a wykorzystanie ich jest opłacalne dopiero na
plantacjach powyżej 800 ha.
Wysoki plon suchej biomasy do 12
ton z ha już w następnym roku po
zasiewie.
Żywotne nasiona, o bardzo dobrej
zdolności kiełkowania, przy dużym
ich plonie (ok. 3-9 dt z ha) i wysokim współczynniku rozmnażania,
co pozwala na obsiew ok. 100 ha
areału z 1 ha plantacji nasiennej.
Długotrwałość plantacji 8-10 lat.
Prosta likwidacja plantacji po okresie produkcyjnym, poprzez zaoranie tradycyjnym pługiem używanym
w gospodarstwie. Dla porównania, likwidacja wierzby i rekultywacja zdegradowanego gruntu po jej
uprawie jest trudna i bardzo kosztowna.
Ma wyraźną przewagę nad innymi
roślinami bioenergetycznymi, ponieważ odzysk surowca odbywa się
corocznie, a w przypadku drewna
z lasu - raz na kilkadziesiąt lat.
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Gatunek

Łączny plon energii (GJ)
z 1 ha uprawy

Zawartość
popiołu [%]

Kostrzewa trzcinowa

136 - 255

7,0

Mozga trzcinowata

177 - 248

6,3

Perz wydłużony

186 - 279

3,1
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Rys. 3. Kępowy (bez rozłogów) system
korzeniowy perzu energetycznego

 Wykorzystanie

Zbiór biomasy suchej - do spalania bezpośredniego bądź do przerobu na brykiet,
pelety, itp.
Uwzględniając plonowanie oraz ilość
energii skumulowanej w biomasie, omawiany gatunek wyróżnia się wśród innych
traw wieloletnich, zwłaszcza niską zawartością popiołu oraz stosunkowo dużą ilością
energii zbieranej z 1 ha (tab. 2).
Zbiór biomasy suchej powinien być prowadzony po zakończeniu wegetacji, tzn. po
całkowitym zaschnięciu roślin. W zależności
od warunków klimatycznych jest to okres
końca września - początku października.
Zbioru słomy dokonuje się przy użyciu typowych maszyn, np. kombajnu zbożowego lub kosiarka pokosową, i w zależności
od potrzeb i możliwości prasuje bądź zwija. Bez specjalnych zabiegów podsuszających, po kilkudniowym podsychaniu słomy
na pokosie uzyskuje się wilgotność ok. 15%.
W przypadku konieczności przyspieszenia
zbioru biomasy można dokonać desykacji
za pomocą np. Reglone (3 l/ha). Z kolei nie
ma przeciwwskazań dla opóźnienia zbioru,
wynikającego np. z niekorzystnego układu

warunków pogodowych, czy logistycznych.
Nawet mroźna pogoda, czy niewielka okrywa śnieżna nie utrudniają zbioru suchej biomasy. Przy tego typu opóźnionym zbiorze
warunkiem niezbędnym jest jednak bezpośrednie sprasowanie zebranego materiału.
Proces konwersji biomasy na energię
za pomocą spalania jest najpowszechniejszy i najprostszy. Jednakże niedostosowanie parametrów biomasy do charakterystyki pieca (wilgotność, tempo i temperatura
spalania, ilość tlenu, itp.) może powodować
obniżenie efektywności spalania lub wręcz
doprowadzić do uszkodzenia pieca. Zbyt
duża wilgotność biomasy powoduje spadek wydajności energetycznej. Zależność
ta jest opisana korelacją negatywną: np.
spalanie 1 tony słomy o wilgotności 33,2%
daje 3,2 GJ energii cieplnej, natomiast spalenie takiej samej ilości tego surowca o wilgotności 9,3% - 21,7 GJ energii.
Również skład chemiczny biomasy,
a zwłaszcza podwyższone zawartości chloru, azotu, potasu i sodu oraz krzemu mogą
Składnik
Białko ogólne
Cukry
Celuloza
Hemicelulozy
Ligniny
ADF
NDF
Popiół surowy
Wapń
Magnez
Fosfor
Potas
Sód
Krzem
N-NO3

Rok siewu
152,1
24,61
277,42
243,92
26,50
303,92
547,84
126,03
7,41
0,74
3,42
35,51
0,46
3,44
0,006

niekorzystnie wpływać na proces spalania oraz uszkadzać piece. W procesie spalania biomasy mogą występować
zjawiska korozji wysokotemperaturowej
oraz korozji chlorkowej. To pierwsze zjawisko wiąże się z korozyjnym działaniem
spalin, a głównie związków siarki, chloru
i CO oraz z powstawaniem osadów na
powierzchniach grzewczych w wyniku
osadzania się cząstek popiołów i kondensacji niektórych lotnych składników
paliw (Pronobis i wsp. 2010). Z kolei
wysokotemperaturowa korozja chlorkowa, jak również zwiększone żużlowanie
i tzw. defluidyzacja złoża fluidalnego są
związane z obecnością chloru oraz potasu w biomasie (Pronobis i wsp. 2010).
Tego typu zjawiska występują zwłaszcza w procesach współspalania biomasy w typowych instalacjach węglowych.
Instalacje typowe do spalania biomasy
mają odmienne parametry techniczne,
które znacznie ograniczają lub całkowicie
niwelują te niekorzystne efekty.
Rok pełnego użytkowania
I odrost
II odrost
129,6
217,9
19,92
26,45
301,12
230,06
241,46
208,62
17,80
15,40
318,92
245,46
560,38
454,08
116,05
124,05
7,61
7,21
0,64
0,97
3,21
4,10
29,07
48,82
0,33
0,47
6,58
7,52
0,048
1,016

Tab. 3. Skład chemiczny perzu wydłużonego Agropyron elongatum
(g kg-1 suchej masy),(wg. Martyniak i wsp. 2011)

Paliwa dla energetyki

Fot. IHAR - PIB

Tab. 2. Porównanie polonów energii i ilości popiołu jako efektu przeróbki termicznej
biomasy trzech gatunków traw wieloletnich
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 Zbiór wieloetapowy

Paliwa dla energetyki

- zielonka jako substrat
do produkcji biogazu

W trakcie badań własnych
stwierdzono zdolność perzu do
wielokrotnego odrastania (Martyniak i wsp. 2011). Z plantacji
uprawnej wysianej w rozstawie 25
cm oraz przy zastosowaniu nawożenia 60 kg fosforu i 60 kg potasu,
zaaplikowanego wczesną wiosną
oraz 115 kg azotu w okresie wegetacji, z 1 hektara można uzyskać
nawet 16.4 t suchej masy odrostów zbieranych w fazie wegetatywnej. Plon pierwszego odrostu
stanowi blisko połowę wielkości
plonu całorocznego. Pierwszy odrost zbierano po 55 dniach wegetacji, drugi po blisko 40 dniach odrastania, trzeci po 50, a czwarty po
65 dniach. Jaskość uzyskanej zielonki ściśle związana jest jej charakterystyką chemiczną (tab. 3).
W roku zasiewu, rośliny perzu
zawierały ponad 500 g węglowodanów strukturalnych w 1 kg suchej
masy, przy udziale niewielkim lignin
(Martyniak i wsp. 2011). Podobna
sytuacja miała miejsce w pierwszym odroście pełnego użytkowania tego gatunku. Kształtowanie
się zawartości celulozy i hemiceluloz na tak wysokim poziomie uznać
można za cechę bardzo korzystną
w aspekcie energetycznym. Niski
poziom lignin, podobnie jak niska
zawartość cukrów są najprawdopodobniej cechami charakterystycznymi tego gatunku.
Zawartości wapnia i fosforu
z żywieniowego punktu widze nia, kształtują się na poziomie
optymalnym, przy równoczesnym
niedoborze magnezu i sodu. Dostrzegalny jest blisko dwukrotny nadmiar potasu. Gatunek ten
odkłada niewielkie ilości krzemu.
Również w minimalnym stopniu
kumuluje azot azotanowy, chociaż nawożenie azotowe upraw
zaznacza w jego przypadku swoją obecność.

Substrat

perz wydłużony, mielony*
perz wydłużony, sieczka*
trawa z porostu łąkowego*
Inne surowce (dane z literatury)
kukurydza (różne odmiany) **
trawa - kiszonka **
trawa - świeża **
miskant **

Sucha masa

Ilość biogazu

zawartość

(%)

m3/dt ś.masy

metanu (%)

19,92

8,81

57,7

20,25

9,00

56,1

17,65

9,30

55,7

b.d.

19,8

54.0

28,0

15,8

52,8

17,0

11,3

55,4

31,0

10,9

49,0

Tab. 4. Porównanie wydajności uzyskiwania biometanu z perzu wydłużonego oraz
innych surowców roślinnych
(* - wg Pilarski i Dach, 2012, ** - wg. Podkówka i Podkówka, 2010)

Zawartości poszczególnych
składników chemicznych ma istotny wpływ na efektywność produkcji
metanu w instalacjach biogazowni
(tab. 3). Według analiz przeprowadzonych na zlecenie EKOENERGIA
sp. z o.o. (Pilarski, Dach, 2012), zawartość biometanu w wytworzonym
z perzu wydłużonego biogazie jest
wysoka i o kilka punktów procentowych przewyższa wyniki, uzyskane
z typowej kiszonki kukurydzy (tab.
4). Rewelacyjny u omawianego gatunku jest tzw. czas retencji materiału. Fermentacja ustaje w zasadzie po 21 dniach procesu, a 90%
objętości biometanu jest wytwarzane w ciągu 12-14 dni procesu.

 Wnioski

Przedstawiony w powyższym
opracowaniu nowy gatunek trawy
na cele energetyczne posiada duży potencjał w zakresie wdrażania
do uprawy na terenie całego kraju, zarówno do produkcji biomasy
suchej dla spalania bezpośredniego, jak i do produkcji biogazu. Jego powodzenie, zarówno w sensie
rynkowym jak i ekologicznym uzależnione jest jednak nie tylko od inicjatywy oraz pomysłowości i energii przedsiębiorców, ale i ogólnego
klimatu ekonomiczno-politycznego
dla energii odnawialnej, a zwłaszcza tzw. bioenergetyki opartej na
bezpośrednich lub pośrednich produktach rolniczych.

 Literatura
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Park solarny w Polsce
- czy to się opłaca?
C

eny energii
elektrycznej, tak samo
jak pomyślność biznesu
fotowoltaicznego w Polsce,
zależą od Ustawy
o OZE 1,a jej oczekiwane
wejście w życie to 2013
r. Ustawa przewiduje
najwyższe wsparcie
równe gwarantowanej
cenie energii elektrycznej
(wyznaczonej jako
mniejsza z dwóch
wielkości: cena energii
roku poprzedniego
indeksowana wg
wskaźnika GUS lub
średnia cena rynkowa
ogłoszona przez Prezesa
URE) plus opłata zastępcza
pomnożona przez
wskaźnik korekcyjny dla
danego roku.

Według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki wartość współczynników korekcyjnych dla instalacji fotowoltaicznych
wybudowanych i podłączonych do sieci
w latach 2013-2014 będzie w przedziale
od 2,45 do 2,85 (tab. 1).
Współczynnik korekcyjny ma być stały przez 15 lat trwania inwestycji, ale nie
dłużej niż do 2035 r. Po upływie 15 lat
cena energii wyprodukowanej z instalacji
fotowoltaicznej ma być równa gwarantowanej cenie energii elektrycznej. Minister1)

Projekt Ustawy o OZE z dnia 04.10.2012 r.

stwo Gospodarki ma co trzy lata w drodze
rozporządzenia określać współczynniki korekcyjne. W przypadku małych instalacji
fotowoltaicznych, Ministerstwo proponuje
wprowadzenie tzw. stałych taryf gwarantowanych (feed-in) (tab. 2).
Intencją Ministerstwa jest degresja zarówno współczynnika korekcyjnego dla
instalacji uruchamianych w kolejnych latach, jak i dla wartości taryf stałych. System taryf stałych miałby trwać nie dłużej
niż do 2027 r.
Według URE na koniec 2011 r. całkowita moc przyłączonych do sieci ogniw
fotowoltaicznych w Polsce wynosiła około 2 MW. Największa o mocy 1 MW jest
farma solarna wybudowana przez gminę
w Wierzchosławicach. European Photovoltaic Industry Association (EPIA) ocenia,
że do 2020 r. w Polsce do sieci będzie
przyłączone ok. 6 GW (w szczytowym
momencie może zaspokoić 3% naszych
potrzeb na energię), natomiast URE prognozuje wzrost instalacji o niecałe 800
MW. Dla porównania, nasi sąsiedzi zza
Odry zainstalowali już blisko 30 GW (4%
zapotrzebowania na energię elektryczną
w tym kraju). W obliczu proponowanego
wsparcia potencjał na elektrownie solarne
w Polsce jest znaczący, ale pozostawia to
wyzwanie przyłączenia tylu niestabilnych
mocy dla sieci elektroenergetycznej kraju.
Spróbujmy przeanalizować hipotetyczną małą elektrownię słoneczną o mocy nominalnej 1 MW. Instalacja będzie
wybudowana poza budynkiem, czyli cena energii elektrycznej powinna być równa cenie gwarantowanej powiększonej
o iloczyn współczynnika korekcyjnego
2,75 i opłaty zastępczej 286,70 zł/MWh
(Rys. 1).
Średnioroczna suma energii promieniowania słonecznego na powierzchnię
poziomą w Polsce waha się od 1 000

Rodzaj instalacji
fotowoltaicznej

Wartość

Instalacje o mocy zainstalowanej od 100 kW do 1 MW
montowane na budynkach

2,85

Instalacje o mocy zainstalowanej od 100 kW do 1 MW
montowane poza budynkami

2,75

Instalacje o mocy zainstalowanej od 1 MW do 10 MW

2,45

Tab. 1. Współczynniki korekcyjne dla instalacji fotowoltaicznych uruchomionych
w latach 2013-14
Źródło: Ocena skutków regulacji (OSR) Ministerstwa Gospodarki (projekt z dnia 4.10.2012 r.)

Rodzaj instalacji fotowoltaicznej

Taryfa
zł/kWh

Instalacje o mocy zainstalowanej do 10 kW montowane na
budynkach

1,30

Instalacje o mocy zainstalowanej od 10 kW do 100 kW
montowane na budynkach

1,15

Instalacje o mocy zainstalowanej do 10 kW montowane poza
budynkami

1,15

Instalacje o mocy zainstalowanej od 10 kW do 100 kW
montowane poza budynkami

1,10

Tab. 2 Wartości taryf stałych (feed-in) dla
małych instalacji fotowoltaicznych uruchomionych w 2013 r.
Źródło: Ocena skutków regulacji (OSR) Ministerstwa Gospodarki (projekt z dnia 4.10.2012 r.)

do 1 150 kWh/m 2 (rys. 1), średnio
1 100 kWh/m2 i taka wartość jest realna
przez 1 600 godzin na całkowitą liczbę
8 760 godzin w roku.

1 200
1 000
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0

Cena gwarantowana (nominalna)

Cena
Cena gwarantowana
gwarantowana ++ współczynnik
wspólczynnik korekcyjny * *opłata
Opłata
zastępcza
zastępcza

Rys. 1. Wsparcie dla instalacji fotowoltaicznej 1 MW wg nowej Ustawy o OZE (inflacja = 2,5% r/r)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu Ustawy o OZE
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Rys. 2. Odległości między rzędami paneli fotowoltaicznych
Źródło: Opracowanie własne

Ochrona przed
przepięciami

Panele fotowoltaiczne

Przetwornice
(zamiana prądu stałego
na zmienny)

Licznik pobieranej
energii elektrycznej

Stacja
transformatorowa

Rys. 3. Schemat systemu fotowoltaicznego
Źródło: Opracowanie własne
tys.PLN
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mocowanie itp.)
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Projekt
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(pozyskanie gruntu,
przyłącza itp.)

Rys. 4. Podział nakładów inwestycyjnych na elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 1 MW
Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu PV Magazine 10/2012, ‚Window of ooportunity’ Becky Beetz

2)

Dla uzyskania efektu 1 kW potrzebujemy 1m2/0,17 = 6 m2

Powierzchnia gruntu pod instalację zależy ściśle od mocy elektrowni. Krzemowe
ogniwo słoneczne o mocy nominalnej 250
Wp ma efektywność 17% i powierzchnię
ok. 1,6 m2. Będziemy potrzebowali ok. 6
000 m2 samej powierzchni czynnej paneli
2
,czyli dokładnie 3 750 fotoogniw. Do tego
należy doliczyć odstępy między rzędami
paneli połączonych szeregowo. W naszej szerokości geograficznej optymalnie
ustawiony panel powinien być nachylony pod kątem 35° i idealnie skierowany
na południe.
Nawet niewielki cień na jednym fotoogniwie powoduje spadek efektywności na całym panelu.
Do wyliczenia odległości wystarczy skorzystać z funkcji trygonometrycznych (rys. 2).
Wysokość panelu wynosi Hp = 2
m (z uwzględnieniem przedłużenia na
mocowania), a kąt nachylenia do powierzchni gruntu wynosi α = 35°. Najmniejszy kąt padania promieni słonecznych wynosi β = 15°. Odległość między
początkiem pierwszego rzędu a drugiego wyniesie w przybliżeniu 6 m. Dla 3
750 paneli wymagana jest powierzchnia
gruntu 375 x 60 = 22 500 m2. Do tego
należy dodać powierzchnię na okablowanie, przetwornice prądu stałego na
zmienny oraz stację transformatorową
(rys. 3) - powierzchnia 2,5 ha pod elektrownię 1 MW jest bezpieczna.
Niezwykle istotne jest uzgodnienie warunków przyłączenia z lokalnym
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD). Dodatkowo dla elektrowni powyżej 300 kW mocy zainstalowanej musimy uzyskać koncesję na wytwarzanie
energii z OZE w URE. Odnawialne źródła energii poniżej 5 MW są zwolnione
z opłat za koncesję, opłaty skarbowej
za wydanie świadectwa pochodzenia
oraz podatku akcyzowego od energii.
O opłacalności projektu inwestycyjnego w elektrownię fotowoltaiczną decydują cztery główne czynniki:
 nakłady finansowe,
 koszt kapitału,
 uzysk energetyczny,
 cena energii elektrycznej.
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Rys. 5. Uzysk energetyczny elektrowni słonecznej o mocy 1 MW zlokalizowanej w Warszawie
Źródło: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Rys. 6. Przepływy pieniężne dla inwestycji w elektrownię słoneczną o mocy zainstalowanej 1 MW
Źródło: Opracowanie własne

Nakłady finansowe zależą w dużej mierze od ceny modułów fotowoltaicznych, które stanowią przeciętnie ok. 55% kosztów całej inwestycji,
a pozostałe koszty stanowią akcesoria niezbędne dla działania instalacji, przetwornice, koszt wykonania
prac budowlanych, wykonanie projektu instalacji oraz zarządzanie
(rys. 4). Aktualnie przy mocy 1 MW elektrowni realny jest nakład ok. 6 mln PLN.
Planując nakłady inwestycyjne należy uwzględnić wymianę przetwornic,
które zużywają się po ok. 10 latach, czyli
zakładając początek produkcji w 2013
r., to w 2023 r. koszt wymiany przetwornic wyniesie ok. 640 tys. PLN (inflacja
zgodna z długoterminowym celem inflacyjnym RPP = 2,5%).

Stopę dyskontową projektu inwestycyjnego stanowi średnioważony koszt kapitału WACC. Finansowanie inwestycji mogłoby się odbywać
w 40% ze środków własnych (zysk
firmy), a w 60% z kredytu bankowego. Załóżmy, że koszt kapitału własnego wynosi 8% (w tym koszt ryzyka),
a oprocentowanie kredytu 6% (po opodatkowaniu), to:
WCC = 0,4 * 0,08 + 0,6 * 0,06 = 6,8%.
Koszty operacyjne uwzględniające
głównie koszty monitoringu, ubezpieczenia, koszty napraw i gruntu przyjmijmy na poziomie 1% całkowitych
nakładów inwestycyjnych, czyli ok. 90
tys. PLN rocznie. Przychody pomniejszą również odsetki od zaciągniętego
kredytu.

Przy szacowaniu uzysku energetycznego trzeba uwzględnić straty systemu, które
wynoszą dla instalacji tej skali ok. 20% i zawierają straty spowodowane zmianami temperatury otoczenia straty na panelach (gorące lata
obniżają uzysk pomimo wysokiego promieniowania słonecznego), kablach i przetwornicach, straty z powodu efektów odbicia. Do
tego należy doliczyć roczne straty spowodowane zużyciem paneli. Niektórzy producenci gwarantują 90% sprawność systemu po
25 latach, czyli straty wynoszą 0,4% rocznie.
Rzeczywisty uzysk energetyczny nie zależy
tylko od ilości promieniowania słonecznego
docierającego do ziemi, ale od wielu czynników. Jednym z nich jest rodzaj wybranych
fotoogniw, a pozostałe obejmują niskie natężenie promieniowania (np. zachmurzenie,
mgła), zużywanie się paneli.
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Rys. 7. Analiza wrażliwości NPV oraz IRR wobec wybranych czynników

Różnorodność czynników wpływających na uzysk energetyczny znacznie
utrudnia prognozowanie produkcji energii
elektrycznej z planowanej instalacji. Rekomendowanym rozwiązaniem są sprawdzone aplikacje, które w oparciu o dane
historyczne są w stanie w przybliżeniu
oszacować uzysk energetyczny. Jedną
z takich darmowych aplikacji stworzoną
na zlecenie Komisji Europejskiej można
znaleźć na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
apps4/pvest.php, która w trybie on-line po
wpisaniu lokalizacji i wybraniu podstawo-

wych parametrów instalacji szacuje potencjalną produkcję energii. Przykładowo
w Warszawie wg aktualnej bazy danych
SAF PVGIS przy optymalnym nachyleniu
paneli 35º w kierunku południowym do powierzchni fotoogniw powinno docierać ok. 1
240 kWh/m2/rok, a po uwzględnieniu strat
całkowity uzysk energetyczny w pierwszym
roku dla instalacji o mocy 1 MW wynosi
łącznie 994 MWh (rys. 5).
Obliczeń dokonamy dla elektrowni
uruchomionej w październiku 2013 r. (zakładamy, że do tego czasu projekt Usta-

Założenia dla planowanej inwestycji w elektrownię solarną 1 MW
Nakład inwestycyjny
6 mln PLN (6 000 PLN/kW)
Nakład operacyjny
90 PLN/kW/rok
Okres inwestycji
10/2013-09/2037
Inflacja (długoterminowy cel inflacyjny RPP)
2,5%
Stopa dyskonta (WACC)
6,8%
Roczny uzysk energii elektrycznej
994 MWh
Roczna degradacja systemu
0,4%
Rentowność projektu
Wartość Bieżąca Netto (NPV)
1 mln PLN
Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR)
9,17%
Indeks Zyskowności (PI)
1,16
Okres zwrotu
12,6 lat
Stopa Zwrotu z Aktywów Netto (RONA)
5,1%
Ekonomiczna Wartość Dodana (EVA)
21 306 PLN
Tab. 3. Założenia oraz wyniki inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną o mocy nominalnej 1 MW
Źródło: Opracowanie własne

3)

Raport McKinsey, 'Solar Power: Darkest before dawn', Maj 2012

wy wejdzie w życie, a także zdobędziemy
wymagane pozwolenia oraz wybudujemy
instalację). Przepływy pieniężne dla tego
projektu, wykorzystując opisane wcześniej
założenia, pozwalają na zwrot inwestycji po
12 latach w 2025 r. (rys. 6).
Zainwestowane 6 mln PLN w elektrownię fotowoltaiczną powinno przynieść zwrot
w granicach NPV = oraz IRR = (tab. 1).
Przyjęte w naszym przykładzie założenia są poglądowe i nie mogą stanowić
podstawy do szacowania realnych projektów. Poziom nakładów inwestycyjnych 6
000 PLN/kW uwzględnia obecne trendy
rynkowe i w każdym przypadku powinien
być przedmiotem dogłębnej analizy. Dla porównania Ministerstwo Gospodarki w projekcie Ustawy o OZE zakłada 7 500 PLN/
kW nakładu inwestycyjnego dla instalacji
powyżej 75 kW.
Analiza wrażliwości dla inwestycji
w elektrownię solarną wskazuje uzysk
energetyczny oraz cenę energii elektrycznej o największym wpływie na rentowność
projektu (rys. 7).
Podsumowując, inwestycje w elektrownię solarną charakteryzują się niską rentownością i wysokim ryzykiem niestabilności
produkcji. Regulacje prawne oraz obserwowana od wielu lata tendencja spadku
cen3 paneli fotowoltaicznych rysuje przed
tą branżą obiecującą przyszłość. o
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Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Paliwa dla energetyki

 Kompleksowo o OZE

Najszerzej prezentowaną branżą na
POLEKO jest sektor energii odnawialnej,
dlatego na targach będzie można poznać
nie tylko najnowsze rozwiązania z zakresu
OZE, ale również przyjrzeć się przykładom
ze Szwecji, czy przysłuchać dyskusjom na
temat systemów wsparcia i finansowania
inwestycji OZE.
Jednym z najistotniejszych spotkań tej
branży na targach będzie Forum Czystej
Energii. Tematyka tegorocznych debat to
m.in. systemy wsparcia OZE w świetle ustawy o OZE, finansowanie inwestycji OZE,
propozycje wykorzystania technologii zgazowania biomasy, szwedzkie przykłady wykorzystania odpadów w biogazowni oraz
nowoczesne metody sterowania biomaso-

Fot. MTP

W

dniach 20-23
listopada w Poznaniu
będzie miało miejsce
wydarzenie prezentujące
najbogatszą w Polsce
ofertę nowoczesnych
rozwiązań przyjaznych
dla środowiska. Targi
POLEKO, bo to o nich
mowa, umożliwiają
udział w jednym miejscu
i czasie przedstawicieli
samorządów, instytucji
i zakładów gospodarki
komunalnej.

wymi kotłami fluidalnymi. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z gazem
łupkowym, współspalaniem w elektrociepłowniach, czy rolą pomp ciepła w produkcji „zielonego ciepła”.
Okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami dedykowanymi branży
OZE będą również przestrzenie specjalne
- Miasteczko Ekologiczne w pawilonie 4
oraz Salon Czystej Energii.

 Zielone technologie jutra

Przyjazne dla środowiska, optymalizujące procesy i wysokowydajne - to jedne
z najważniejszych cech nowości, które będzie można zobaczyć na ekspozycji listopadowych targów ekologicznych POLEKO.
W Poznaniu wystawcy zaprezentują m.in.
nowe modele śmieciarek, pras rolujących,
belujących czy do recyklingu, separatorów,
kosiarek, sprężarek, koparek, koszy do selektywnej zbiórki odpadów, granulatorów,
rozdrabniaczy, palników na pellet oraz wiele
innych maszyn, urządzeń i rozwiązań technologicznych.
Warto przed przyjazdem na targi zajrzeć
na strony www.poleko.mtp.pl, gdzie znajdują się pełne opisy nowości.

 Ozłocone produkty

Jury konkursu pod przewodnictwem
prof. dr hab inż. Marka Sozańskiego, kierownika Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, przyznało
w br. 4 produktom targów POLEKO nagrodę
Złoty Medal MTP. Są to:
 kompleksowa usługa oczyszczania
sieci wodociągowej za pomocą SeaQuest, firmy PROTE Technologie dla
Środowiska,

Fot. MTP

Fot. MTP

Ekologia
nowej generacji

 biogazowy agregat kogeneracyj-

ny typu HE-EC-99/129-MG99-B
P.P.U.H. „HORUS ENERGIA”,
 stacjonarna prasa do odpadów
typ Eco firmy MAX AICHER BISCHOFSWERDA,
 oraz palnik na pellet  ECO-PALNIK wersja ROTO Z.P.D. SKIEPKO.
Ozłocone produkty będą prezentowane na ekspozycji targów Poleko,
a dodatkowo w „Strefach Mistrzów”, czyli specjalnych stoiskach w pawilonach 3,
5 i 7 będzie można oddać głos na któregoś z laureatów. Głosowanie będzie
się odbywać także na stronie internetowej www.zlotymedal.mtp.pl. Produkt,
który otrzyma największą liczbę głosów,
zdobędzie prestiżowy tytuł „Złoty Medal MTP - Wybór Konsumentów” oraz
specjalnie zaprojektowaną statuetkę.
Złote Medale zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Nagród, 20 listopada o godz. 12.00 w pawilonie 11. o
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Grzegorz Wrona, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. restrukturyzacji majątku, TAURON Wytwarzanie S.A.

 Podczas gorączki

złota najlepiej zarabiali
producenci łopat.

Aby zrealizować ambitny plan produkcji energii elektrycznej z OZE zastępując współspalanie promieniowaniem
słońca musimy jedynie zagospodarować 8 tys. hektarów i zainwestować
60 mld zł.
W kraju, w którym trwale odłogowane jest 450 tys. hektarów ziemi wydaje
się to możliwe, problematyczne pozostaje tylko to 60 mld zł.
A może by tak obsadzić 100 tysięcy hektarów roślinami energetycznymi, inwestując około 1,5 mld zł, dając
zatrudnienie od 10 do 14 tys. osób,
uzyskując 30,2 PJ energii chemicznej
z biomasy pochodzącej z plantacji roślin energetycznych? Zebrać tylko 10%
siana z obecnego potencjału łąk trwałych i 5% słomy z istniejących gruntów
pod zasiewami? Pozyskując 2,6 mln
ton biomasy o sumarycznej wartości
energetycznej na poziomie około 32,5
PJ, dając jednocześnie kolejne miejsca pracy?

Suma tych marzeń wynosi 6,6
TWh, czyli wielkość całej produkcji
energii eklektycznej uzyskanej z biomasy w procesie współspalania.

 Marzenia

Czasami, słuchając rolników, odnosi
się wrażenie, że nic się nie opłaca, nawet hodowla własnego drobiu. Dlaczego
więc zakładać plantacje miskanta, wierzby energetycznej, topoli i rezygnować
z atrakcyjnych dopłat z alternatywnego
sadu na rzecz energii odnawialnej?

 Związek energetyki

i rolnictwa pozostaje
nieskonsumowany.

Pewny nabywca, związany długoterminową umową z waloryzacją ceny, wydaje się dla producenta
bezcenny. Takim odbiorcą może być
energetyka zawodowa, a dostawcą
- producent rolny.
W nieprzewidywalnym świecie
prognoz decyzje inwestycyjne często są oparte o wątpliwe fundamenty modnych tendencji. Decyzje bu-

dowy nowych mocy nie mogą być
oparte na wiodących trendach, ich
podstawę powinny stanowić rzeczywiste i sprawdzone dane. Mając
w świadomości konieczność wycofania z eksploatacji części istniejących mocy produkcyjnych, inwestycje w energię odnawialną muszą
gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Wykorzystanie biopaliw stałych
w energetyce zawodowej jest konsekwencją realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej w Polsce.
Zasady rynku regulują odpowiednie ustawy i rozporządzenia dotyczące zarówno produkcji rolnej, jak
i energetyki zawodowej. We wspólnym funkcjonowaniu energetyki
i rolnictwa muszą zaistnieć zasady maksymalizacji korzyści z jednoczesnym współdziałaniem w budowaniu relacji biznesowych. Tak
jak polityka energetyczna musi być
stabilna i długookresowa, tak inwestycje w plantacje powinny opierać
się na planowanych i konsekwentnych działaniach. Produkcja biomasy, w oderwaniu i bez wsparcia ze
strony energetyki zawodowej, wydaje się być skazana na porażkę.
Nierozwiązany pozostaje również
problem określenia zasad ścisłej
współpracy.
Tauron Wytwarzanie konsekwentnie realizuje program ZIELONA
KOPALNIA mający na celu budowanie trwałych relacji z producentami
rolnymi. Jest to program nie tylko
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iomasa. Napisano o niej już dużo, jeżeli
nie wszystko. Powstały na ten temat prace
doktorskie, artykuły, opracowania, dziesiątki badań,
referatów, analiz, setki prezentacji i wystąpień.
Reguły wykorzystania biomasy w produkcji energii
elektrycznej określa kilka dokumentów. A regulować
ma ten najważniejszy, niecierpliwie oczekiwany,
rozstrzygający wątpliwości dotyczące współspalania
biomasy z węglem. Dyskusja trwa, argumenty
pozostają te same, a spór wydaje się nie mieć końca.
Od rodzajów biomasy, przez sposób podawania do
kotła, po sprawność wykorzystania energii chemicznej
zawartej w biomasie. Czy gorączkę biomasy mamy
już za sobą? Czy 6,6 TWh uzyskane z współspalania
zastąpimy fotowoltaiką?

Fot. Tauron

WSPÓŁodpowiedzialność
B
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gwarantujący odbiór produkowanej
biomasy bezpośrednio od producentów, ale przede wszystkim zapewniający współdziałanie w planowaniu
produkcji oraz wsparcie technologiczne i finansowe w czasie zbiorów.
Będąc świadomymi konieczności znacznej redukcji emisji CO 2 ,
nie zapominajmy, że do optymalnego funkcjonowania nowoczesnego
państwa niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwa rozumianego
jako zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw paliw i energii. Wśród
dominujących w polskiej energetyce zawodowej paliw, jakimi są węgiel kamienny i węgiel brunatny, istnieje miejsce na krajową biomasę.
W strategiach większości firm sektora energetycznego znalazły się
działania zmierzające do poprawy
efektywności operacyjnej aktywów
wytwórczych. Dywersyfikacja paliw
ma zapewnić zwiększenie potencjału wytwórczego oraz poprawę
efektywności. W co najmniej siedmiu
elektrowniach zawodowych budowane są nowe instalacje do spalania biomasy. Każda z nich odbierze,
ściśle określone przez dostawców
kotła, często wysoko przetworzone,
rodzaje biomasy. Ile procent będzie
pochodziło z produkcji krajowej?

 Dobrodziejstwo współ-

spalania to przede
wszystkim możliwość podania nisko przetworzonej biomasy pochodzącej
z krajowych upraw.

Fot. NE
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34

Warto pamiętać, że przy współspalaniu jest wykorzystywana słoma zbóż, czy
kukurydzy oraz brykiet siana. To najbardziej ekonomiczny sposób zwiększania
produkcji w OZE, a wielkość nakładów
i kosztów powiązana jest z produkcją
w kraju.
Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje do harmonizowania naszego
prawa z prawem unijnym, nie zwalnia
nas jednak z realizacji własnych celów
gospodarczych. o

nr 5(29)/2012

35

Rozmowa ze Stanisławem Tokarskim, prezesem zarządu TAURON Wytwarzanie SA

Dlaczego współspalanie?
Zastosowanie współspalania,
w porównaniu do innego sposobu
produkcji energii elektrycznej z OZE,
jest relatywnie tanie. Wysokość nakładów inwestycyjnych, jakie muszą
zostać poniesione na przystosowanie
istniejących instalacji do współspalania
biomasy, a także kosztów samej produkcji, w porównaniu do uzyskanych
efektów, uzasadniają ekonomicznie
taki sposób wypełniania obowiązku
udziału generacji z OZE w produkcji
ogółem. Obecnie, w skali naszego kraju, na 12 TWh wyprodukowanej energii zielonej 6 TWh stanowi generacja
z biomasy, w tym aż 95% pochodzi
właśnie ze współspalania.
Dodatkowo współspalanie w kotłach fluidalnych, które są szczególnie do tego predysponowane, gdyż
nie wymagają tak znacznego rozdrobnienia biomasy jak kotły pyłowe, eliminuje konieczności przemiału biomasy
w młynach. Dzięki temu niwelowane
są, wynikające z tego procesu, zagro-

żenia pożarowe. Ponadto znacznie dłuższy
czas przebywania paliwa w kotle fluidalnym
niż w kotle pyłowym,
wynikający z cyrkulacji, pozwala na bardzo
dobre wypalenie biomasy, nie pogarszając
własności popiołu lotnego i dennego. Poza
tym, sam przebieg procesów współspalania
i spalania, pod względem technicznym,
energetycznym i chemicznym, jest bardzo
zbliżony, a nakłady na
instalacje umożliwiające współspalanie są wielokrotnie niższe w porównaniu do instalacji dedykowanych wyłącznie spalaniu biomasy.
Czy przewidują Państwo inwestycje w bloki przystosowane do wyłącznego spalania biomasy?
Zgodnie z naszą strategią, budujemy optymalny - z punktu widzenia rentowności i ryzyka - portfel aktywów wytwórczych. Dywersyfikacja
źródeł energii jest konieczna. Obecnie Grupa TAURON realizuje politykę
dywersyfikacji poprzez inwestowanie
w zróżnicowane źródła poprzez program budowy nowych mocy w podziale: 1/3 - energetyka odnawialna, 1/3
- gaz, 1/3 - węgiel. TAURON Wytwarzanie produkuje energię elektryczną
z OZE wyłącznie w oparciu o biomasę. Oprócz instalacji współspalających, do końca tego roku uruchomimy dwie instalacje dedykowane do
spalania wyłącznie biomasy. W końcowej fazie są prace związane z uruchomieniem pierwszej w naszej firmie

jednostki OZE o mocy 50 MW w Elektrowni Jaworzno. Na ukończeniu jest
także budowa instalacji do produkcji
energii elektrycznej w odnawialnym
źródle energii o mocy 20 MW w Elektrowni Stalowa Wola.
Jaworznicka jednostka będzie
spalała 360 tys. ton biomasy rocznie, czyli tysiąc ton dziennie. Będzie
to w 80% biomasa pochodzenia leśnego, a w 20% - typu agro. Jest to
jedyny nasz blok spalający wyłącznie
biomasę. Natomiast strategia inwestycyjna TAURON Wytwarzanie przewiduje możliwość budowy jeszcze dwóch
jednostek opalanych wyłącznie biomasą. Ostateczne decyzje w tej sprawie
zależne są jednak od uwarunkowań legislacyjnych dotyczących OZE. W skali
Grupy, kocioł biomasowy o mocy 25
MW budowany jest także w należącej
do TAURON Ciepło Elektrociepłowni Tychy. o
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak,
„Nowa Energia”
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Na jak szeroką skalę w TAURON
Wytwarzanie prowadzone jest
współspalanie biomasy?
W przeciągu ostatniej dekady, niemal we wszystkich oddziałach TAURON Wytwarzanie, przeprowadziliśmy
inwestycje przystosowujące nasze bloki do współspalania biomasy. Współspalanie zostało wprowadzone w Jaworznie, Łaziskach, ZEC Bielsko-Biała,
Sierszy, EC Katowice, Stalowej Woli.
Wyjątkami od tej reguły są Elektrownia
Łagisza i Elektrownia Blachownia. Aktualnie sumaryczna wielkość produkcji
energii elektrycznej z OZE w technologii współspalania biomasy w TAURON
Wytwarzanie stanowi około 10% produkcji krajowej w tej technologii.

Fot. TAURON

Dywersyfikacja
źródeł energii
jest konieczna
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Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BEZPŁATNE
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pt. „Kwalifikacje przyszłości”
Szkolenia przeznaczone są dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. łódzkiego, prowadzących działalność
w branży OZE.

Paliwa dla energetyki

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia specjalistyczne umożliwiające zdobycie
przez uczestników nowoczesnych kwalifikacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
(OZE).

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ:

● POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE (20 godzin)
● ENERGIA SŁONECZNA - POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA EKO-INWESTYCJE
(24 godziny)
● ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY (24 godziny)
● BUSINESS ENGLISH (30 godzin)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
www.szkolenia-energia.pl,
tel. 22 379 23 60, 883 982-472
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Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”

P

rzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska
S.A. to największe w kraju przedsiębiorstwo geotermalne.
Oprócz niego funkcjonują w Polsce jeszcze cztery inne zakłady
tego typu: w Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Mszczonowie
i Uniejowie. Geotermia Podhalańska jest nie tylko największa
w Polsce, ale - jak informuje Krajowy Plan Działań w zakresie
OZE, który opublikowało MG - jest także największym
geotermalnym systemem ciepłowniczym na kontynencie
europejskim pod względem docelowej mocy produkcji ciepła.

Ciepłownictwo

Fot. NE

Grzaniec Podhalański

Ciepłownictwo
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- W tej chwili jeszcze całej mocy systemu ciepłowniczego nie wykorzystujemy, natomiast wykorzystujemy całą moc
geotermalną. Nasza sieć ciepłownicza
działa w 4 gminach: Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Zakopane. Ze względu
na charakter miejski najwięcej sieci mamy w Zakopanem - wyjaśnia Czesław
Ślimak, prezes zarządu spółki.
Surowiec, czyli gorąca woda, z którego korzysta przedsiębiorstwo, jest
zgromadzony na obszarze od Tatr po
Pieniński Pas Skałkowy. Spółka korzysta z dwóch odwiertów produkcyjnych:
Bańska PGP - 1 oraz Bańska IG - 1.
Pierwszy odwiert ma wydajność 550
m3/h, gdzie temperatura wody na wypływie wynosi 86oC. Drugi odpowiednio 120 m3/h z temperaturą 82oC. Cały
układ geotermalny w sensie technologicznym składa się z 3 części: układu
geotermalnego, sieci ciepłowniczej i instalacji wewnętrznych u odbiorców. Pierwszy jest specyficzny dla Geotermii
Podhalańskiej. Pozostałe dwa są podobne, jak w innych firmach ciepłowniczych
- zwraca uwagę Ślimak.
Woda jest wydobywana otworami
produkcyjnymi, ciepło oddaje wodzie
sieciowej poprzez wymienniki ciepła i następnie z powrotem jest wtłaczana do
ziemi otworami chłonnymi. Ze względu
na różnice poziomów - ciepłownia geotermalna jest usytuowana na poziomie
672 m.n.p.m, a najwyższy punkt, do którego dostarczane jest ciepło zlokalizowany jest na wysokości 931 m.n.p.m.
- istnieje konieczność używania stacji
pomp, które jednocześnie pełnią rolę
stacji redukcyjnych. - Część wody wydobywanej z ziemi po oddaniu ciepła na
wymiennikach jest zrzucana do cieku
powierzchniowego. Jest ona schładzana
z temperatury ok. 55oC przez chłodnie
wentylatorowe do temperatury 35oC,
gdyż do rzeki nie można zrzucać cieplejszej wody - tłumaczy Czesław Ślimak.
Z poziomu wydobycia około 600 m3/h,
do rzeki trafia około 100 m3/h. 2 odwierty chłonne absorbują w sumie 500 m3/h.
W najbliższej przyszłości zamierzamy
zwiększyć chłonność jednego z otworów do poziomu łącznie ponad 600 m3/h.

- Do tej pory jesteśmy zmuszeni część
wody oddawać do cieku powierzchniowego, gdyż nie mamy możliwości jej zatłaczać - uzasadnia Ślimak.
Głównym źródłem zasilania przedsiębiorstwa jest ciepło geotermalne, czyli
wydobywana woda geotermalna. - Niemniej jednak w zimie korzystamy z gazowo-olejowej kotłowni szczytowej, gdzie
są zlokalizowane 2 kotły gazowe po 10
MW i jeden kocioł gazowo-olejowy 15
MW. W pierwszej kolejności używamy
gazu, natomiast są sytuacje, gdy używamy także oleju, ale to tylko wtedy, gdy
jest bardzo duże zapotrzebowanie na
moc cieplną - stwierdza prezes spółki.

 Geotermia się opłaca

W 2010 r. w zakładzie zostały uruchomione 3 silniki gazowe, których moc
wynosi 2,1 MW mocy cieplnej i 1,5 MW
mocy elektrycznej. Energię elektryczną z tychże silników spółka sprzedaje do sieci. W 2011 r. wyprodukowały
one 5328 MWh, z czego do systemu
energetycznego sprzedano 4792 MWh,
a pozostała ilość energii została zużyta
na potrzeby własne. - Uzyskaliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości 916
tys. zł (około 0,19 zł za kW), ze sprzedaży świadectw pochodzenia 669 tys.
zł, a zużycie na potrzeby własne było
równowarte 116 tys. zł. Bez certyfikatów
produkcja nie byłaby opłacalna - wylicza prezes spółki. Suma przychodów
osiągnęła 1,7 mln zł, a koszty produkcji
wyniosły 1,3 mln zł. Silniki gazowe pracują w Geotermii Podhalańskiej tylko
w okresie zimowym, tzn. wtedy, kiedy
jest niewystarczające pokrycie potrzeb
geotermią w systemie energetycznym.
Struktura produkcji w ujęciu rocznym składa się z około 75-80% sprzedawanej energii pochodzącej z geotermii. Pozostała część, dwadzieścia kilka
procent, to energia z gazu i oleju opałowego. - W tej chwili tendencja jest taka,
że coraz mniej w strukturze sprzedaży
jest geotermii, a coraz więcej gazu, a wynika to stąd, że coraz większe mamy
zapotrzebowanie na ciepło wynikające
z podłączania nowych odbiorców do
sieci cieplnej - zwraca uwagę Ślimak.

W 2011 r. przychody w przedsiębiorstwie wyniosły 26 181 tys. zł, koszty 24
127 tys. zł, a rok został zamknięty wynikiem finansowym na poziomie 2 076
tys. zł. W roku tym sprzedano ponad
352 tys. GJ, moc zamówiona wynosiła 57 MW, która w latach 2008-2011
wzrosła o ponad 20%.
Sprzedaż energii cieplnej w GJ
w latach 2002-2011 wzrosła o ponad
50%, z poziomu 187 198 GJ do 352
842 GJ. W 2010 r. sprzedaż ta wynosiła 376 195 GJ. - Chyba w całej branży rok 2011 był gorszy pod względem
wyników sprzedaży ciepła od 2010 r.,
co było głównie wynikiem warunków
atmosferycznych - tłumaczy prezes zarządu spółki.
Geotermia Podhalańska powstała
15 lat temu, ale - jak tłumaczy Ślimak
- faktycznie funkcjonuje na rynku mniej
więcej od 2001-2002 r., kiedy zaczęła
rozwijać się sieć ciepłownicza w Zakopanem. W pierwszym okresie działalność ta przynosiła straty, ale uzyskanie
wystarczającego poziomu sprzedaży
w 2008 r. pozwoliło na pokrycie kosztów
stałych i wypracowaniu zysku. Jeszcze w 2006 r. przedsiębiorstwo miało 4 835 tys. zł straty, ale już w 2008 r.
odnotowało zysk 147 tys. zł. W 2011 r.
przekroczył on 2 mln zł.
Efektywność zatrudnienia w spółce
wynosi - jak podaje Ślimak - 0,7 pracownika na 1 MW. - Zatrudniamy 40 osób,
a przychód na każdego z nich wynosi
650 tys. zł - uzupełnia.

 Kto to kupuje?

W 2011 r. Geotermia Podhalańska
dostarczała ciepło do 1540 odbiorców.
Długość sieci ciepłowniczej przekracza
już 90 km. - Dla nas klient, który zamówi 100 kW, to jest już duży klient, a jak
zamówi 1 MW to jest to super klient nie kryje Ślimak. Takich super klientów
spółka ma kilku. Przeważająca część jej
odbiorców to klienci korzystający z mocy
rzędu kilkudziesięciu kW. - Podłączając
kolejnych odbiorców zawsze przeprowadzamy analizę opłacalności takiego
przyłącza, zdarzają się więc takie sytuacje, że nie podłączamy nowych odbior-

ców, gdyż znajdują się oni zbyt daleko
od sieci i ich podłączenie jest nieopłacalne - mówi Czesław Ślimak. Niemniej
jednak rozproszenie odbiorców jest dosyć duże, co stwarza pewne problemy
dla przedsiębiorstwa, ponieważ musimy
utrzymywać dłuższą sieć o dużej ilości
węzłów. Co roku jednak spółce udaje
się podłączać nowych klientów w granicach mocy 3MW. W 2012 r. Geotermia planuje podłączenie kolejnych 70
budynków na ogólną moc około 3MW.
W latach 2008-2011 Geotermia
Podhalańska podłączyła 267 budynków do swojej sieci. - Zapotrzebowanie
na podłączenia jest dość duże, a przyczyna tkwi w tym, że od kilku lat staramy się prowadzić politykę stabilnych
cen, co powoduje, że przy znaczących
wahaniach cen innych nośników, jak olej
opałowy, który jest dość popularnym źródłem ogrzewania na Podhalu, nasza cena jest konkurencyjna - wyjaśnia Ślimak.
I twierdzi on, że są też klienci, którzy
przyłączają się do sieci geotermalnej ze
względów ekologicznych. Jednak w jego
opinii to głównie aspekty ekonomiczne
wpływają na zainteresowanie tym źródłem ciepła. - W 2011 r. mieliśmy cenę mniej więcej zbliżoną do ceny gazu,
który podrożał w 2012 r., wobec czego
nasza cena jest już zapewne niższa twierdzi prezes. Cena geotermalnego
źródła ciepła dla 1 GJ jest około 5 zł
wyższa niż dla tej samej wartości ciepła uzyskanej w wyniku spalania węgla
w indywidualnym kotle. Geotermia jest
jednak czystsza, wygodniejsza i mniej
pracochłonna, co również ma znaczenie w ocenie jej atrakcyjności przez potencjalnych odbiorców.
W 80% odbiorcami są mieszkańcy
gminy Zakopane. Spółka swoje sieci
buduje także w terenach wiejskich, ale
tylko dlatego, że magistrala ciepłownicza przebiega przez te gminy.
Przedsiębiorstwo co roku przeprowadza także badania satysfakcji klientów z jego usług. Ocena spółki jest dość
dobra i ponad 90% ankietowanych odpowiedziało w 2011 r., że poleciłoby i raczej poleciłoby korzystanie z ciepła geotermalnego innym.
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 Zysk z ochrony
środowiska

Celem strategicznym spółki jest
ochrona środowiska i dbałość o czyste powietrze, co na Podhalu ma
olbrzymie znaczenie chociażby ze
względów turystycznych. Funkcjonowanie Geotermii Podhalańskiej pozwoliło zredukować emisję CO2 o prawie 300 tys. ton (dane z 31.12.2011 r.).
Od 2007 r. redukcja ta jest równa około 30 tys. ton rocznie. Redukowane
jest także stężenie SO2 oraz pyłu zawieszonego.
- Na tej redukcji emisji również zarabiamy, ponieważ mamy podpisaną
umowę z Duńską Agencją Ochrony
Środowiska, gdzie te zaoszczędzone emisje sprzedajemy w postaci jednostek uprawnień - mówi Ślimak. W 2010 r. wprowadziliśmy certyfikat
ekologicznego obiektu, który jest promocją dla Spółki, ale także dla obiektów klientów, którzy go odwiedzają jest to informacja, że nasz klient jest
ekologiczny i korzysta z ciepła geotermalnego - dodaje prezes.

 Plany

- Moc cieplna naszego układu
jest na wyczerpaniu. Zostało nam
jeszcze nie więcej jak 2-3 MW mocy, którą możemy sprzedać naszym
klientom. Dynamiczny wzrost sprzedaży w ostatnich latach powoduje,
że musimy zwiększyć moc naszego
układu geotermalnego - opisuje sytuację spółki jej prezes. Pierwszym
działaniem w tym zakresie będzie wykonanie kolejnego odwiertu produkcyjnego. We wrześniu 2012 r. będzie
rozstrzygnięty przetarg na jego wiercenie. Będzie to obiekt zlokalizowany bezpośrednio obok obecnie już
eksploatowanego. - Wiercimy odwiert
jeden obok drugiego, aby korzystać
z gotowej infrastruktury i własnego
terenu i w ten sposób obniżyć koszty instalacji naziemnej - mówi Ślimak.
Nowy odwiert ma nam zwiększyć wydajność układu produkcyjnego o kolejne 200-300 m3/h zwiększając jego
moc o kolejne 10 MW. o
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Główne założenia projektu
ustawy o korytarzach
przesyłowych
W niniejszym artykule przedstawiam przyczyny przystąpienia do prac
nad projektem oraz jego główne założenia, z przykładami realizacji poszczególnych celów, jakie stawiają
sobie projektodawcy. Poznanie ich
intencji jest bardzo istotne dla oceny przyjętych rozwiązań, projekt musi
bowiem być analizowany w szerokim
kontekście potrzeb całej gospodarki kraju oraz wpływu na nią rozwoju
i modernizacji systemu przesyłowego.

 Przyczyny przystąpienia
do prac na projektem

Podstawowym impulsem dla podjęcia działań ustawodawczych w zakresie stworzenia specustawy kompleksowo regulującej inwestycje
w sieci przesyłowe było zbyt wolne
tempo ich rozbudowy i modernizacji.
Powyższe ma istotne znacznie dla niezakłóconego zaspokajania potrzeb
ludności oraz zapewnienia niezawodności funkcjonowania systemu przesyłowego jako całości. Inwestycje sieciowe, szczególnie o znaczeniu krajowym
i ponadlokalnym istotnie stymulują rozwój gospodarczy, pozwalają na ożywienie ekonomiczne obszarów mniej
rozwiniętych, jak też zwiększają zapotrzebowanie na materiały i siłę roboczą
w sposób odczuwalny w skali kraju.
Obecnie obowiązujące przepisy
są przeszkodą dla planowania i realizacji tego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. Inwestor zmuszony jest
uzyskać szereg decyzji w postępowaniach przed wyspecjalizowanymi
organami administracji, które realizują
partykularne cele przypisane do zakresu ich kompetencji. Procedury administracyjne regulowane są w rozmaitych

aktach prawnych, czego oczywistym
skutkiem jest brak spójności. Na domiar złego, postępowania mają w części charakter sekwencyjny, w każdym
z nich istnieje możliwość wniesienia
odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego, co podnosi poziom
wrażliwości całego procesu na działania pojedynczych właścicieli nieruchomości.
Powyższe przekłada się na brak
możliwości efektywnego zarządzania
procesem inwestycyjnym. Trudno jest
zaplanować zarówno czas niezbędny
dla pozyskania praw do nieruchomości
oraz późniejszego wykonania robót,
jak i związane z tym koszty. Przedsiębiorcy koordynują całokształt działań
w zakresie poszczególnych inwestycji,
nie mają jednak w tym zakresie partnera w organach administracji publicznej
- rozproszenie ośrodków decyzyjnych
jest zbyt duże, organy zaś nie współpracują ze sobą.
Odnosząc się do kosztów związanych z pozyskaniem praw do nieruchomości należy podkreślić, iż niezależnie
od przyjętego modelu postępowania
- w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego albo ustawy o gospodarce nieruchomościami, każdorazowo konieczne
jest sporządzenie operatu przez rzeczoznawcę majątkowego. Przeciętny
koszt pojedynczej wyceny waha się od
1.500 do 2.500 zł. Większym problemem jednak jest nieprzewidywalność
wyniku, co jest skutkiem małej ilości
danych porównawczych oraz niezdolności środowiska rzeczoznawców do wypracowania jednolitych
standardów dokonywania tego rodzaju wycen.
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rojekt ustawy
o korytarzach
przesyłowych od
dłuższego czasu jest
przedmiotem żywego
zainteresowania opinii
publicznej, postrzegany
jest przy tym jako
akt kontrowersyjny,
niosący ze sobą
wiele nowatorskich
rozwiązań. To nie do
końca odpowiada
rzeczywistości, gdyż
większość usprawnień
proceduralnych
została zaczerpnięta
z uprzednio uchwalonych
i sprawdzonych
w praktyce specustaw.
Podstawowa kontrowersja
to niewątpliwie przyjęty
model parametrycznego
odszkodowania za
ograniczenie prawa
własności oraz faktyczne
pozbawienie właścicieli
gruntów roszczeń za
korzystanie z nich
w przeszłości.
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Obowiązujące przepisy (za wyjątkiem regulacji szczególnych jak np.
ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu) nie mogą
zostać wykorzystane dla pozyskania
praw do wielu nieruchomości mocą jednej decyzji, czy też postanowienia sądu. Taki mechanizm jest
warunkiem dla sprawnego przygotowania inwestycji o znacznych rozmiarach, niejednokrotnie przebiegających przez nieruchomości należące
do kilkudziesięciu właścicieli.
Projekt ustawy ma być odpowiedzią także dla potrzeby systemowego uregulowania tzw. zaszłości,
czyli roszczeń przysługujących właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości z tytułu korzystania z nich bez podstawy prawnej
w przeszłości. Projektodawcy wyceniają wydatki niezbędne dla pozyskania praw do nieruchomości na
18,7 mld zł, przyjmując, że problem
dotyczy szacunkowo 20 mln działek.
Wskazana kwota budzi wątpliwości,
albowiem ryzyko przyjęto dla stanu,
w którym regulacja obejmie 100%
działek, ponadto nie uwzględnia wysokiego stopnia skuteczności zarzutu zasiedzenia służebności gruntowej
(przesyłu) dla urządzeń widocznych.
Niezależnie od tej uwagi, rozliczenie zaszłości należy traktować jako
kwestię niezwykle istotną i niosącą
ze sobą istotne ryzyko ekonomiczne.
P ro j e k t m a ró w n i e ż p o m ó c
w zniesieniu przeszkód dla in westowania wynikających z planowania przebiegu urządzeń na
obszarach o różnym statusie: właścicielskim, ochronnym, planistycznym; z kolizji z innymi urządzeniami, przeszkodami naturalnymi,
drogami oraz liniami kolejowymi.
Na koniec warto wspomnieć
o ambitnym celu projektodawców, jakim jest doprowadzenie do
współpracy między przedsiębiorcami i gminami oraz rzeczywiste
wypełnianie obowiązków wynika-

jących z Prawa energetycznego,
tj. do sporządzania planów zaopatrzenia oraz planów rozwoju
sieci. Obecnie wskazane przepisy
mają charakter bardziej fasadowy,
podczas gdy ich właściwe zastosowanie powinno zapewnić spójność polityki energetycznej gminy
i zamierzeń inwestycyjnych działających na jej obszarze przedsiębiorców.
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Jedną z bolączek
obecnie
funkcjonującego
systemu prawnego
jest pozostawienie
zbyt wielu
decyzji uznaniu
administracyjnemu,
z czym wiąże
się nie tylko
brak pewności
uzyskania
pożądanego
rozstrzygnięcia, ale
także ograniczona
kontrola procesu
decyzyjnego ze
strony sądów
administracyjnych

urządzeń w utworzonym korytarzu.
W ich kompetencji będzie również
wydanie pozwolenia na budowę, które na wniosek przedsiębiorcy może
być zintegrowane z decyzją o ustanowieniu korytarza, zezwolenia na
usunięcie drzew i krzewów, a w przypadku starosty także wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Pozwolenie na budowę będzie
uprawniało przedsiębiorcę do zajęcia
nieruchomości w celu realizacji inwestycji, nie wyłączając dróg, terenów
kolejowych i wód płynących. Powyższe jest możliwe dzięki dokonywaniu
uzgodnień co do zajęcia tych terenów z właściwymi zarządcami już na
etapie wydawania decyzji o ustanowieniu korytarza przesyłowego.
Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć wymienione
szczegółowo, i co ważne, w sposób
zupełny opinie, które będą zastępowały opinie, zgody i uzgodnienia
wymagane na podstawie odrębnych
przepisów.
Warto również wspomnieć, że decyzja o ustanowieniu korytarza przesyłowego jest podstawą dla wpisu
służebności przesyłu do księgi wieczystej, przy czym wnioski składane
są przez organ, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu opłat.

 Integracja postępowań

 Spójność procesu

Projekt zapewnia integrację postępowań w szczególności poprzez
przyznanie kompetencji staroście do
ustanawiania korytarzy o znaczeniu
lokalnym (na terenie jednego powiatu) oraz wojewodzie do ustanawiania korytarzy o znaczeniu ponadlokalnym, korytarzy realizowanych na
obszarach zamkniętych oraz korytarzy o znaczeniu lokalnym, jeżeli w ich
granicach lokalizowane będą urządzenia o znaczeniu krajowym.
Wskazane organy będą właściwe
w zakresie decyzji o ustanowieniu
korytarza dla urządzeń projektowanych, określeniu korytarza dla istniejących oraz lokalizacji kolejnych

W pierwszej kolejności należy
wskazać na ogólną zasadę, zgodnie z którą organy zobowiązane do
wydania decyzji, których nie można
zintegrować, będą związane decyzją
o ustanowieniu korytarza.
Z dniem doręczenia zawiadomienia
o wszczęciu postępowania o ustanowienie korytarza, nie będzie dopuszczalne wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę dla inwestycji innych niż cel
publiczny oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, a postępowania w toku zostaną zawieszone
do czasu wydania ostatecznej decyzji
w sprawie ustanowienia korytarza, nie
dłużej niż na okres 12 miesięcy.

i ośrodków decyzyjnych
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 Eliminacja uznaniowości

Jedną z bolączek obecnie funkcjonującego systemu prawnego jest pozostawienie zbyt wielu decyzji uznaniu administracyjnemu, z czym wiąże
się nie tylko brak pewności uzyskania pożądanego rozstrzygnięcia, ale
także ograniczona kontrola procesu
decyzyjnego ze strony sądów administracyjnych.
Projekt zmierza do ukrócenia owej
uznaniowości przede wszystkim przewidując konkretne przesłanki dla wydania decyzji odmownych. W przypadku wniosku o ustanowienie korytarza
może to być wyłącznie niezgodność
z planem zagospodarowania przestrzennego województwa albo z planem lokalizacji; dla określenia korytarza
przesyłowego - decyzja o nakazaniu
rozbiórki urządzenia albo toczące się
postępowanie w tym przedmiocie. Lokalizacja kolejnego urządzenia w korytarzu, jeżeli nie prowadzi do zwięk-

szenia jego powierzchni, może zostać
zablokowana tylko z uwagi na bezpieczeństwo uprzednio wybudowanych
w nim urządzeń.
Przejawem eliminacji uznaniowości jest również zamknięty
katalog załączników do wniosku
o ustanowienie korytarza oraz jednoznaczne zobowiązanie organu
do przeniesienia decyzji, jeżeli obaj
zainteresowani przedsiębiorcy wyrazili taką wolę.
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Projekt ustawy
o korytarzach
przesyłowych jest
niezwykle ważną
inicjatywą nie
tylko w kontekście
rozwoju
i bezpieczeństwa
systemu
przesyłowego, lecz
ogólnie rozwoju
gospodarczego
naszego kraju

 Przyspieszenie procedur

W pierwszej kolejności można
wskazać na przyjęty mechanizm doręczeń zawiadomienia o wszczęciu
postępowania oraz o wydaniu decyzji (zwracam uwagę, że nie doręcza
się samej decyzji) na adres ujawniony
w ewidencji gruntów. Powyższe odnosi się jednak tylko do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,
dla pozostałych stron (w tym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) zastosowanie znajdzie obwieszczenie i ogłoszenia internetowe.
Projekt wprowadza ponadto krótkie terminy dla wydania decyzji, rozpatrzenia odwołań i zażaleń, przekazania
akt, złożenia odpowiedzi na skargę,
jak również terminy dla rozpatrzenia
skargi przez WSA oraz skargi kasacyjnej przez NSA. Mając na uwadze długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie przed NSA, z pewnością przyczyni
się to do szybszego zakończenia tych
postępowań.

Usprawnienie procedur ma zostać
osiągnięte także poprzez wykorzystanie możliwości złożenia wniosku łącznie
przez kilku przedsiębiorców oraz nałożenie kar pieniężnych dla organów za
niewydanie decyzji w terminie.
Również zbycie nieruchomości w toku postępowania nie będzie wywierało na
nie negatywnego wpływu, a to z uwagi na
obowiązek zgłoszenia danych nabywcy
nieruchomości pod rygorem skutecznych
doręczeń na adres zbywcy.
W porównaniu z pierwszą wersją projektu, zrezygnowano z możliwości kwestionowania wysokości odszkodowania
na drodze postępowania przed sądem
powszechnym. Przewidziane obecnie
rozwiązanie w postaci odwołania do organu wyższego stopnia oraz późniejsza
skarga do sądu administracyjnego z pewnością doprowadzą do szybszych rozstrzygnięć.

 Ochrona inwestycji przez
działaniami właścicieli
gruntów

Obecnie obowiązujące regulacje
prawne cechuje wysoki poziom wrażliwości inwestycji na działania zmierzające do jej zablokowania albo opóźnienia
podejmowane przez właścicieli poszczególnych nieruchomości. Powyższe stanowi istotny problem przede wszystkim
z uwagi na wielość i sekwencyjność postępowań, jak też możliwość wyczerpania drogi odwoławczej oraz przed sądem
administracyjnym w każdym z nich.
Projektodawcy jako kluczowe potraktowali zapewnienie sprawności procesu
pozyskiwania praw do gruntów i oddzielenie go od rozstrzygnięcia w przedmiocie
wysokości odszkodowania. Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu ustawy, nie jest to rozwiązanie nowatorskie,
z powodzeniem bowiem funkcjonuje już
na gruncie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warto wskazać
również na kwalifikowane wymagania
dla odwołań, które nie mogą być już wyłącznie wyrazem niezadowolenia strony,
lecz powinny zawierać konkretne zarzuty
przeciwko decyzji, istotę i zakres zaskarżenia oraz stosowne wnioski dowodowe.
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Spójność decyzyjna w praktyce ma
być zapewniona przez prowadzony
przez wojewodę rejestr wydanych decyzji, jak również ich bieżące przesyłanie organom wyższego stopnia i organom wykonawczym gmin. Powyższe
narzędzie powinno istotnie przyczynić
się do zapewnienia ładu planistycznego.
Podobny cel można przypisać wiążącej mocy poszczególnych aktów planistycznych. Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa będzie
zawierał zapisy odnośnie lokalizacji
urządzeń o znaczeniu krajowym, które
będą wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz planu lokalizacji.
Podobnie wiążący dla planu lokalizacji
charakter będzie miał plan zaopatrzenia, który w zmienionej formie ma być
przejawem ścisłej i efektywnej współpracy przedsiębiorców z gminami. Plan
lokalizacji z kolei będzie rozstrzygający dla postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dla decyzji o ustanowieniu albo
określeniu korytarza przesyłowego.
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Ograniczone zostały ponadto
możliwe skutki wadliwości decyzji
w przedmiocie ustanowienia korytarza przesyłowego. Przede wszystkim
wyłączona została możliwość stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli
od dnia, kiedy stała się ostateczna
albo został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności upłynęło 60
dni, a inwestor rozpoczął budowę.
Podobnie ograniczona została możliwość uchylenia decyzji - po upływie
14 dni od chwili rozpoczęcia budowy, może zostać stwierdzone wyłącznie jej wydanie z naruszeniem
przepisów prawa. Istotne znaczenie
praktyczne dla inwestycji liniowych
będzie miał także zakaz uchylania
decyzji w całości, jeżeli wadą dotknięta będzie tylko część decyzji
w zakresie odcinka korytarza przesyłowego.
Podobną funkcję należy przypisać kaucji dla wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji zawartego
w skardze do sądu administracyjnego. Powyższe ma stanowić zabezpieczenie dla roszczeń przedsiębiorcy przesyłowego powstałych jako
skutek złożenia wniosku.

 Uregulowanie
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zasad korzystania
z nieruchomości

W tym zakresie na pierwszym
planie jest odszkodowanie wypłacane właścicielowi nieruchomości
albo użytkownikowi wieczystemu
z tytułu ograniczenia przysługującego mu prawa z uwagi na lokalizację
urządzeń przesyłowych.
Przyjęty parametryczny model
ustalania wysokości odszkodowania co do zasady jest ciekawą propozycją, krytyka odnosi się raczej
do czynników branych pod uwagę
przy obliczaniu należnej właścicielowi kwoty. Środowiska rzeczoznawców majątkowych zarzucają temu
rozwiązaniu przede wszystkim zbyt
abstrakcyjny charakter i ignorowanie danych o charakterze rynkowym.
Trudno tu jednak nie dostrzec pew-

nej sprzeczności interesów - rzeczoznawcy bowiem mogą utracić
jedno ze źródeł dochodu, a projektodawcy w uzasadnieniu odwołują się do arbitralności rzeczoznawców i przyjmowania nieadekwatnych
współczynników obniżenia wartości
nieruchomości oraz współkorzystania z gruntu.
Kwestią znacznie bardziej kontrowersyjną, odnośnie której trudno
będzie obronić zgodność z Konstytucją, jest maksymalna kwota przeznaczona na uregulowanie roszczeń
związanych z korzystaniem z nieruchomości przez przedsiębiorców
w przeszłości - dodatkowe 5% odszkodowania, nie więcej niż kwota
bazowa. Z tym związany jest również skutek decyzji o odszkodowaniu, jakim jest zniweczenie wszelkich
innych roszczeń z tytułu korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości.
Zachętą dla ugodowego załatwiania sporów ma być pięcioprocentowa premia dla tych właścicieli,
którzy wydadzą nieruchomość w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wydaniu pozwolenia na budowę. Czy taka wielkość może być
satysfakcjonująca, pokaże praktyka.
Niewątpliwą zaletą projektu ustawy jest precyzja w zakresie oznaczenia uprawnień przedsiębiorców
przesyłowych i zakazów dotyczących właścicieli nieruchomości. Zarówno Kodeks cywilny, jak i ustawa
o gospodarce nieruchomościami pozostawiły te kwestie niedookreślone,
co wywołuje do dziś spory w praktyce. Ingerencja w prawo własności po pierwsze powinna być ściśle
uregulowana, po wtóre jest naturalnym generatorem sporów, zatem
precyzyjne zapisy ustawy zasługują
z pewnością na aprobatę. Z powyższym pozostaje w związku delegacja
ustawowa dla Ministra Gospodarki
do wydania rozporządzenia określającego normatywne szerokości
korytarzy. Obecny brak przepisów
regulujących wielkości stref ograni-

czonego korzystania, za wyjątkiem
sieci gazowniczych, jest niewątpliwym problemem przy pozyskiwaniu
praw do nieruchomości na potrzeby
urządzeń przesyłowych.
Projekt, w odróżnieniu od przepisu
art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprost przewiduje skutek w postaci ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach,
w stosunku do których przedsiębiorca
przesyłowy nie posiadał tytułu prawnego. Warto nadmienić, iż służebnością
zostaną obciążone wyłącznie nieruchomości wskazane przez przedsiębiorcę, nie zaś wszystkie na przebiegu
danego odcinka sieci.
Projektodawcy w jednoznaczny
sposób rozstrzygnęli ponadto kwestię jednoczesnego obciążenia prawa
użytkowania wieczystego i własności,
co było przedmiotem wątpliwości na
gruncie stosowania przepisów o służebności przesyłu.

 Wnioski

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych jest niezwykle ważną inicjatywą nie tylko w kontekście rozwoju
i bezpieczeństwa systemu przesyłowego, lecz ogólnie rozwoju gospodarczego naszego kraju. Rozwiązania proceduralne mogą budzić pewne
zastrzeżenia, jednak nie można ich
ocenić jako wysoce kontrowersyjne w przeciwieństwie do zaproponowanego modelu ustalania wysokości odszkodowań i świadczeń należnych za
korzystanie nieruchomości na potrzeby
urządzeń przesyłowych w przeszłości. W ramach konsultacji społecznych
swoje uwagi i propozycje wnieśli w zasadzie wyłącznie najwięksi przedsiębiorcy przesyłowi i izby gospodarcze.
Brak jest stanowiska właścicieli nieruchomości, jednak z ich głosem zapewne będą liczyć się posłowie w toku
prac parlamentarnych, jest to bowiem
grupa licząca kilka milionów osób. o
Piotr Zamroch jest autorem bloga
prawniczego
www.przesył-energii.pl

Dobra energia
dla przyszłości
nr 5(29)/2012
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Grupa CEZ w Polsce kładzie szczególny nacisk na wsparcie
społeczności lokalnych na terenach, na których prowadzi swoją
działalność. Otwarty dialog ze społecznością oraz wrażliwość
na jej potrzeby są jednym z podstawowych elementów
działalności Grupy CEZ w Europie i Polsce.
Zarówno Elektrownia Skawina, jak i Elektrociepłownia Chorzów
ELCHO istnieją w świadomości społecznej nie tylko jako
producenci i dostawcy energii, ale też jako wrażliwi partnerzy
reagujący na potrzeby społeczne środowiska.

www.cezpolska.pl
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Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni. Spółka partnerska

Zasiedzenie służebności przesyłu
i służebności gruntowej
- uwagi praktyczne
S

łużebność przesyłu
(także gruntowa)
może zostać nabyta
przez zasiedzenie, jeżeli
przedsiębiorca korzystał
z nieruchomości na
potrzeby urządzeń
przesyłowych przez
określony prawem
czas, przy braku
sprzeciwu właściciela
nieruchomości.
asiedzenie
służebności, będąc
sposobem nabycia
praw majątkowych,
służy jednocześnie
zapewnieniu porządku
publicznego. Polega
to na usunięciu
długotrwałej
niezgodności pomiędzy
faktycznym stanem
posiadania a stanem
prawnym, wynikającej
z niedochodzenia swych
praw przez właściciela1.
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Z

Zasiedzenie służebności przesyłu
może nastąpić w ścisłym znaczeniu, jeżeli okres zasiedzenia zakończył się po
3 sierpnia 2008 r. Przed wprowadzeniem
tego rodzaju służebności, możliwe było
zasiedzenie służebności gruntowej o treści zasadniczo zbieżnej z obecną służebnością przesyłu. Należy jednak zastrzec,
że służebność gruntowa na potrzeby
urządzeń przesyłowych ma odmienny
charakter prawny niż służebność przesyłu, oparta jest na nieco innych założeniach konstrukcyjnych.
Możliwość zastosowania instytucji
służebności gruntowej do nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe
ma swoje źródło w elastycznej, uwzględniającej zmieniające się potrzeby obrotu
gospodarczego, wykładni przepisu art.
285 Kodeksu cywilnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego2. W pewnym
uproszczeniu można wskazać, że przełomowym dla dopuszczalności zasiedzenia służebności gruntowych na potrzeby
urządzeń przesyłowych był 2003 r. W kolejnych latach Sąd Najwyższy kontynuował ten kierunek orzecznictwa, czym
niewątpliwie przyczynił się do ograniczenia liczby roszczeń zgłaszanych
wobec przedsiębiorców przesyłowych. Właściciele nieruchomości musieli
bowiem odtąd zawsze rozważyć ryzyko
związane z możliwością oddalenia ich
żądań w całości, jeżeli zarzut zasiedzenia okaże się zasadny.
Na gruncie wspomnianej odmienności obu rodzajów służebności powstał
spór odnośnie możliwości zaliczenia
okresu posiadania służebności grunto-

wej przed 3 sierpnia 2008 r. do czasu
niezbędnego dla zasiedzenia służebności przesyłu. Powyższe zaliczenie zostało
uznane za dopuszczalne przez Sąd Najwyższy, jednak opinie prawne sporządzone na zlecenie Biura Analiz Sejmowych na potrzeby nowelizacji Kodeksu
cywilnego (druk nr 3595 Sejmu VI kadencji i druk nr 74 Sejmu VII kadencji) w części kwestionują zgodność z Konstytucją takiego postępowania3.
W przypadku przyjęcia stanowiska
niekorzystnego dla przedsiębiorców
przesyłowych, zasiedzenie służebności przesyłu będzie mogło nastąpić najwcześniej 3 sierpnia 2028 r., jakkolwiek
nadal będzie możliwe zgłaszanie zarzutu
zasiedzenia służebności gruntowej w odniesieniu do nieruchomości, dla których
niezbędny okres posiadania służebności
upłynął przed 3 sierpnia 2008 r.

 Upływ czasu, dobra i zła
wiara

Zasiedzenie służebności następuje
jako skutek jej posiadania przez dłuższy czas. Obecnie ustawodawca wymaga posiadania przez 20 lat dla dobrej
wiary (poniżej wyjaśniam, na czym ona
polega) oraz przez 30 lat dla złej wiary.
W czasach gospodarki socjalistycznej
te terminy były krótsze i wynosiły odpowiednio 10 i 20 lat. Kluczową datą
w tym zakresie jest 1 października
1990 r. - jeżeli okres zasiedzenia upłynął przed tym dniem stosuje się krótsze
terminy, jeżeli zaś po nim, okresy zasiedzenia ulegają wydłużeniu do obecnie
obowiązujących4.

1)

Uchwała Sądu Najwyższego z 15.04.2011 r. wydana w sprawie III CZP 7/11.

2)

Uchwała Sądu Najwyższego z 17.01.2003 r. wydana w sprawie III CZP 79/02.

3)

Opinie prawne dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3595 - opinie do projektu z 2010 r. oraz
http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=74 - opinia do projektu z 2012 r.

4)

Przepis art. 9 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z 28.07.1990 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321) oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 09.11.1999 r. wydane
w sprawie III CKN 438/98.

Rozpoczęcie posiadania musi być udowodnione przez przedsiębiorcę, co może nastąpić zarówno
w sposób bezpośredni poprzez przedłożenie protokolarnego potwierdzenia
odbioru lub uruchomienia danego odcinka sieci, może jednak zostać oparte
na dokumentach, z których jedynie pośrednio wynika, iż sieć miała charakter
czynny. W powyższym zakresie należy
wykorzystać umowy przyłączeniowe
i sprzedaży dla obiektów zasilanych
z danego odcinka sieci, pisma wskazujące na jej czynny charakter, dotyczące
np. rozwiązania kolizji z innymi urządzeniami infrastrukturalnymi.
Posiadać służebność przesyłu
(gruntową), a zatem korzystać z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie, można w dobrej albo złej wierze,
z czym wiążą się określone skutki prawne: w aspekcie czasu niezbędnego dla
zasiedzenia, nakładów poczynionych
na nieruchomość, pobranych pożytków
oraz odszkodowania za zniszczenia na
nieruchomości.
Dobra wiara to uzasadnione okolicznościami przekonanie
przedsiębiorcy, że jest uprawniony do korzystania z cudzej własności bez obowiązku zawarcia
odrębnej umowy, czy też ponoszenia opłat. Powyższe przekonanie musi mieć konkretną podstawę
faktyczną, zdarzenie które u przeciętnego przedsiębiorcy wywołałoby poczucie, że może korzystać z cudzej
własności nieodpłatnie.
Ustawodawca nakazuje przyjąć
istnienie dobrej wiary. W tym celu
wprowadził domniemanie prawne
w art. 7 K.c., zatem ciężar dowodu
w zakresie posiadania służebności

przesyłu w złej wierze spoczywa na
stronie przeciwnej. Oznacza to konieczność udowodnienia, że przedsiębiorca o braku prawa do nieruchomości wiedział, albo powinien był
wiedzieć jako profesjonalista - w konkretnym układzie okoliczności faktycznych5.
Bardzo istotną zasadą jest, że przy
zasiedzeniu służebności zła wiara powstała później nie szkodzi, co oznacza, że w przypadku gdy przedsiębiorca rozpoczął posiadanie służebności

,,

Podstawą prawną
dla zasiedzenia
służebności
przesyłu jest art.
292 Kodeksu
cywilnego. Stanowi
on, że służebność
może być nabyta
przez zasiedzenie
tylko w wypadku,
gdy polega na
korzystaniu
z trwałego
i widocznego
urządzenia

w dobrej wierze, później zgłoszony
sprzeciw właściciela nie zmienia charakteru posiadania6.Trzeba jednak zastrzec, iż odmienna sytuacja występuje
w procesach o zapłatę wynagrodzenia
za bezumowne korzystanie z nieruchomości, dobra wiara przyjmowana jest
w nich tylko do czasu wezwania przedsiębiorcy do zapłaty - od tej daty zasądzane jest wynagrodzenie, co jest konsekwencją złej wiary7.

W zakresie dowodzenia dobrej wiary cennym dokumentem jest decyzja
wydana na podstawie przepisu art. 35
ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r., nr 10, poz. 64),
albo na podstawie jego odpowiedników
w kolejnych ustawach8.W oparciu o taką
decyzję, przedsiębiorca mógł nie tylko
zlokalizować ciepłociąg na nieruchomości prywatnej, ale również miał zagwarantowane prawo dostępu do niego
w celu wykonywania czynności związanych z konserwacją. Takie prawo określa
się czasami jako służebność publiczną9.
Decyzja zezwalająca na wybudowanie ciepłociągu i jego późniejszą
konserwację nie jest jednak jednolicie
postrzegana jako podstawa dla posiadania w dobrej wierze, prowadzącego
do zasiedzenia służebności. Zasadnie
zwracana jest uwaga, że jest to tytuł
administracyjny, skuteczny wobec
kolejnych właścicieli nieruchomości10,który przyznaje przedsiębiorcy określone
uprawnienia, jednak nie prowadzi do
powstania służebności sensu stricto11.
Sąd Najwyższy kilkakrotnie wypowiadał się, że w przypadku wydania takiej decyzji, właściciel może dochodzić
swoich praw tylko na drodze administracyjnej, nie może ani zgłosić roszczenia
negatoryjnego o usunięcie urządzeń,
ani też domagać się zapłaty na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego12.
Należy przychylić się do tego poglądu,
zatem w przypadku wydania decyzji
ograniczającej własność, nie powinno
być stwierdzane zasiedzenie służebności przesyłu (gruntowej), przedsiębiorcy
bowiem przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości o odmiennym charakterze.

5)

Postanowienie Sądu Najwyższego z 04.12.2009 wydane w sprawie III CSK 79/09.

6)

Postanowienie Sądu Najwyższego z 17.12.2008 r. wydane w sprawie I CSK 171/08.

7)

Wyrok Sądu Najwyższego z 06.10.2010 r. wydany w sprawie II CSK 156/10.

8)

Przepis art. 70 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z 29.04.1985 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 1991. r., nr 30, poz. 127) oraz przepis art. 124 ustawy
z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 102,poz.651).

9)

Warto zapoznać się z postanowieniem Sądu Najwyższego z 17.12.2008 r. wydanym w sprawie I CSK 171/08, zawarte jest tam obszerne uzasadnienie, dlaczego art. 35 ustawy
wywłaszczeniowej z 1958 r. może stanowić podstawę dla przyjęcia dobrej wiary posiadacza służebności, powołane są również wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego.

10) Wyrok Sądu Najwyższego z 09.01.2008 r. wydany w sprawie II CSK 432/07.
11) Uchwała Sądu Najwyższego z 28.02.2002 r. wydana w sprawie III CZP 1/02.
12) Wyrok Sądu Najwyższego z 10.07.2002 r. wydany w sprawie II CKN 1316/00, wyrok Sądu Najwyższego z 09.03.2007 r. wydany w sprawie II CSK 457/06 oraz wyrok Sądu
Najwyższego z 03.04.2009 r., wydany w sprawie II CSK 400/08.
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Dobrą wiarę uzasadnia zgoda właściciela wyrażona jednocześnie na wybudowanie urządzeń oraz późniejszy dostęp do nich w celu eksploatacji. Nie jest
wystarczająca zgoda udzielona przez
właściciela wyłącznie na lokalizację urządzeń, jakkolwiek jest to dokument dowodzący legalności ich wybudowania.
Podobnie dobrej wiary nie uzasadnia
milczenie właściciela i niezgłaszanie
roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, muszą zostać złożone konkretne oświadczenia o możliwości korzystania z nieruchomości za darmo13.
Specyficznym przypadkiem jest budowa urządzeń przesyłowych na gruncie
Skarbu Państwa przed 1 lutym 1989 r.
Można bronić stanowiska, iż w takich
okolicznościach posiadanie służebności, które rozpoczyna się z chwilą zniesienia niepodzielnej własności państwowej, jest posiadaniem w dobrej wierze14.

jeżeli służebność zasiedziano we wrześniu 2008 r., osoba niebędąca przedsiębiorcą może żądać zapłaty wynagrodzenia za okres od września 2002 r. do
września 2008 r. Trzeba jednak zauważyć, że można żądać wynagrodzenia za
korzystanie z nieruchomości wyłącznie
w okresie, kiedy było się jej właścicielem. Roszczenie za okres wcześniejszy
przysługuje poprzedniemu właścicielowi
i nie przechodzi wraz ze zbyciem nieruchomości na nabywcę, jakkolwiek może
być przedmiotem cesji.

,,

 Nieodpłatność nabycia

Ciepłownictwo

służebności

Zasiedzenie służebności przesyłu (gruntowej) prowadzi do jej
nabycia bez obowiązku ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek świadczeń na rzecz właściciela nieruchomości.
Powyższe wynika ze wspomnianej już porządkującej funkcji zasiedzenia. Upływ terminu niezbędnego dla zasiedzenia niweczy wszelkie roszczenia
związane z utraconą własnością rzeczy, w tym roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne posiadanie
w okresie przed upływem przedmiotowego terminu15.
Istnieje jednak odmienny pogląd, wedle którego wynagrodzenia można żądać za nieprzedawniony okres przed
upływem terminu zasiedzenia. Tytułem przykładu: dla września 2012 r.,

W przypadku
urządzeń
przesyłających
ciepło powinność
zorientowania się
przez właściciela,
że jego własność
jest naruszana
wynika również ze
zjawisk takich jak
topnienie śniegu,
czy schniecie
trawy i krzewów,
w określonym
pasie na
nieruchomości

 Widoczny charakter

urządzeń ciepłowniczych

Podstawą prawną dla zasiedzenia
służebności przesyłu jest art. 292 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że służebność może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na
korzystaniu z trwałego i widocznego
urządzenia. Jak widać regulacja kodeksowa jest stosunkowo ogólna i może budzić wątpliwości, w szczególności
co do tego, jak rozumieć widoczny charakter urządzeń.

Sąd Najwyższy, który swoimi orzeczeniami precyzuje lub wyjaśnia treść
przepisów kodeksowych, kilkakrotnie wypowiadał się o tym, jakie urządzenia mogą być uznane za widoczne i - co ważne
- czy muszą znajdować się na nieruchomości, której dotyczy zarzut zasiedzenia.
Pierwsze orzeczenie16 dotyczyło rur
kanalizacyjnych umieszczonych w gruncie na głębokości około 2 m, które były połączone ze znajdującym się na tej
samej działce osadnikiem, wystającym
nad powierzchnię gruntu. Sąd Najwyższy podkreślił, że to wiedza właściciel
jest kluczowa, a widoczność urządzenia ma być dla niego impulsem do podjęcia działań zapobiegających naruszeniu własności.
Kolejne orzeczenie dotyczyło słupów elektroenergetycznych, które były posadowione poza nieruchomością
obciążoną, nad nią zaś przebiegały tylko przewody17. Sytuacja jest tu
o tyle bardziej oczywista, że nieruchomość obejmuje nie tylko powierzchnię
gruntu, ale również przestrzeń pod
nim i ponad nim, zatem linie energetyczne niewątpliwie znajdowały się
w granicach przestrzennych nieruchomości, bez wątpienia też były widoczne.
W tym wyroku zawarta jest jeszcze jedna bardzo ważna myśl - jeżeli
nastąpiła przebudowa urządzeń
związana z istotną zmianą ich
przebiegu, wówczas okres zasiedzenia rozpoczyna się na nowo.
Sąd Najwyższy poszedł jednak
dalej stwierdzając, że widoczna część
urządzenia może być zlokalizowana
nawet na innej nieruchomości, byle tylko właściciel obserwując je mógł
zorientować się, że następuje ograniczenie jego prawa własności18.W tym
orzeczeniu Sąd Najwyższy podsu-

13) Wyrok Sądu Najwyższego z 24.07.2009 r. wydany w sprawie II CSK 121/09.
14) Sąd Najwyższy w wyroku z 06.10.2010 r. wydanym w sprawie II CSK 156/10 sprzeciwił się przyjęciu dobrej wiary w przypadku sprzedaży, w jednak w postanowieniu z 09.02.2012
r. wydanym w sprawie III CZP 93/11 już nie odniósł się krytycznie do takiej możliwości.
15) Uchwała Sądu Najwyższego z 15.04.2011 r. wydana w sprawie III CZP 7/11 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 12.01.2012 r. wydany w sprawie II CSK 258/11.
16) Postanowienie Sądu Najwyższego z 24.04.2002 r. wydane w sprawie V CKN 972/00.
17) Wyrok Sądu Najwyższego z 19.05.2004 r. wydany w sprawie III CSK 496/02.
18) Postanowienie Sądu Najwyższego z 06.07.2011 wydane w sprawie I CSK 157/11. Postanowienie Sądu Najwyższego z 06.07.2011 wydane w sprawie I CSK 157/11.
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 Problem nieruchomości
Fot. NE

władnącej

mował dotychczasowe orzecznictwo
i podkreślił, że istotne jest ustalenie,
czy właściciel zdając sobie sprawę
z obciążenia jego nieruchomości służebnością, podejmie działania zmierzające do usunięcia urządzeń albo
uregulowania ich stanu prawnego,
czy też milcząco będzie aprobował
ten stan.

Sąd Najwyższy wypowiedział się
pozytywnie o możliwości zasiedzenia służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych, dostrzegał jednak piętę achillesową swojej
koncepcji, jaką była konieczność
wskazania nieruchomości władnącej. W przypadku służebności
przesyłu nie występuje związek między dwoma nieruchomościami, jak
przy służebności czerpania wody
czy przechodu - służebność ustanawiana jest na potrzeby przedsiębiorstwa.

Sąd Najwyższy twierdził początkowo, że nieruchomością władnącą jest taka nieruchomość przedsiębiorcy, która pozostaje w ścisłym
funkcjonalnym związku, poprzez
przebiegającą sieć, z nieruchomością obciążoną. Wobec sztuczności
tej koncepcji, coraz wyraźniej podkreślano konieczność dynamicznej wykładni przepisów19 celem wypełnienia
luki, jaka powstała na skutek nie przejęcia do Kodeksu cywilnego służebności przesyłowej z art. 175 Prawa
rzeczowego. Wskazana służebność
była ustanawiana na potrzeby przedsiębiorstwa jako całości.
Ostatecznie koncepcja nieruchomości władnącej została porzucona
i Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet
w okresie przed 3 sierpnia 2008
r. może zostać stwierdzone zasiedzenie służebności gruntowej
na potrzeby przedsiębiorstwa20.

 Posiadanie służebności
przez przedsiębiorstwa
państwowe

Data 1 luty 1989 r. jest niezwykle
istotna dla polskiego porządku prawnego, w tym dniu zniesiono zasadę
niepodzielnej własności państwowej. Ma ona również niebagatelne
znaczenie dla zasiedzenia służebności przesyłu (gruntowej), albowiem
z tym dniem przedsiębiorstwa państwowe bezspornie mogły rozpocząć
posiadanie służebności we własnym
imieniu21.
Odnośnie okresu przed 1 lutym
1989 r., w orzecznictwie Sądu Najwyższego można wyróżnić pogląd
dominujący22, który nakazuje traktować przedsiębiorstwa przesyłowe jako dzierżycieli, czyli osoby posiadające służebność gruntową w imieniu
i na rzecz Skarbu Państwa. Jest

19) Wyrok Sądu Najwyższego z 08.09.2006 wydany w sprawie II CSK 112/06.
20) Uchwała Sądu Najwyższego z 07.10.2008 wydana w sprawie III CZP 89/08 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 12.12.2008 r. wydany w sprawie II CSK 389/08.
21) Wątpliwości w zakresie daty początkowej samoistnego posiadania służebności przez przedsiębiorstwa państwowe były przedmiotem obszernych rozważań Sądu Najwyższego
w postanowieniu z 09.02.2012 r. wydanym w sprawie III CZP 93/11, gdzie jednoznacznie podkreślono, iż późniejsze uwłaszczenie nie miało znaczenia dla rozpoczęcia terminu
posiadania służebności.
22) Postanowienie Sądu Najwyższego z 25.01.2006 r. wydane w sprawie I CSK 11/05; wyrok Sądu Najwyższego z 31.05.2006 r. wydany w sprawie IV CSK 149/05; postanowienie
Sądu Najwyższego z 10.07.2008 wydane w sprawie III CSK 73/08; Postanowienie Sądu Najwyższego z 17.12.2010 wydane w sprawie III CZP 108/10; postanowienie Sądu
Najwyższego z 13.10.2011 wydane w sprawie V CSK 502/10; postanowienie Sądu Najwyższego z 16.09.2009 wydane w sprawie II CSK 103/09.
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W przypadku urządzeń przesyłających ciepło, powinność zorientowania
się przez właściciela, że jego własność
jest naruszana, wynika również ze zjawisk takich jak topnienie śniegu, czy
schniecie trawy i krzewów, w określonym pasie na nieruchomości.
Przeciętny człowiek powinien zdawać
sobie sprawę, że jest to efekt przesyłu ciepła rurociągami zlokalizowanymi
w gruncie - sugeruję zatem oparcie na
tych zjawiskach argumentacji o widoczności urządzeń, choćby w całości były
położone pod powierzchnią. Skrajnym
przejawem świadomości właściciela
jest budowanie na ciepłociągu szklarni, co wcale nie jest rzadką praktyką.
Niektórzy prawnicy formułują dalej
idące poglądy, twierdząc, że wystarczy
urządzenie nanieść na mapę zasadniczą, i z samej już możliwości dostępu
do niej przez właściciela wyprowadzają
jego wiedzę o istnieniu urządzeń oraz
milczącą akceptację dla obciążenia nieruchomości. Taki pogląd oceniam jako
zbyt daleko idący, albowiem obowiązujące przepisy nie wprowadzają
domniemania znajomości treści map
zasadniczych.
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również pogląd mniejszościowy 23,
oparty na założeniu, że w odniesieniu do gruntów prywatnych przedsiębiorstwa państwowe mogły być
określane jako posiadacze samoistni,
a wyłączenie możliwości posiadania
odnosiło się tylko do gruntów Skarbu Państwa (nie można posiadać
służebności na własnym gruncie) 24.
Niezależnie od tego, którą przyjmiemy koncepcję, w przypadku upływu terminu zasiedzenia przed 1 lutym 1989 r. służebność gruntowa
była nabywana na rzecz Skarbu
Państwa. Powyższe przekłada się
obecnie na konieczność zapewnienia
uczestnictwa reprezentanta Skarbu
Państwa w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia służebności, jeżeli istnieje możliwość zakończenia
biegu terminu przed wskazaną już
kilkakrotnie datą. Nie oznacza to jednak, że uprawnionym ze służebności
gruntowej byłby obecnie Skarb Państwa, służebność bowiem jako prawo związane z własnością nieruchomości czy też z przedsiębiorstwem
(w zależności od przyjętej koncepcji)
została przekazana przedsiębiorcy przesyłowemu.

 Następstwo prawne

Ciepłownictwo

i przeniesienie
posiadania służebności

Jeżeli okres posiadania przedsiębiorcy przesyłowego jest zbyt krótki,
możliwe jest doliczenie czasu posiadania służebności przez poprzedników prawnych, nie wykluczając Skarbu Państwa. Co do
zasady należy przedstawić cały ciąg
przekształceń podmiotowych od
czasu, kiedy rozpoczęto inwestycję
i przystąpiono do eksploatacji urządzeń. W okresie przed 1 lutym 1989
r. ma to charakter bardziej porządko-

wy, gdyż posiadaczem samoistnym
służebności był Skarb Państwa, jednak powinno zostać wykazane, jaki
podmiot sprawował zarząd operatywny siecią.
Powyższe nie wyczerpuje istoty
problemu, dodatkowo bowiem konieczne jest udowodnienie przeniesienia posiadania służebności
gruntowej.
Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż przeniesienia posiadania nie można utożsamiać z następstwem prawnym
wobec poprzednika. Konieczne jest
wykazanie następstwa prawnego
w stosunku do nieruchomości władnącej albo samego przedsiębiorstwa,
z którymi związane było to ograniczone prawo rzeczowe25.
W przypadku przedsiębiorstw ciepłowniczych, majątek pozostający
w ich zarządzie podlegał komunalizacji na mocy art. 5 przepisów
wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ze skutkiem
na dzień 27 maja 1990 r. Nabycie własności przez gminę było stwierdzane
w decyzji wydawanej przez wojewodę na podstawie przepisu art. 18 ust.
1 ustawy.
Na podstawie przepisu art. 8
wskazanej ustawy, przedsiębiorstwa
państwowe stawały się przedsiębiorstwami komunalnymi. Przepis art. 8
ust. 2 nakazywał radom gminy dokonać wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności
gospodarczej, wykonywanej dotychczas przez przedsiębiorstwa komunalne, w terminie do 31 grudnia 1991 r.
Oznaczało to z reguły przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę prawa handlowego
albo w zakład budżetowy gminy.
W przypadku przekształcenia przed-

siębiorstwa komunalnego w spółkę
prawa handlowego, służebność przechodziła na nowopowstałego przedsiębiorcę wraz z przeniesieniem własności w formie wniesienia aportu do
spółki.
Jeżeli przedsiębiorstwo komunalne istniało po wskazanej wyżej dacie
(nie zostało przekształcone, a następnie zlikwidowane) 24 grudnia 1992
r. mogło nabyć własność urządzeń
przesyłowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów na podstawie przepisów art. 2 i art. 2a ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. W takim
przypadku najbezpieczniej jest przedstawić decyzję wojewody stwierdzającą nabycie własności nieruchomości,
którą można funkcjonalnie powiązać
z nieruchomością obciążoną, mając
na uwadze przebieg sieci.

 Wnioski

Zasiedzenie służebności przesyłu
(także gruntowej) jest najbardziej efektywnym środkiem obrony przed roszczeniami właścicieli gruntów zajętych
na potrzeby urządzeń przesyłowych.
Wykorzystanie tego zarzutu dla sieci ciepłowniczych jest znacznie trudniejsze niż
w przypadku linii energetycznych, które
w zasadzie w całości spełniają kryterium
widoczności. Wnioski płynące z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego
pozwalają jednak postrzegać przesłanki
zasiedzenia w sposób bardziej liberalny
niż wynika to z dosłownego brzmienia
przepisów, co otwiera pole dla argumentacji odnośnie zasiedzenia służebności
również dla sieci podziemnych. o
Piotr Zamroch jest autorem bloga
prawniczego
www.przesył-energii.pl

23) Postanowienie Sądu Najwyższego z 23.09.2010 wydane w sprawie III CSK 319/09; postanowienie Sądu Najwyższego z 12.01.2012 wydane w sprawie IV CSK 183/11.
24) Niemożność posiadania służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych na gruncie państwowym przed 01.02.1989 r. było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego
m.in. w uzasadnieniu postanowienia z 05.06.2009 r. wydanego w sprawie I CSK 495/08.
25) Postanowienie Sądu Najwyższego z 05.06.2009 r. wydane w sprawie I CSK 495/08 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 18.05.2007 wydane w sprawie I CSK 64/07 - trzeba
jednak zastrzec, że te orzeczenia dotyczyły przeniesienia własności nieruchomości władnącej, w kolejnych latach Sąd Najwyższy twierdził już, że nawet przed wprowadzeniem
służebności przesyłu możliwe było ustanowienie służebności na rzecz przedsiębiorstwa - przy takiej koncepcji należy udowodnić przeniesienie praw do przedsiębiorstwa jako
zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej.
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Rozmowa z Jackiem Szymczakiem, prezesem zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Czy zmiany w Prawie
energetycznym
pomogą czy utrudnią
prowadzenie
działalności
ciepłownikom?

Jak Pan ocenia proces legislacyjny
związany z wprowadzaniem nowelizacji Prawa energetycznego?
Proces ten przebiega bardzo długo. Ta ustawa jest nowelizowana po
raz prawie 50. To bardzo trudny proces. W grudniu 2011 r. Ministerstwo
gospodarki ogłosiło tzw. trójpak, trzy
ustawy: prawo energetycznego, OZE
i prawo gazowe. I w prawie energetycznym jest zarówno elektroenergetyka, jak
i ciepłownictwo. My staraliśmy się, by
kwestie dotyczące ciepłownictwa były
w kilku bardzo ważnych sprawach wydzielone i potraktowane indywidualnie.
Nie oznacza to, że ten projekt będzie ostateczną wersją, która zostanie
przedstawiona Radzie Ministrów, po
przejściu przez Komitet Stały tej Rady.
Na przełomie marca i kwietnia odbyła się konferencja uzgadniająca, która
przebiegała w taki sposób, że resort
prezentował projekt ustawy i można było zgłaszać uwagi z sali. Typowa konferencja uzgadniająca wygląda tak, że rzeczywiście wszystkie strony biorą udział
w tym procesie, czytany jest artykuł po
artykule, na bieżąco są do nich zgła-

Jakie efekty przynoszą rozmowy z Ministerstwem Gospodarki i przedstawicielami Urzędu
Regulacji Energetyki? Które sprawy ciepłownicze mają w tym projekcie doprowadzić do pożądanego przez Pana środowisko
kształtu?
Po pierwsze powróciła kwestia
TPA, czyli dostępu strony trzeciej do
sieci grzewczej. Praktycznie przy każdej nowelizacji ustawy zasada TPA
jest tematem analizy. I również w naszym środowisku ciepłowniczym nie
ma jednoznacznego podejścia do niej.
Większość z nas - ten pogląd również jest mi bliski - twierdzi, że nie ma
klasycznej zasady TPA w ciepłownictwie z uwagi na to, że mamy rynek lokalny. Aczkolwiek niektórzy spośród
ciepłowników, szczególnie jeśli chodzi o przedstawicieli elektrociepłowni,
twierdzą, że zasada ta jest możliwa
do zastosowania. Mimo, że są pewne
rozwiązania legislacyjne na poziomie
unijnym dla ciepłownictwa, to generalnie zasada dostępu stron trzecich
do sieci jest typowa dla elektroenergetyki i gazownictwa, gdzie można
ją zrealizować. Natomiast trudno sobie wyobrazić klasyczną usługę TPA

w ciepłownictwie.
Niemniej jednak, najprawdopodobniej w tym projekcie ustawy, która - mam nadzieję - wreszcie wejdzie
w życie, nie będzie rewolucji w tym zakresie. Zostanie zapis, który dziś obowiązuje w Prawie energetycznym. Czyli,
że zasada ta jest teoretycznie możliwa,
ale przy spełnieniu odpowiednich warunków ekonomicznych i technicznych.
Konkurencja wewnętrzna w branży ciepłowniczej to nowy temat, ale
jest już w Polsce precedens, którego niewielu się spodziewało.
To jest zupełnie nowy temat na poziomie legislacyjnym. Zaczyna się pewna konkurencja wewnętrzna w naszej
branży, czego jeszcze nie było kilka lat
temu. Jest to zjawisko, które można już
obserwować we Wrocławiu, a myślę,
że za chwilę podobna sytuacja będzie
miała miejsce także w Warszawie, być
może w Gdańsku i kilku innych dużych
miastach. Czyli tam, gdzie mamy różnych właścicieli na poziomie wytwarzania i dystrybucji. Czegoś takiego wcześniej nie było. Myślę, że jest to w dużym
stopniu związane z tym, że jest różna
rentowność na poziomie wytwarzania
i na poziomie dystrybucji.
Jeśli prześledzimy dane URE - a widać to także w oparciu o dane Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie - rentowność na wytwarzaniu jest wyższa
niż na przesyle. I po raz pierwszy została podjęta próba przeniesienia pewnych
uregulowań w tym aspekcie na poziom
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szane uwagi i dokładnie wiadomo, jaka
strona jakie kwestie podnosi. Teraz tak
naprawdę nie wiemy jakie uwagi zgłosiły
inne strony procesu legislacyjnego,
spoza energetyki.
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ustawy. Pytanie, czy jest możliwe, aby
zapisać w prawie zasady m.in. dostępu
nowych źródeł do sieci. I my jako Izba
stoimy na stanowisku, że nie można tego typu zmian, które byłyby rewolucyjne
w stosunku do rynku ciepła, wprowadzać ad hoc, bez odpowiednich analiz. Wskazaliśmy na to, że z prawnego
punktu widzenia pewne zapisy w tym
zakresie są już zarówno w rozporządzeniu, które mają zadanie np. regulować dostęp nowych źródeł, ale funkcjonują także przepisy antymonopolowe.
I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta dba o to, żeby dystrybutor nie
wykorzystywał swojej przewagi na rynku. W związku z tym my argumentowaliśmy, że bez jakichkolwiek analiz warto
byłoby ustawę jeszcze uzupełnić o takie właśnie miękkie zapisy, odwołujące
się do ustawy o ochronie konkurencji
i konsumenta.
Myślę, że w tym projekcie nie będzie jakichś zdecydowanych rozwiązań w tym zakresie. Dlatego problem
wewnętrznej konkurencji - nie zawsze
zdrowej - będzie powracał.
Ministerstwo Gospodarki problem
ten chciało rozwiązać w inny sposób, doszukując się szansy na
zmiany m.in. poprzez plany rozwojowe.
Skoro pojawił się ten problem zaczęto analizować, czy być może nie
należałoby zmienić czegoś w innych
miejscach ustawy Prawo energetyczne. Np. w zakresie planów rozwojowych. My argumentowaliśmy, że - odnosząc się do art. 154 projektu ze stron
internetowych MG - takie plany rozwoju muszą zapewniać minimalizację nakładów i kosztów poniesionych przez
przedsiębiorstwo, muszą również być
skorelowane ze studium, kierunkami
zagospodarowania przestrzennego
gminy. Czyli tak naprawdę powinny
być zgodne z tym, co gmina planuje
w swojej polityce energetycznej i polityce zagospodarowania przestrzennego.
Ewentualnie możliwym byłoby włączenie również do zapisów ustawy nowego
rozwiązania, które mówiłoby, że przed-

siębiorstwo musi analizować od strony
ekonomicznej możliwość przyłączania
nowych źródeł. Nie byliśmy jednak za
tym, żeby już teraz, na poziomie nowelizacji wprowadzać jakieś radykalne
zmiany do planów rozwoju.
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Jakie propozycje Ministerstwa
wzbudziły jeszcze niepokój w środowisku ciepłowników?
Podczas procesu legislacyjnego pojawił się pomysł, żeby z naszego dystrybutora uczynić operatora, trochę na wzór

Większość z nas ten pogląd również
jest mi bliski twierdzi, że nie
ma klasycznej
zasady TPA
w ciepłownictwie
z uwagi na to,
że mamy rynek
lokalny

sektora elektroenergetycznego. Tego typu
propozycje były zapisane w projekcie. Ministerstwo Gospodarki miało też pomysł,
żeby ten dystrybutor na zasadach aukcji
kupował ciepło od różnych wytwórców na
rynku lokalnym. Nie wiem, jak to można zrealizować, tym bardziej, że przeprowadzanie
aukcji, co do zasady, jest możliwe wtedy, kiedy nie mamy rynku regulowanego. A jeżeli
ważnym kryterium byłaby cena, to jaką mamy pewność, że w systemie regulowanym
cena - powiedzmy za GJ - zaoferowana na
poziomie aukcji byłaby utrzymana w kolejnych postępowaniach taryfowych? W projekcie było także zapisane, że w aukcjach
ma uczestniczyć samorząd, który nadzoruje
jej przebieg. W jaki sposób ma to robić? Tego wyjaśnienia też nie można było znaleźć.
Mam nadzieję, że do tych zmian przy tej
nowelizacji nie dojdzie. Nie dlatego, że uważam, że nie ma problemu. On jest. Wcześniej czy później będziemy się musieli z tym
zmierzyć również na poziomie prawa. Ale nie
można takich zmian wprowadzać w ustawie
bez przygotowania, ot tak, rzucając hasła,
że będzie aukcja.

Dla większości przedsiębiorstw być
może ten problem jeszcze nie funkcjonuje. Ale będzie się pojawiał wszędzie
tam, gdzie będzie rozdzielność własnościowa procesów wytwarzania i przesyłu. Na pewno będzie się to działo
z uwagi na postępujące procesy prywatyzacyjne. Dziś już ponad połowa mocy
w kraju jest sprywatyzowana. A właściciele prywatni patrzą na ten biznes
inaczej niż gminy - głównie przez pryzmat wyników finansowych. Reasumując, myślę i mam nadzieję, że tego typu
propozycje, które tylko sygnalizują problem i nie stanowią żadnego konkretnego rozwiązania, jeszcze się w zapisach
ustawy nie znajdą.
Co z obowiązkiem przyłączania do
sieci ciepłowniczej?
Funkcjonuje już Ustawa o efektywności energetycznej, gdzie pojawiła
się po raz pierwszy kwestia związana
z pewnego rodzaju preferowaniem ciepła systemowego.
W ustawie jest zapisane, że jeżeli 75% ciepła w obiekcie jest ciepłem
szlachetnym, pochodzącym z kogeneracji lub OZE lub gdy jest to ciepło odpadowe, to odbiorca będzie musiał sobie
wybudować indywidualne źródło ciepła.
W prawie unijnym mówi się coraz
częściej o dywersyfikacji, o tym, że preferowane będą mikroźródła kogeneracyjne, montowane przez dużych i małych odbiorców. Dla nas wydaje się to
dziwne, natomiast Unia już w zapisach
dyrektyw na to wskazuje.
Niemniej jednak, na dzień dzisiejszy
u nas to nie grozi, przez co najmniej kilka
lat. Jeśli jednak określone warunki zostaną spełnione, to odbiorca będzie musiał
być przyłączony do sieci ciepłowniczej.
Oczywiście tych warunków jest cały szereg i są one zależne od przedsiębiorstwa - nie zawsze i każdego opłaca się
przyłączyć do systemu ciepłowniczego,
decydujący jest więc rachunek ekonomiczny. Ale również trzeba wykazać, że
nasze rozwiązanie jest efektywniejsze od
tego, co dany właściciel mógłby sobie
zapewnić korzystając z innego sposobu pozyskania ciepła.
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Ministerialny projekt przewiduje
także zmiany w zakresie uzyskiwania koncesji.
W projekcie został zachowany
próg 5 MW, natomiast jest on odniesiony do źródła i do systemu ciepłowniczego. I to jest ważne dla tych
przedsiębiorstw, które system mają
choć trochę rozproszony. Funkcjonują bowiem źródła odrębne i systemy oddzielone, które dzisiaj należy
taryfować. W związku z tym, przedsiębiorstwo ciepłownicze praktycznie
od początku jest w gorszej sytuacji
konkurencyjnej w stosunku do podmiotu, który ma małe źródło o mocy
poniżej 5 MW, które nie podlega taryfowaniu, nie podlega tej całej bolączce związanej z zatwierdzaniem
taryfy w URE. Wobec tego, dla tych
wydzielonych źródeł o mocy poniżej
5 MW przedsiębiorstwa ciepłownicze
również nie będą musiały zatwierdzać
taryf w URE. I to jest istotna zmiana.

Obliczanie zwrotu na kapitale jest
jednym z bardziej skomplikowanych problemów całego procesu. Jakie są Państwa propozycje
w tym zakresie i jak odnosi się do
nich Prezes URE?
Ponad rok temu udało nam się doprowadzić do sytuacji w której Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki zgodził
się na nasz wniosek powołać zespół,
w skład którego wchodzi kilku urzędników URE, 3 przedstawicieli IGCP i 3
przedstawicieli Polskiego Towarzystwa
Elektrociepłowni Zawodowych. Zadaniem zespołu było wypracowanie standardu liczenia zwrotu na kapitale. Lepszego lub gorszego, ale jednoznacznie
stosowanego we wszystkich oddziałach terytorialnych Urzędu.
Zrobiliśmy przegląd tego, co się
dzieje z wnioskami taryfowymi w 9 oddziałach URE. Cały czas proces zatwierdzania taryf przypomina swego
rodzaju postępowanie na targu - to nie
jest proces ekonomiczny. Przypomina mi to pewną scenę z filmu, kiedy
dwóch gości, którzy grali w karty, powiedziało: graliśmy uczciwie, ja oszukiwałem i ty oszukiwałeś. Nie może tak
być w postępowaniach administracyjnych i w postępowaniach, w których
mówimy o pieniądzach i działalności
biznesowej.
Przez miniony rok nie udało nam
się dojść do jakiegoś jednoznacznego
określenia tego standardu. Natomiast
udało nam się w lipcu 2012 r. zorganizować w Sejmie spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, które
było poświęcone tylko ciepłownictwu.
I na tym spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki był również Prezes URE ze swoimi ekspertami.
Powiedział tam, że ogłosi swoją propozycję liczenia zwrotu na kapitale. Tak
też się stało. I ogłoszona propozycja
jest modelem dotyczącym zasad i sposobu ustalania w taryfach uzgodnienia
dla ciepła zwrotu z kapitału.
W drugiej części tego dokumentu,
gdzie jest pokazany sposób liczenia
zwrotu na kapitale, jest podana formuła na liczenie średnio ważonego kosz-

tu kapitału. Prezes URE przyjął metodę, którą my od dawna preferowaliśmy
i wskazywaliśmy, że ład ten musi być
określony najlepiej metodą pre-tax. I to
zostało przyjęte.
Inna sprawa, że wskaźniki, które
tam są przyjęte, są za niskie. Na dzisiaj w projekcie ustawy znajduje się delegacja, iż zwrot na kapitale to jest iloczyn średnioważonego kosztu kapitału
i wartości regulacyjnej aktywów. Jest
również określone, że w koszcie kapitału jest premia wolna od ryzyka, a także jest premia za ryzyko systematyczne
i niesystematyczne. Jest również zapisane, że wartość regulacyjna aktywów
to aktywa trwałe i obrotowe.
Będzie trudno obronić ten zapis, ponieważ mimo, że Ministerstwo umieściło
go w projekcie, Prezes URE bardzo nalega, by taka delegacja została usunięta.
Pojawia się również kwestia związana z obliczeniem kosztu kapitału
własnego i kosztu kapitału obcego.
Z kapitałem obcym zawsze jest prościej. Problem pojawia się przy obliczeniu kosztów kapitału własnego, aczkolwiek są pewne parametry już określone
jednoznacznie, jak np. stopa wolna od
ryzyka, pojawia się premia za ryzyko
systematyczne i niesystematyczne. Systematyczne to jest ryzyko rynkowe. Tę
premię określają instytucje finansowe
dla kraju w ogóle. Była dotychczas określona na poziomie 5%, ponieważ takie
jest ryzyko prowadzenia działalności
w kraju. Ta premia nie zmienia się na
przestrzeni lat, stąd też trochę dziwna
jest propozycja Prezesa URE w której
sugeruje on, żeby obniżać ją w kolejnych latach - nie ma do tego podstaw.
Ale pojawia się również premia za
ryzyko niesystematyczne, związane ze
specyfiką działalności i ona jest związana z kapitalizacją przedsiębiorstwa.
Proponowaliśmy, żeby była ustalona
na poziomie od 1 do 4%, w zależności
od udziału kapitału własnego.
Istotna jest także kwestia wartości
regulacyjnej aktywów. Mamy tę wartość
na dany moment sporządzenia taryfy,
amortyzację, wartość nakładów inwe-
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Oczywiście jest jeszcze warunek
cenowy. Są to ceny, które podaje Prezes URE dla 4 nośników i one służą
do wyznaczenia ceny referencyjnej dla
metody uproszczonej kogeneracji. Czyli nasza propozycja cenowa nie może
być wyższa od tej średniej, którą podaje URE. I wówczas zachodzi obowiązek - jeżeli właściciel czy zarządca nie
wybuduje sobie indywidualnego źródła
ciepła - przyłączenia do sieci ciepłowniczej. A zatem, po raz pierwszy na poziomie ustawy pojawia się zapis, który
preferuje sieć ciepłowniczą.
I bardzo słusznie, dlatego, że nawet
jeżeli spojrzymy na nowy projekt Dyrektywy o efektywności energetycznej, to
tam pojawia się również zapis, że od
2014 r. kraje członkowskie będą musiały prowadzić i wprowadzać na poziomie prawa rozwiązania promujące sieć
ciepłowniczą. Nad tym, aby w dyrektywie tego typu zapis się znalazł, pracowaliśmy ponad rok, ponieważ głównie
koncentrowała się ona na stronie wytwarzania. A my wiemy, że rozwój kogeneracji jest możliwy tylko wtedy, gdy
zapewniony jest odbiór ciepła.
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stycyjnych i różnicę w zapasach. My
twierdzimy, że wartościami regulacyjnymi aktywów powinny być również aktywa obrotowe, a nie tylko aktywa trwałe,
jak zakłada Prezes URE. Powinno tak
być chociażby z tego powodu, że mamy obowiązek utrzymywania zapasów
węgla. I chociażby ten element powinien
być uwzględniony w wartości regulacyjnej aktywów.
Skoro mamy wyznaczony zwrot na
kapitale, to wtedy - na poziomie rozporządzenia - można by obliczyć przychód, gdzie mamy koszt uzasadniony,
który będzie podlegał ocenie Prezesa URE, no i mamy zwrot na kapitale.
I ten zwrot na kapitale byłby sparametryzowany, wiadomo byłoby jak go policzyć, choć nie byłoby obowiązku, jeżeli nie chcielibyśmy z niego skorzystać.
Ale mielibyśmy możliwość jednakową
w każdym oddziale terytorialnym.
Pewne elementy nie powinny podlegać regulacjom jakiegokolwiek regulatora. Jeżeli już, to Prezes URE powinien
regulować koszty uzasadnione, element
tempa dochodzenia do pokrycia pełnego zwrotu na kapitale. Roboczo proponowaliśmy, że byłoby to tempo 5 lat.
Ma to takie znaczenie, że nikt by nam
nie zabrał tego zwrotu na kapitale, który mieliśmy przyznany w taryfach poprzednich. Jest to istotne, ponieważ
nie ma ustalonego pojęcia wysokości
zatwierdzonego zwrotu. Jedynym kryterium jest cena. Jeżeli jest ona wyższa
od tej, która jest akceptowalna w danym
roku przez URE, to możemy się naliczyć
zwrotów na kapitale ile tylko chcemy,
a i tak dostaniemy tyle, ile urzędnik uważa za stosowne.
Mimo wszystko jakaś metodologia
liczenia kosztu zwrotu z kapitału
powinna funkcjonować.
Prezes URE przesłał nam do konsultacji projekt. Dobrze, że uznał, że musi
być taka metodologia. Zdaniem Prezesa,
rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Zawiera średnioważony koszt kapitału, podaje jak liczyć
koszt kapitału, uwzględnia premię za inwestycje i wartość regulacyjną aktywów.

Nie trzeba jednak być wielkim
ekonomistą, żeby spojrzeć na tę
zależność i powiedzieć, że pomimo
uwzględnienia tych parametrów nie
może być ona w takiej formie zaakceptowana przez przedsiębiorców. Wprowadzone zostały 2 nowe
narzędzia regulacyjne, które wcześniej nie były nigdzie pokazane,
ani w ustawie, ani w rozporządzeniu. Narzędzia regulacyjne, które
są praktycznie niesparametryzowane. Jeden z nich to wskaźnik
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Istotna jest także
kwestia wartości
regulacyjnej
aktywów. Mamy
tę wartość na
dany moment
sporządzenia
taryfy, amortyzację,
wartość nakładów
inwestycyjnych
i różnicę
w zapasach.
My twierdzimy,
że wartościami
regulacyjnymi
aktywów powinny
być również
aktywa obrotowe,
a nie tylko aktywa
trwałe, jak zakłada
Prezes URE

efektywności wykorzystania majątku, zarówno w źródle, jak i na
przesyle. On zawsze będzie w naszym przypadku poniżej jedności.
Dlatego, że nie istnieje możliwość
,aby moc zamówiona była równa
z mocą zainstalowaną. Kotły w naszych przedsiębiorstwach muszą
chodzić, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Również przy przesyle
pojawia się nie do końca sparametryzowany wskaźnik, a i tu sieci są
większe, niż wymaga tego zapotrzebowanie.

W projekcie URE pojawia się ponadto drugie narzędzie regulacyjne, tzw.
współczynnik U. Pozostaje on w pełniej
uznaniowości urzędników i w praktyce może decydować o wysokości zatwierdzonego zwrotu na kapitale. Jeśli
taki współczynnik miałby funkcjonować, powinien być sparametryzowany
na poziomie rozporządzenia taryfowego, tak by jego stosowanie było transparentne zarówno dla urzędników jak
i przedsiębiorstw.
W różnych oddziałach terytorialnych Urzędu Regulacji Energetyki
są dobre doświadczenia we współpracy w tym zakresie. Skąd więc
wynikają opisywane przez Pana
problemy?
Musimy mieć pewność, że ten zainwestowany kapitał po jakimś czasie się
zwróci. Ja wiem, że są różne doświadczenia i to bardzo różnie bywa w poszczególnych oddziałach terytorialnych.
Niektórzy są zadowoleni, współpraca
dobrze się układa, można uzyskać to,
co się planuje, gra w karty jest uczciwa. Ale to nie o to chodzi. Bo za chwilę zmieni się urzędnik w tym oddziale,
gdzie jest nieźle i będzie sytuacja taka,
jak w innych. Nie można kształtować
prawa w ten sposób, żeby być uzależnionym od osoby, która sprawuje jakąś
funkcję. Prawo musi być jednoznaczne.
To jest duża batalia którą teraz toczymy zarówno z Ministerstwem Gospodarki, jak i z URE. Patrząc na sposób rozumienia naszej branży, również
na poziomie parlamentu, cały czas dostrzegamy przeświadczenie, że jesteśmy naturalnymi monopolistami, że
nam jest bardzo dobrze w tej działalności.
Co zmieni się w zakresie wprowadzania w życie taryf?
Proszę zauważyć jedną bardzo
charakterystyczną sprawę - węgiel nie
podlega regulacji. Cena węgla może
wzrosnąć o 20-30% i to jest w interesie Państwa, dlatego, że są dochody
z działalności dużych producentów. Natomiast regulowany jest na końcu ten
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przez Prezesa URE. Wówczas unikamy tych wszystkich problemów, które
tu wymieniliśmy. Unikamy również tego,
że jeżeli gdzieś udało nam się obniżyć
koszty, to przy następnej taryfie obniżeniu ulegną też ceny.
W związku z tym, w tym obszarze
mielibyśmy możliwość nie tylko uwolnienia się od zwrotów na kapitale, od
rozmów, od tych setek stron, które składamy przy wnioskach taryfowych i robimy to przez 3, 6, a nawet 8 miesięcy.
Wiedzielibyśmy, jak rynkowo możemy
ukształtować takie ceny, wiedzielibyśmy
również, że efekty z zainwestowanego
kapitału zostaną w przedsiębiorstwie.
Jak w takim razie ukształtować ten
poziom?
Jest bardzo ogólna formuła, która
mówi o tym, że nasze stawki i ceny mogą wzrosnąć nie więcej niż RPI, czyli to,
co jest związane z inflacją, plus - jak na
razie magiczny - współczynnik k. Ustaliliśmy z Prezesem URE, że współczynnik
ten musi uwzględniać chociażby wzrost
kosztów niezależnych od przedsiębiorstwa, jakim jest wzrost kosztów nośników energetycznych. Musimy je proporcjonalnie przenieść do naszej taryfy.
Pozostaje jeszcze kwestia, czy w tym
współczynniku uwzględniać również
koszty zakupu uprawnień do emisji CO2?
My twierdzimy, że tak, bo to nie nasza
wina, że od 2013 r. wchodzi nowy system ETS, gdzie będziemy musieli już
kupować te uprawnienia.
Również niezwykle istotną rzeczą do
ustalenia jest to, jak ten współczynnik
będzie ukształtowany. Są 2 możliwości:
albo będzie tak (upraszczam sprawę
sprowadzając tylko do kosztów nośników), że Prezes URE mając wiedzę, jak
zmienia się cena węgla, oleju, gazu, OZE
i ustala jeden współczynnik obowiązujący dla wszystkich firm dla wytwarzania
i jeden dla przesyłu, co ma swoje wady
i zalety. Wadą jest to, że ten współczynnik nie uwzględnia indywidualnej struktury nośników w poszczególnych przedsiębiorstwach. Zaletą natomiast jest to,
że Prezes URE już nie ma prawa nas
skontrolować i zarzucić, że taryfa zosta-

ła źle ustalona. Albo też będzie 5 współczynników, dla przesyłu i dla wytwarzania
w zależności od nośnika. Prezes URE
podawałby wartość dla tych 4 podstawowych paliw, a przedsiębiorstwo uwzględniając swoją strukturę obliczyłoby, jaki
ten wskaźnik dla niego jest. I wówczas
rozwiązanie będzie miało charakter indywidualny, dostosowany do specyfiki
różnych przedsiębiorstw.
Istota jest taka, że jeżeli określimy
ten pułap na jakimkolwiek poziomie, to
potem w formule ex-post Prezes URE
ma prawo sprawdzić tylko jedną prostą
sprawę matematyczną - czy nasze ceny i stawki opłat nie wzrosły więcej, niż
o dopuszczalny poziom. To są na razie
nasze uzgodnienia robocze z Prezesem,
czy one się przeniosą na poziom prawa,
to jest kolejna sprawa.
Na płaszczyźnie zmian Ustawy Prawo energetyczne toczy się walka
o stopień regulacji branży ciepłowniczej.
My nie walczymy z Prezesem URE.
Zgadzamy się na to, żeby ten rynek był
uregulowany. Zgadzamy się na jakiś
etap przejściowy do dojścia do całkowitej swobody w działalności gospodarczej. Kilka lat temu Prezes przygotował
opracowanie, dotyczące zwrotu na kapitale OSD i OSP dla elektroenergetyki.
I dopiero teraz - z pewnym opóźnieniem
- po naszych działaniach robi to także dla
ciepłownictwa.
Dziś pokazujemy politykom, że nie
muszą się obawiać, iż przedsiębiorstwa
ciepłownicze na rynkach lokalnych będą
zachowywać się nieracjonalnie. Bardzo
trudno jest jednak zrozumieć decydentom, że na tym rynku także jest element
konkurencyjny. Na rynkach lokalnych
konkurujemy ceną, niezawodnością, ekologią, bezpieczeństwem. Tymi elementami wygrywamy i prawo powinno dawać
nam możliwość takiej konkurencji i o to
się w tej nowelizacji Prawa energetycznego staramy. o
Rozmawiała: Dorota Kubek,
„Nowa Energia”
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przedsiębiorca, który ten węgiel wykorzystuje i który sprzedaje produkt, jakim
jest ciepło. W związku z tym oprócz tego zwrotu na kapitale, przy tej nowelizacji chcemy wprowadzić zupełnie nową
metodę na wprowadzanie taryfy w życie. W projekcie, który jest dostępny, jest
zapisana formuła ex-post dla przedsiębiorstw, które chcą ją zrealizować i dla
przedsiębiorstw, które spełniają tzw. warunek efektywności organizacyjnej, technicznej.
Ten zapis nie utrzyma się w ustawie.
Ale my zaczęliśmy od samego początku
forsować nową filozofię. Nową metodologię wprowadzania taryf. W projekcie
było zapisane, że jeżeli spełniamy warunek efektywności, wówczas wprowadzamy taryfę bez zatwierdzenia, a Prezes
URE może nas skontrolować w okresie 3 miesięcy od wprowadzenia taryfy i sprawdzić, czy nie ma zawyżonych
cen i stawek opłat. Jest to jednak zapis
nie do końca ścisły, niejednoznaczny.
W trakcie postępowania legislacyjnego
próbowaliśmy sprecyzować, co to znaczy zawyżone ceny i stawki opłat.
Jest też w projekcie pewien bardzo
dla nas istotny zapis, który mówi, że jeżeli
Prezes zakwestionowałby taryfę sprawdzając nas w formule ex-post, to do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego, miałaby ona ważność. To jest
niezwykły element edukacyjny, bowiem
czasem - jeżeli mamy kłopoty - Prezes
URE sugeruje nam, żeby iść ze sprawą
do sądu. Ale to jest nierealne, gdyż postępowanie tam będzie trwało 2-3 lata,
a my pozostaniemy ze starą ceną.
To się nie utrzyma. Jest jednak duża
szansa by formułę ex-post wprowadzić
w lepszej, bardziej jednoznacznej formie.
Wtedy byłoby tak: mamy możliwość
kształtowania taryf metodą uproszczoną,
którą zatwierdzamy w elektrociepłowniach. Ale również byłaby nowa formuła ex-post indeksowana dla tych, którzy jej chcą. Jeżeli mamy taryfę, ceny
i stawki opłat są określone i jeżeli te ceny i stawki nie wzrosną więcej niż o pewien określony poziom, to wtedy w tym
obszarze przedsiębiorstwo wprowadza
taryfę, która nie podlega zatwierdzeniu
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Dorota Kubek, „Nowa Energia”

Czy ciepłownictwo to działalność
biznesowa czy usługa publiczna?
17

Ciepłownictwo

Fot. NE

września 2012, jak co roku w Miejskim Domu
Kultury Międzyzdrojach, uroczystym otwarciem
prezentacji targowej EXPO XVI FCP i Hyde Park Tech
rozpoczęło się XVI Forum Ciepłowników Polskich.
Uroczystego otwarcia Forum dokonał w trakcie Sesji
Inauguracyjnej Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Powitalne słowa
Bogusław Regulski,
wygłosili również: Stanisław Iwan, przewodniczący
wiceprezes zarządu IGCP
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Senator RP, Adam
Dobrowolski, dyrektor w URE oraz Janusz Ryk, dyrektor Biura PTEZ. W tegorocznym
Forum uczestniczyło ok. 540 osób: przedstawicieli nauki, administracji rządowej
i samorządowej, ciepłowników, producentów.

Część merytoryczna Forum rozpoczęła się Debatą „Ciepłownictwo działalność biznesowa czy usługa publiczna?”, moderowaną przez dziennikarkę
Agnieszkę Łakomą. Wśród panelistów
znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw już zrestrukturyzowanych, a także będących własnością komunalną, samorządów lokalnego i branżowego oraz
przedstawiciel URE. W II sesji „Technologiczne i organizacyjne przykłady rozwiązań wspierających biznes ciepłowniczy” efekty z wdrożenia systemów
monitorowania i zarządzania zaprezentowali przedstawiciele przedsiębiorstw
ciepłowniczych, w których te systemy
zostały już wdrożone. Na konkretnych
przykładach przedsiębiorstw zaprezentowane zostały również efekty biznesowe restrukturyzacji, modernizacji. Swoje produkty i usługi dla ciepłownictwa
przedstawili również ich producenci.
W drugim dniu Forum odbyła się
Debata „Organizacja lokalnego rynku
energii” moderowana przez dziennikarza Mikołaja Kunicę, szefa zespołu TVN
CNBC. W tematykę Debaty uczestników
Forum wprowadził Bogusław Regulski,
wiceprezes zarządu IGCP. Podczas ko-

lejnej Sesji „Rozwiązania wspierające
biznes ciepłowniczy” zaprezentowano
m.in. wpływ narzędzi informatycznych
na jakość biznesową działalności firmy.
Starano się także odpowiedzieć na pytanie: produkcja chłodu to konieczność,
czy potrzeba biznesowa?
Podsumowania dwóch debat, dokonał Jacek Szymczak, prezes zarządu IGCP, jeszcze raz przedstawiając
najważniejsze aspekty toczących się
w trakcie XVI FCP dyskusji: zwrot na
kapitale, liberalizacja cen, rola samorządów, konkurencyjność, zmiany technologiczne.
Po raz kolejny przyznane zostały nagrody LAUR CIEPŁOWNICTWA. Zgodnie ze zwyczajem nagrody zostały wręczone w trakcie uroczystej Gali.

 W roku bieżącym

Kapituła Laurów
postanowiła wyróżnić:

 Laurem Honorowym:
––Andrzeja Burkowskiego - byłe-

go Prezesa Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 LAUREM w kategorii wiodące
przedsiębiorstwo ciepłownicze

- zgodnie z maksymą „Pierwszy
wśród równych”:
––sprzedaż ciepła poniżej 200
000 GJ - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Bielsku Podlaskim
Przedsiębiorstwem nominowanym do nagrody w tej kategorii
to również Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
w Zambrowie,
––sprzedaż ciepła w granicach
200 001-1 000 000 GJ - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu
Przedsiębiorstwa nominowane do
nagrody w tej kategorii to również:
ECO Kutno Sp. z o.o. oraz Sydkraft Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku,
––sprzedaż ciepła powyżej
1 000 001 GJ - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
Do nagrody nominowane były
również przedsiębiorstwa: EDF
Toruń SA (dawniej TE CERGIA
SA w Toruniu) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrociepłownia
Gorzów Wlkp. o
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dr inż. Tomasz Czakiert, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak,
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska

Spalanie tlenowe dla kotłów
pyłowych i fluidalnych
zintegrowanych
z wychwytem CO2

- półmetek prac w Projekcie Strategicznym NCBiR

Technologie

W

2007 r. z ramienia
Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
powołano Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR), które w założeniu
stanowić miało
platformę do dialogu
pomiędzy środowiskami
nauki i biznesu. Jedną
z inicjatyw NCBR,
podjętych na początku
swojej działalności, było
opracowanie ram dla tzw.
Strategicznego Programu
Badań Naukowych
i Prac Rozwojowych
„Zaawansowane
Technologie
Pozyskiwania Energii”.
To wysokobudżetowe
przedsięwzięcie,
wynikające bezpośrednio
z polityki naukowej
i innowacyjnej
państwa, służyć ma
rozwojowi społecznemu
i gospodarczemu Polski.

Program ten celuje w opracowanie rozwiązań technologicz n y c h , k t ó r y c h w d ro ż e n i e p r z y bliżyłoby Polskę do osiągnięcia
założeń tzw. Strategii 3x20 Unii
Europejskiej (UE), tj. poprawy efektywności energetycznej
o 20%, zwiększenia udziału energii odnawialnej o 20% i redukcji
emisji CO 2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu
do poziomów z 1990 r. Ponadto,
a może przede wszystkim, Program stać się ma silnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań
n a u k o w y c h i t e c h n o l o g i i o p a rtych na głównym polskim surowcu energetycznym - węglu oraz na
alternatywnych źródłach energii.
W połowie 2010 r., imponujący budżet Programu, w wysokości 300 mln złotych, rozdysponowano pomiędzy cztery Konsorcja,
zawiązane z udziałem wiodących
krajowych uczelni, instytutów badawczo-rozwojowych oraz przy
wsparciu jednostek sektora energetycznego. Konsorcja te, wyłonione w ramach konkursu rozpisanego przez NCBR, podjęły
się realizacji tzw. Zadań Badawczych. Jednym z nich jest 5-letni
projekt „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2” [1],
koordynowany przez prof. dr hab.
inż. Wojciecha Nowaka z Politechniki Częstochowskiej.

Tytułowy projekt realizują wspólnie Politechnika Częstochowska koordynator, Politechnika Śląska,
Politechnika Wrocławska, Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut
Energetyki, PGEGiEK SA Elektrownia Turów, Tauron Wytwarzanie SA
Elektrownia Łagisza, Foster Wheeler
Energia Polska oraz Eurol ITS. Realizacja projektu doprowadzić ma do
osiągnięcia poziomu technicznej gotowości do demonstracji bloku energetycznego ze spalaniem tlenowym
zintegrowanego z układem sekwestracji CO 2, tzw. CCS (ang. Carbon
Capture and Storage), wraz ze wskazaniem potencjalnych lokalizacji tego
typu obiektu na terenie kraju.
Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga przeprowadzenia kompleksowych badań, analiz i symulacji
w zakresie procesu spalania tlenowego, separacji powietrza i wychwytu CO 2 oraz efektywnej integracji
wszystkich elementów układu w ramach jednego bloku energetycznego.
Przyjęty schemat powiązań pomiędzy głównymi tematami badawczymi Projektu ilustruje rysunek 1. Tym
samym, Projekt wytycza dalszy kierunek rozwoju tzw. Czystych Technologii Węglowych w Polsce[2], bazując
na teoretycznej wiedzy i praktycznych
doświadczeniach zdobytych podczas
realizacji Projektu Zamawianego MEiN „Nadkrytyczne Bloki Węglowe”[3].
Całość prac zaplanowanych
w Zadaniu Badawczym podzielono
na kilkadziesiąt etapów, z których
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Rys. 1. Schemat powiązań pomiędzy głównymi tematami badawczymi w PS:ZB nr 2

Ciekawy akcent w Projekcie stanowi wydana w tym roku książka
„Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych
z wychwytem CO2” pod redakcją W.
Nowaka i T. Czakierta[4], będąca kompendium aktualnej wiedzy z zakresu tlenowego spalania. Precyzyjnie
określono w niej stan zaawansowania technologii spalania tlenowego,
jak również wskazano potencjalne
scenariusze dalszego rozwoju tej
technologii. Szersza informacja dotycząca tej pozycji znalazła swoje
miejsce w numerze 2(26)/2012 „Nowej Energii”.
O ile przywoływana tu
książka utrzymana została
w konwencji przeglądu literatury przedmiotu, tak w perspektywie 2,5 lat współautorzy planują kolejne wydanie,
tym razem cyklu tematycznych
monografii podsumowujących
5-letni okres swojej działalności naukowo-badawczej w realizowanym Projekcie.
Zakłada się, że uzyskane
w Projekcie wyniki pozwolą nazbudowanie krajowego „know
-how” w zakresie szeroko rozumianej technologii spalania
tlenowego, a tym samym stworzenie podstaw warunkujących
dalszy rozwój czystych technologii węglowych w naszym
kraju. Jednocześnie, tak samo

ważne, a często niedoceniane, wydaje się wykształcenie młodych kard,
które w niedalekiej przyszłości zasilą
szeregi firm i instytucji działających
w sektorze energetycznym. A właśnie takie programy jak ten stwarzają
jedyną w swoim rodzaju możliwość
kształcenia i rozwoju, otwierają myślenie na innowacyjne działanie oraz
konsolidują środowiska naukowców
i przedsiębiorców.

 Literatura
[1] www.is.pcz.czest.pl/strategiczny
[2] Kierunki rozwoju Czystych Technologii Węglowych w Polsce. Ministerstwo
Gospodarki. Warszawa, 2010.
[3] Nowak W., Pronobis M. (Red.). Nowe technologie spalania i oczyszczania
spalin. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.
[4] Nowak W., Czakiert T. (Red.). Spalenie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem
CO 2. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2012.

Artykuł w ramach promocji Projektu Strategicznego
PS/E/2/66420/10 „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych
i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO 2” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. o

Technologie

większość znajduje się na półmetku, a ich realizacja potrwa do samego końca trwania Projektu. Bieżące
wyniki są systematycznie publikowane w branżowych czasopismach
oraz prezentowane na konferencjach
naukowych, zarównow kraju, jaki za
granicą, gdzie spotykają się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników
(uaktualniany wykaz publikacji i prezentacji znaleźć można na stronie internetowej Projektu[1]). Nieliczne zakończone etapy dostarczyły danych
niezbędnych do kontynuacji prac prowadzonych w pozostałych etapach.
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Martyna Machaj, Marketing i Komunikacja, Pirios S.A.

Nowa wersja platformy do
obsługi awarii masowych
- Contactis Awarie 5.0.
J

Technologie

ak obsłużyć ogromną
liczbę zgłoszeń
alarmowych w krótkim
czasie? To jeden
z głównych problemów,
z którym borykają
się dystrybutorzy
w sytuacjach wystąpienia
masowych awarii sieci
elektroenergetycznych.
W odpowiedzi na ich
potrzeby firma Pirios
S.A. stworzyła system
Contactis Awarie, który
właśnie doczekał się
wersji 5.0.

Tym, którzy o Contactis Awarie
jeszcze nie słyszeli, wyjaśniamy, że
ta kompleksowa platforma od lat zapewnia sprawną obsługę procesów
związanych z awariami oraz infolinii
911 u największych polskich dystrybutorów. System wdrożony jest m.in.
w Tauron, Enea, Energa, czy PGE. Na
czym polega jego działanie?
- Wystarczy niespodziewana burza, która uszkodzi sieć, a do dystrybutora od razu zgłasza się kilkaset
osób z zapytaniem, dlaczego nie ma
prądu. Kilku konsultantów to zdecydowanie za mało, żeby sprawnie obsłużyć ruch telefoniczny o tak dużym
natężeniu - mówi Grzegorz Lewkowicz, prezes firmy Pirios. W takich
sytuacjach niezbędnym wsparciem
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Wdrożenia systemu Contactis Awarie w
Polsce - stan na październik 2012

są systemy interaktywnych zapowiedzi IVR z technologią czytania tekstów TTS, które przekazują dzwoniącym nagrane komunikaty na temat
konkretnej awarii. To najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązanie w
przypadku wielokrotnie zgłaszanego
problemu. Informacja, udzielana automatycznie przez system, redukuje
nawet o 90 procent ilość połączeń
z konsultantami infolinii alarmowej.
Żeby jednak takie rozwiązanie
sprawdzało się w praktyce, niezbędny
jest system rozpoznawania dzwoniącego na podstawie numeru telefonu
i przypisanie tego numeru do odpowiedniego fragmentu sieci elektroenergetycznej, miejscowości oraz ulicy. Takie możliwości oferuje platforma
Contactis Awarie, której moduł IVR
jest zintegrowany z Rejestrem Kontaktów. - Kładziemy nacisk na komfort
klienta. Staramy się zapewnić maksy-

malną personalizację informacji oraz
skrócić czas obsługi poszczególnych
połączeń - tłumaczy Grzegorz Lewkowicz.
Wraz z wersją 5.0. wprowadzone
zostały nowe udogodnienia, takie jak
automatyzacja procesu obsługi awarii. Kreator Komunikatów wraz z gotowymi wzorcami i schematami, dzięki
odwzorowaniu układu sieci elektroenergetycznej, pozwala na szybką
konfigurację komunikatów dedykowanych dla określonej grupy odbiorców.
Szybciej i sprawniej przebiega teraz
akcja mająca na celu usunięcie awarii. Przekazywanie zleceń od dyspozytorów następuje w sposób automatyczny, dzięki integracji z Dziennikiem
Zgłoszeń. Moduł Contactis Mobile
i system map wraz z lokalizacją jednostek mobilnych i drogą dojazdu do
miejsca awarii usprawnia i przyspiesza cały proces naprawczy.
- Rozwiązaniem wspierającym
Contactis Awarie 5.0. może być nasz
inny produkt, multidotykowy system
dyspozytorski d-desk. Tak jak Contactis Awarie, został zaprojektowany we współpracy oraz w oparciu
o wiedzę i doświadczenie służb ratunkowych. Platforma d-desk łączy
zgłoszenia napływające z różnych
kanałów komunikacji w jedną kolejkę zgłoszeń i pozwala wyróżnić te
dotyczące zagrożenia życia - mówi
prezes Pirios S.A.
W związku z rozwojem firmy
i sukcesem platformy Contactis Awarie w Polsce, Pirios planuje w przyszłym roku ekspansję na rynki zagraniczne, w szczególności na rynek
rosyjski i rumuński. o
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Wdrożenie
musi być

transformacyjnym
doskonaleniem
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statnio coraz częściej
w dyskusjach związanych
z rozwojem systemów
informatycznych w energetyce
pojawia się stwierdzenie, że mimo
ambitnych planów ich rozwoju, brak
jest znaczących zmian. Ocena ta,
w dużej mierze uzasadniona, wynika
z faktu, że część zaplanowanych
rozwiązań znalazło się w stanie
głębokiego paraliżu. Jednym
z powodów takiego stanu rzeczy jest
brak systematycznej oceny celowości
realizacji projektu. Powoduje to, że
część nowo wdrażanych rozwiązań,
mimo, że poddawana była niekiedy
bardzo rygorystycznemu procesowi
kwalifikującemu, jest zdezaktualizowana,
czasami nawet anachroniczna.
W rezultacie uzyskuje się to co jeszcze
dwa, trzy czy nawet cztery lata temu się
zamawiało, a nie to, co jest tak naprawdę
potrzebne.

Cel był oczywiście inny. Zawsze
celem jest jak najlepsze wsparcie
strategii za pomocą nowoczesnych
i wygodnych rozwiązań informatycznych optymalizujących i automatyzujących procesy biznesowe
przedsiębiorstwa, a także zmniejszających koszty operacyjne.
Definicję tę należy obowiązkowo rozszerzyć, opisując co rozumiemy przez dany cel i jakie są
ingredienty jego osiągnięcia. Coraz częściej robi się to za pomocą modeli i diagramów. Bez tego
elementarnego zdefiniowania, dochodzi czasami do paradoksalnej
sytuacji, w której większość pracujących w projekcie osób zaczyna sądzić, że celem jest już samo
wdrożenie rozwiązania.
Chcąc zadbać o zgodną z celami przedsiębiorstwa realizację
projektu wdrożeniowego, trzeba
rozpocząć weryfikację jego zakresu już wtedy, kiedy tylko powstanie
potrzeba zmiany dotychczasowych
rozwiązań. Wymaga tego stały rozwój i zachodzące przeobrażenia
organizacji oraz rozkwit technik informatycznych. Oznacza to, że niektóre kroki związane z określeniem
zakresu projektu wdrożeniowego
trzeba powtórzyć i - jeżeli zajdzie
taka potrzeba - odpowiednio go
zweryfikować, nawet jeżeli to wiązałoby się z dodatkowymi, nieprzewidzianymi kosztami.
Działania takie najlepiej przeprowadzać w ramach szeroko rozumianego procesu zarządzania
wymaganiami, jakością i procesami
biznesowymi. To zabezpieczy całość procesu wdrożeniowego przed
nadmiernym uzależnieniem się od
technologii oprogramowania.
Należy jednak zwrócić uwagę
na mylenie bardzo często dwóch
pojęć: weryfikacji i walidacji. Są
to niezależne procedury. W skrócie: pierwszy termin (weryfikacja)
to szereg działań zmierzających
do określenia w jakim stopniu zrealizowano założone zadania; dru-

gi (walidacja) to sprawdzenie wymogów utylitarnych (korzystnych
praktycznie) i wynikających z tzw.
ekonomii eksploatacji.
Ekonomia eksploatacji to określenie potencjału rozwiązania. Najczęściej odbywa się w trakcie jego
użytkowania (np. podczas procesu wyboru rozwiązania, analizy
przedwdrożeniowej, różnego rodzaju warsztatów, testów, szkoleń,
wstępnej i podstawowej eksploatacji). Określa się podczas tych prac,
między innymi, obsługiwanie operatorskie, jakość użytkową (usability) oraz wpływ rozwiązania na
działanie przedsiębiorstwa w zakresie organizacyjnym, technicznym, ekonomicznym i społecznym.
Potencjał eksploatacyjny wdrażanego rozwiązania jest szczególnie ważny, gdyż tworzy on jego
własności na cały okres użytkowania, który tylko częściowo można poprawić w procesach innowacyjnych.
Zastanawiający jest fakt, że
zarówno liczne problemy występujące podczas wdrożeń systemów informatycznych, jak również
wykorzystywanie przez użytkowników tylko w niewielkiej części
nierzadko olbrzymich ich możliwości funkcjonalnych nie powoduje zmiany podejścia do sposobu
prowadzenia wdrożenia.
W rezultacie powoduje to
dziwną sytuację w której pomimo
spełnienia wszystkich umownych
i technicznych wymagań, wybrane
rozwiązanie informatyczne nie jest
w pełni akceptowane przez bezpośredniego użytkownika.
Z czego to wynika? Niestety z głębokiego konserwatyzmu
w sposobie wyboru rozwiązania,
a n a s t ę p n i e p ro w a d z e n i a j e g o
wdrożenia. Zamiast jak największą uwagę przykładać do logiki
biznesowej rozwiązania, przykłada się większą do jego szeroko
rozumianej infrastruktury. Stosowane są często bardzo stare, wy-

służone metodyki wdrożeń i tradycyjne implementacje. Nie stosuje
się procedur skutecznego zarządzania incydentami. Powoduje to,
że wdrożenia realizowane są bez
żadnej selekcji prac i bez skupiania się na wybranych procesach
krytycznych, a nadawanie odpowiedniego priorytetu wybranym
pracom należy do rzadkości.
Potrzebna jest większa i lepsza kontrola nad tzw. aktywnością
wdrożenia. Potrzebny jest głęboki
przełom w podejściu do realizowania projektów. Potrzebne są osoby posiadające umiejętność powiązania działań wdrożeniowych
z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Potrzebne jest myślenie z uwzględnieniem utworzenia
wewnętrznego rynku energii elektrycznej na całym obszarze Unii
Europejskiej.
Jednym z rozwiązań jest realizacja projektów wykorzystująca
koncepcję zarządzania w czasie
rzeczywistym (RTE - Real Time Enterprise). Polega ona na skracaniu
czasu realizacji krytycznych procesów przed rozpoczęciem, w jego trakcie i po wdrożeniu systemu.
Wa r t o z a z n a c z y ć , ż e z a s a dy zarządzania w czasie rzeczy-

wistym (RTE) dotyczą każdego
aspektu działalności przedsiębiorstwa, w tym także wszelkich wymian i wdrożeń systemów informatycznych, a nie tylko wybranych
elementów logistyki czy obsługi
zamówień.
Co ciekawe, cały szereg analiz
i zebranych doświadczeń wskazuje jednoznacznie, że spora część
rozwiązań informatycznych (i to
tych aktualnie wybranych lub
wdrażanych) posiada architekturę niedostosowaną do rozwiązań
RTE. Oznacza to, że wprowadzany, niekiedy z olbrzymim wysił kiem, duży system informatyczny
nieposiadający właściwości RTE
b ę d z i e j u ż w c h w i l i z a k o ń c z enia jego wdrożenia rozwiązaniem
mocno nie na czasie. Powód jest
oczywisty - RTE wymaga odpowiednio dostosowanych aplikacji.
Projektanci systemów informatycznych podkreślają, że architektura systemów dla RTE to nie pojedyncze rozwiązania, ale portfolio
technologii, które pozwala zwiększać efektywność działań.
Przed wyborem rozwiązania, które chcemy wdrażać, zamiast kolejny raz dodefiniowywać
i uszczegóławiać wymogi zawar-
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te w SIWZ-ie, lepiej skoncentrować się na modelach i koncepcji
architektury rozwiązania spełniającej wymogi RTE.
I nie jest to tylko kolejna modna
metoda używana przez firmy doradcze, ale faktyczna szansa na realizację w systemie rzeczywistych,
nie przewymiarowanych, sytuacji
biznesowych. Jeżeli to się stanie,
to czas wdrożenia stanie się kluczowym elementem i miernikiem
sprawności. Bez wątpienia będzie
to źródło przewagi konkurencyjnej.
Firma chcąca działać w modelu
RTE musi wyposażyć się w bardzo
elastyczny system IT. Ta elastyczność wynika z faktu, że procesy
biznesowe coraz szybciej zmieniają się i nic nie wskazuje, że tempo
tych zmian osłabnie.
Menedżerowie potrzebują dzisiaj rozwiązań, które umożliwiają
im przygotowanie się do przyszłych
warunków działania i identyfikacji
korzystnych rozwiązań, w tym szukania rynków wzrostu. Aby z powodzeniem mogli to realizować
potrzebna jest zwiększona przejrzystość działania przejawiająca
się, między innymi, udostępnianiem
i przekazywaniem informacji w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko
ich analizą w obrębie poszczególnych działów.
Następnym krokiem będą rozwiązania określane jako Complex
Event Processing (CEP). W języku
polskim określane najczęściej jako
„złożone przetwarzanie zdarzeń”.
To jedna z technik przetwarzania,
w których logika biznesowa jest
uruchamiana w wyniku pojawienia
się określonego, wcześniej zdefiniowanego, faktu (zdarzenia). Daje to olbrzymią przewagę nad tradycyjną analizą danych polegającą
na uruchamianiu zapytań na statycznych danych zgromadzonych
w bazie.
Jeżeli takie rozwiązania połączymy z modelowaniem predykcyjnym i analityką predykcyjną, to

analiza danych generująca prognozy dotycząca przyszłych zdarzeń
zabezpieczy prawidłowe transformacyjne doskonalenie przedsiębiorstwa.
Jak dowodzi praktyka, efektem
stosowania tych rozwiązań jest stała innowacja procesów biznesowych prowadząca najczęściej do
głębokich zmian strukturalnych.
Jest cały szereg technologii
wspierających te procesy. Bardzo szybko powstają rozwiązania
umożliwiające zarządzanie w czasie rzeczywistym zarówno transakcjami, jak i funkcjami analitycznymi.
Cały szereg firm zaprezentowało na tegorocznym CEBIT 2012
kolejną generację takich rozwiązań.
Należy zwrócić tu, przede wszystkim, uwagę na rozwiązania określane terminem „Big Data”, czyli
duże i bardzo duże zbiory danych
oraz związane z nimi technologie.
Kompleksowe rozwiązanie klasy
Big Data to zestaw mechanizmów
do zbierania, przechowywania, zarządzania, analizowania i współdzielenia informacji.
Kolejny krok to konwergencja,
czyli kojarzenie zjawisk znajdujących się na pograniczu działów telekomunikacji, informatyki i multimediów, wzmocniona technologią
in-memory zwiększającą wielokrotnie (nawet kilka tysięcy razy) szybkość analiz biznesowych.
Rozwiązania takie to rzeczywiście duża zmiana jakościowa.
Umożliwia wdrożenie technologii
zorientowanych na modelowanie
biznesowe. Z powodzeniem zastępuje szereg pojedynczych projektów, oddzielonych od siebie nawzajem i niezwiązanych z pomysłami
na spójne zarządzanie informacją.
Najwyższa pora zrezygnować
z wyboru i wdrażania systemów,
które skrzypią (lub będą skrzypieć)
dostojną starością już po paru miesiącach. Inspirowanie się rzeczami,
które były już gdzieś i kiedyś wdrażane jest dopuszczalne niezwykle

rzadko i tylko w przypadku rozwiązań wybitnych. Wydaje się, że
przedsiębiorstwa energetyczne nie
wychodzą naprzeciw wyzwaniom
współczesnej działalności. Głównie z powodu braku odpowiednich
rozwiązań informatycznych, zasobów, narzędzi i metod.
Należy tworzyć modele dynamiczne, porządkując i systematyzując dotychczasową wiedzę na
temat celów biznesowych, ich klasyfikacji i determinant.
Dzisiaj potrzebne są rozwiązania należące do tzw. strategii ciągłego odnawiania się w otoczeniu
(generative strategy). Polega ona
nie na poszukiwaniu długotrwałej
przewagi konkurencyjnej, lecz na
wykreowaniu organizacji, zdolnej
do nieustannego regenerowania
swojej przewagi konkurencyjnej
w odpowiedzi na zmiany otoczenia.
Zakładając, że przedsiębiorstwa energetyczne chcą dążyć do
poprawy swego miejsca w gospodarce, to jak najszybciej powinny rozszerzyć i umocnić działania
zmierzające do przyspieszenia ich
informatycznego rozwoju. Nie odbędzie się to bez powszechnego
zrozumienia konieczności fundamentalnej transformacji w sposobie wyboru i realizacji projektów
informatycznych. Ta zmiana może być źródłem wielkich korzyści,
ale w przypadku jej zaniechania,
źródłem trudności i popadnięcia
w zacofanie. Innowacyjność szeroko rozumiana przejawia się w tym,
że motorem napędowym rozwoju staje się zintegrowany, regularnie modyfikowany i doskonalony,
system informatyczny. Jeśli poważnie mówimy o rozwoju, musi
się poważnie myśleć o zarządzaniu w czasie rzeczywistym (RTE),
o złożonym przetwarzaniu zdarzeń
(CEP), o rozwiązaniach Big Data
i o technologii in-memory. Bez tego poważna część wdrażanych rozwiązań straci swoją przyszłość, zanim się jeszcze zakończy. o
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Odpad a tzw. produkt uboczny

J

uż od dłuższego czasu
w kolejce legislacyjnej
oczekuje projekt nowej
ustawy o odpadach, która
ma zastąpić obecnie
obowiązującą ustawę
z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (UoP).
W zasadzie przyjęcie
nowej ustawy związane
jest z koniecznością
implementacji do krajowego
porządku prawnego
regulacji Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008
r. w sprawie odpadów
(Dyrektywa 2008/98/
WE). Państwa członkowskie
były zobowiązane do jej
transponowania do dnia
12 grudnia 2010 r.

W Dyrektywie 2008/98/WE, powołując się na Decyzję 1600/2002/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającą szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska
wyraźnie zaakcentowano konieczność „opracowania lub zmiany prawodawstwa w sprawie odpadów,
w tym wyjaśnienia różnicy pomiędzy odpadami i substancjami lub
przedmiotami niebędącymi odpadami”. Jak pokazuje praktyka, kwestia
klasyfikacji „odpad/nie odpad” od
dawna budziła, i nadal budzi, wiele wątpliwości i kontrowersji. Liczne są przypadki, gdy przedsiębiorcy
uznają dany odpad za tzw. surowiec wtórny, który ich zdaniem nie
podlega reżimowi odpadowemu.
I odwrotnie, wcale nie tak rzadko zdarza się, że dany przedsiębiorca kwalifikuje daną substancję (przedmiot) jako odpad, choć
patrząc na obowiązujące przepisy
prawa, wcale takiego obowiązku nie
ma… Temat nie jest przy tym tylko
przysłowiowym akademickim spo-

rem, bo przekłada się bezpośrednio na praktykę, w tym zwłaszcza
konieczność ponoszenia, czasem
znacznych, nakładów finansowych
przez przedsiębiorców. Klasyfikacja
(brak klasyfikacji) danej substancji
(przedmiotu) do kategorii odpadów
może oznaczać bowiem dla danego wytwórcy znaczne obowiązki
(lub brak obowiązków) związanych
z właściwym zagospodarowaniem
takich substancji (przedmiotów)
i dalej, ryzyko odpowiedzialności
cywilnej, karnej i administracyjnej
w przypadku ich niewłaściwego zagospodarowania.

 Czy nowe przepisy
ułatwią życie
biznesowi?

 Odpad, czyli?
W świetle obecnie obowiązującej UoP odpadem jest „każda substancja lub przedmiot należący do
jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza po-
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zbyć się lub do ich pozbycia się jest
zobowiązany”. Co do zasady więc
odpadem może być każda substancja lub przedmiot, jeżeli spełnione
zostaną dwie przesłanki:
 przynależność do jednej z kategorii wskazanej w załączniku nr
1 do ustawy o odpadach oraz
 faktyczne pozbycie się takiej
substancji (przedmiotu) lub wola (albo obowiązek) podmiotu,
aby takiej substancji (przedmiotu) się pozbyć.
Zgodnie z bardzo enigmatyczną listą załącznika nr 1, odpadem
w szczególności mogą być produkty nieodpowiadające wymaganiom
jakościowym; substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań;
przedmioty lub ich części nienadające
się do użytku; substancje, które nie
spełniają już należycie swojej funkcji, czy też substancje lub przedmioty dla których posiadacz nie znajduje
już dalszego zastosowania. Kropką
nad i jest ostatnia kategoria, zgodnie
z którą odpadem są „wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych
kategoriach (np. z działalności usługowej i remontowej)”. Patrząc na załącznik można więc uznać, że odpadem może być w zasadzie wszystko.
Może, ale nie musi, bo analiza,
czy dana substancja (przedmiot) jest
w danym stanie faktycznym rzeczywiście odpadem, zależy - w świetle UoP
- także od spełnienia drugiej przesłanki, tj. woli (obowiązku) pozbycia się
lub faktycznego pozbycia się. Niestety, jak wskazuje praktyka, bardzo często sam fakt, że w określonym cyklu
produkcyjnym powstała „niechciana”
substancja (przedmiot), bez względu
nawet jakie jest jego późniejsze przeznaczenia, jest uznawany przez organy i same podmioty - jako odpad,
pomimo, że w danym stanie faktycznym można obronić stanowisko, ze
takim odpadem - w rozumieniu UoP
- wcale nie jest.

Odpady są klasyfikowane zgodnie z przyjętym w drodze rozporządzenia katalogiem odpadów.
Należy mocno podkreślić, że sam
fakt uwzględnienia danej substancji
(przedmiotu) w katalogu odpadów
nie oznacza automatycznie uznania takiej substancji (przedmiotu),
w konkretnym stanie faktycznym,
za odpad. To wskazówka „pomocnicza” ale nie czynnik, który przesądza o właściwej kwalifikacji.

,,

Zgodnie
z projektem,
w nowej ustawie
regulującej
gospodarkę
odpadami
w naszym kraju,
odpadem będzie
każda substancja
lub przedmiot,
których posiadacz
pozbywa się,
zamierza się
pozbyć, lub do
których pozbycia
został zobowiązany

Tyle przepisy UoP. Jednocześnie, jednak, przy analizie konkretnego przypadku, warto, a nawet należy sięgnąć do regulacji
i orzecznictwa sądowego, zwłaszcza na poziomie wspólnotowym.
Wraz z przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej, zgodnie z zasadą przychylności wykładni prawa
krajowego wobec procesu integracji ze Wspólnotami, sądy krajowe
są zobowiązane do takiej wykładni
przepisów, która pozwala na nadanie przepisom prawa krajowego
znaczenia najbardziej zbliżonego
rozwiązaniom w Unii Europejskiej.
Jak słusznie wskazał w jednym ze
swych orzeczeń Sąd Najwyższy, po
akcesji Polski do Unii Europejskiej
sądy polskie „znalazły się w obliczu nowej rzeczywistości” i muszą

brać pod uwagę wykładnię ETS
oraz obowiązujące w Unii Europejskiej dyrektywy.
I tak w szczególności nie możemy zapominać, że UoP implementuje przepisy Dyrektywy 2006/12/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dyrektywa 2006/12).
Nasza definicja odpadu jest zbieżna z definicją zawartą w Dyrektywie 2006/12, a wskazówki interpretacyjne dotyczące Dyrektywy
2006/12/WE zostały wypracowane
przez orzecznictwo Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości (ETS).
Konsekwentnie, zgodnie
z orzecznictwem ETS, w niektórych
przypadkach, substancje (przedmioty) pochodzące z procesu wytwarzania, którego głównym celem
nie było ich wyprodukowanie (tzw.
pozostałości procesu produkcyjnego lub pozostałości poprodukcyjne), mogą stanowić nie odpad, ale
tzw. produkt uboczny czyli produkt,
którego posiadacz nie zamierza
„pozbyć się” w rozumieniu Dyrektywy 2006/12, ale który zamierza
następnie wykorzystać we własnym
procesie produkcyjnym lub wprowadzić do obrotu do wykorzystania przez podmioty trzecie. Dane
substancje (przedmioty) mogą być
uznane za produkt uboczny wyłącznie pod warunkiem że ich ponowne
wykorzystanie:
 jest pewne,
 nie wymaga jakiegokolwiek
wcześniejszego przetwarzania i
 jest częścią ciągłego procesu
produkcji lub użytkowania.
Wszystkie trzy przesłanki muszą być spełnione łącznie.
Doświadczenie ETS zostało
zebrane w Komunikacie Komisji
Rady i Parlamentu Europejskiego
dotyczącego odpadów i produktów ubocznych. Celem Komunikatu było wyjaśnienie definicji odpadu, i dalej wyjaśnienie powstałej
w praktyce gospodarczej kwestii,

czy, i w jakich przypadkach, substancje (produkty) niestanowiące
podstawowego celu procesu produkcyjnego (a więc substancje
(produkty), które w zasadzie mogą
być uznane za odpad produkcyjny),
mogą być jednak potraktowane jako niespełniające przesłanek odpadu, a w konsekwencji wyłączone
z reżimu odpadowego. Komunikat
nie jest obowiązującym aktem prawa; ma natomiast stanowić zestaw
wskazówek dla właściwych organów dokonujących indywidualnych
ocen dotyczących klasyfikacji danej
substancji jako odpadu i jednocześnie źródło informacji dla podmiotów prywatnych w zakresie klasyfikowania określonych substancji
(przedmiotów) procesu produkcyjnego. Wskazówki Komunikatu są
oparte o wykładnię terminu „odpad”
przyjętą przez ETS.
Dla potrzeb Komunikatu przyjęto
rozróżnienie trzech pojęć:
 produkt,
 pozostałość procesu produkcyjnego, oraz
 produkt uboczny.
Produkt to materiał, który celowo powstał w procesie produkcyjnym. Pozostałość procesu produkcyjnego to materiał, który nie
powstał celowo w procesie produkcyjnym, ale który może, ale nie musi
stanowić odpadu. Produkt uboczny
to pozostałość procesu produkcyjnego niebędąca odpadem.
W Komunikacie zaproponowano
trzyetapową ocenę danego materiału. Pierwszym etapem jest ocena czy ewentualne, zamierzone wykorzystanie danego materiału jest
zgodne z prawem, a tym samym
czy wytwórca nie jest zobowiązany
zgodnie z przepisami prawa do pozbycia się takiego materiału. Obowiązek pozbycia się oznacza automatyczne zakwalifikowanie danego
materiału jako odpad, a nie produkt
uboczny. Drugi etap to ocena, czy
dany materiał jest pozostałością

procesu produkcyjnego, czy też
produktem. Badanie tej przesłanki
polega na analizie czy producent
podjął celową decyzję o wytworzeniu materiału. Dla uznania „celowości” wystarczy wykazanie, że
produkcja danego materiału była
„wynikiem wyboru technicznego”.
Na gruncie konkretnych przypadków ETS uznał, że: (i) jeśli producent mógł wyprodukować produkt
pierwotny bez jednoczesnego wytworzenia określonej substancji, ale
zdecydował się na taki proces, aby
wytworzyć daną substancję, to taka
substancja nie jest pozostałością
procesu produkcyjnego, i dalej (ii)
jeśli producent zmodyfikował proces produkcyjny tak, że dana substancja uzyskała określone parametry, to taka substancja nie jest
pozostałością procesu produkcyjnego. Trzeci etap oceny to analiza
danego materiału zaklasyfikowanego w etapie drugim jako pozostałość produkcyjna w świetle wypracowanych przez ETS przesłanek
uznania za produkt uboczny. Tak
jak wskazano już wyżej, zgodnie
z orzecznictwem ETS, w przypadku
gdy dalsze wykorzystanie materiału:
 jest nie tylko możliwe, ale jest
pewne,
 b e z k o n i e c z n o ś c i d a l s z e g o
przetwarzania przed dalszym
wykorzystaniem,
 w ramach ciągłego procesu produkcyjnego lub użytkowania, to
taki materiał nie jest odpadem.
Wszystkie trzy przesłanki muszą
być spełnione łącznie.
W świetle orzecznictwa, w danym stanie faktycznym, w określonych warunkach produktem, a nie
odpadem może być w szczególności żużel, który powstaje w procesie wytapiania w wielkim piecu,
pozostałości skalne z procesu wydobycia kopalin, zbędne materiały z pierwotnego procesu produkcyjnego lub materiały wymagające
tylko kosmetycznych zmian, któ-

re są zasadniczo podobne do produktu pierwotnego, takie jak masa
kauczukowa i mieszanka wulkanizacyjna, wióry i elementy z korka,
resztki z tworzyw sztucznych i podobne materiały.
Dyrektywa 2006/12 została
uchylona z dniem 12 grudnia 2010
r. i zastąpiona nowymi regulacjami dotyczącymi zasad gospodarowania odpadami na terenie UE, tj.
nową Dyrektywą 2008/98. Zgodnie z Dyrektywą 2008/98, odpady
oznaczają „każdą substancję lub
przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub
do pozbycia się których został zobowiązany”. Dyrektywa 2008/98
wprowadza do porządku prawnego
termin „produkt uboczny”. Zgodnie
z Dyrektywą 2008/98, w ślad z wypracowaną przez ETS wykładnią,
substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem
nie jest ich produkowanie, mogą
być uznane za produkt uboczny,
a nie za odpady, wyłącznie jeżeli
spełnione są następujące warunki:
 dalsze wykorzystywanie danej
substancji lub tego przedmiotu
jest pewne;
 dana substancja lub przedmiot
mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez jakiegokolwiek
dalszego przetwarzania innego
niż normalna praktyka przemysłowa;
 dana substancja lub przedmiot
są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego; oraz
 dalsze wykorzystywanie jest
zgodne z prawem, tzn. dana substancja lub przedmiot
spełniają wszelkie istotne wymagania dla określonego zastosowania w zakresie produktu,
ochrony środowiska i zdrowia
ludzkiego, i nie doprowadzi do
ogólnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko lub
zdrowie ludzkie.
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Dyrektywa 2008/98 przewiduje, że na podstawie wyżej wskazanych warunków, na poziomie
państw członkowskich, mogą zostać określone kryteria, jakie muszą być spełnione, aby konkretne
substancje (przedmioty) były uznane za produkt uboczny.

 Propozycje

Technologie

w projekcie nowej
ustawy o odpadach

Zgodnie z projektem, w nowej
ustawie regulującej gospodarkę odpadami w naszym kraju, odpadem
będzie każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa
się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia został zobowiązany. Projekt jest więc w tym zakresie
spójny z Dyrektywą 2008/98.
Nowa ustawa będzie zawierać
również regulacje dotyczące produktu ubocznego. Zgodnie z projektem, przedmiot (substancja),
powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym
celem nie jest ich produkcja, będą mogły być uznane za produkt
uboczny, niebędący odpadem, jeżeli
zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
 dalsze wykorzystywanie przedmiotu (substancji) jest pewne;
 przedmiot (substancja) mogą
być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania,
innego niż normalna praktyka
przemysłowa;
 dany przedmiot (substancja) są
produkowane jako integralna
część procesu produkcyjnego;
 dana substancja (przedmiot)
spełniają wszystkie istotne
wymagania, w tym prawne,
w zakresie produktu, ochrony
środowiska oraz życia i zdrowia
ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie
doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Jednocześnie, zgodnie z projektem, uznanie za produkt uboczny nie będzie uzależnione tylko
i wyłącznie od decyzji przedsiębiorcy. Przedsiębiorca (wytwórca substancji/przedmiotu) będzie musiał
przedłożyć marszałkowi województwa zgłoszenie uznania przedmiotu (substancji) za produkt uboczny.
Do zgłoszenia będą musiały być
dołączone dowody spełnienia warunków wymaganych przez przepisy do uznania za produkt uboczny
(patrz wyliczenie wyżej). Przedmiot (substancja) będą uznane za
produkt uboczny, jeżeli marszałek
województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia
nie wyrazi, w drodze decyzji, swojego sprzeciwu. Należy przy tym
podkreślić, że projekt przewiduje
mechanizm „powrotnego uznania”
substancji (przedmiotu) za odpad,
jeżeli przestał on spełniać warunki określone przepisami. Zgodnie
z projektem, substancje (przedmioty), które przestały spełniać warunki i wymagania, o których mowa
w projekcie są odpadami.
Jednocześnie należy zwrócić
uwagę, że projekt rozróżnia kategorię „produktów ubocznych” i mechanizm „utraty statusu odpadów”.
Są to dwie odrębne instytucje, które nie powinny być ze sobą utożsamiane. Mówiąc o „produktach
ubocznych”, projekt wskazuje na
wytworzone w toku działalności
substancje (przedmioty), które, ze
względu na ich specyficzny charakter (możliwość odpowiedniego,
dalszego zagospodarowania), od
samego początku nie są uznane za
odpad (nie są w ogóle kwalifikowane jako odpad). Natomiast mówiąc
o mechanizmie „utraty statusu odpadów” projekt reguluje przypadki,
gdy substancje (przedmioty) zostały początkowo zaklasyfikowane do
kategorii odpadów, niemniej jednak
po przeprowadzeniu procesu ich
odzysku, ich charakter (właściwości, możliwości dalszego wykorzy-

stania) uzasadniają ich „przekwalifikowanie” do kategorii nie-odpadów.
Zgodnie z projektem, określone
rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania
ich odzyskowi, w tym recyklingowi, łącznie spełniają następujące
warunki:
 substancja (przedmiot) są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
 istnieje rynek takich substancji (przedmiotów), lub popyt na
nie,
 dana substancja (przedmiot)
spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania
określone w przepisach i w normach mających zastosowanie
do produktu, oraz
 z a s t o s o w a n i e s u b s t a n c j i
(przedmiotu) nie prowadzi do
negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.
I znów, podobnie jak w przypadku produktu ubocznego, substancja
(przedmiot), które przestały spełniać wskazane wyżej uwarunkowania, z tym momentem będą traktowane jako odpady (swoista utrata
statusu nie-odpadu).

 W ramach

podsumowania…

W ramach podsumowania warto
jeszcze raz postawić pytanie, czy
nowe przepisy ułatwią przedsiębiorcom kwalifikację tzw. pozostałości poprodukcyjnych. W zasadzie
nie można oprzeć się wrażeniu, że
jest to jedynie wpisanie (zarówno
w Dyrektywie 2008/98, jak i w projekcie ustawy) rozwiązań (mechanizmów) funkcjonujących już faktycznie na rynku, a wypracowanych
przez orzecznictwo wspólnotowe
tylko w oparciu o definicję terminu „odpad”. Czy więc rzeczywiście
będzie prościej? Czas pokaże… o

Energetyka w gminie

nr 5(29)/2012

69

70

nr 5(29)/2012

Halina Rechul, dr nauk ekonomicznych, specjalność polityka gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego

Na styku problematyki
samorządowej z energetyczną,
czyli o polityce
energetycznej

Energetyka w gminie

gminy

W

światowej energetyce obserwujemy dwie tendencje: globalizację oraz
rozwój energetyki lokalnej. Rozwijają się one niezależnie i są równie
ważne, jednak w innej skali. Na obu poziomach stawiane jest to samo pytanie:
skąd brać energię w przyszłości? Odpowiedź jest jedna. Należy inwestować
w rozwój odnawialnych źródeł energii i promować efektywne jej wykorzystanie.
Oba działania muszą być upowszechniane w skali lokalnej, w gminach, wśród
lokalnych społeczności.
Coraz silniejsza globalizacja gospodarki sprawia, że lokalne zagrożenia stają
się globalnymi, a światowe problemy dotykają lokalnych społeczności. Najbardziej
spektakularnym przejawem tego paradoksu jest zarysowujący się niedobór energii.
Jeśli podaż energii będzie się odbywała w oparciu o dotychczas stosowane
nośniki energii i przy zastosowaniu dotychczasowych metod ich przetwarzania,
a popyt będzie rósł jak obecnie, to grozi
nam załamanie dostaw i kryzys energetyczny, a nie jak to miało miejsce obecnie,
kryzys w energetyce.

Ewentualny kryzys energetyczny będzie wywołany działaniami lub ich brakiem, ze strony różnych podmiotów gospodarczych i każdego z nas po trosze.
Skoro tak, to można mu zapobiec poprzez
wspólne działanie wymagające współodpowiedzialności. Oznacza to konieczność
podejmowania inicjatyw racjonalizujących
wykorzystanie energii i zapewniających
stałe jej dostawy na miarę istniejących
potrzeb. Inicjatywy te powinny być podejmowane już na szczeblu gmin, poprzez
edukację dotyczącą poszanowania energii
i możliwości wykorzystania lokalnych za-

sobów energii odnawialnej. Ważne jest, by
były podejmowane z globalnej perspektywy i tak też koordynowane. Tym inicjatywom powinny towarzyszyć działania
prowadzone lokalnie, także w gminach,
ale realizowane z uwzględnieniem globalnego kontekstu i wpisujące się w ideę
zrównoważonego rozwoju.
Przyjmowanie dostępności energii elektrycznej za pewnik jest być może najbardziej ryzykowną z dostępnych
obecnie opcji. Pewnym rozwiązaniem
w tym względzie jest budowa lokalnych
systemów energetycznych. Zamiast wy-

korzystywać duże elektrownie i zsynchronizowany prąd zmienny, przesyłany przewodami z odległości setek kilometrów,
systemy lokalne mogą wykorzystywać
występujące lokalnie odnawialne zasoby
energetyczne. Należy jednak zinwentaryzować zasoby tych źródeł i określić przydatność do wykorzystania w energetyce.
Energię ze źródeł odnawialnych należy
wytwarzać głównie w energetyce rozproszonej. Zatem, uzasadnione jest tworzenie
bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o lokalne systemy energetyczne.
Budowanie państwa demokratycznego
z gospodarką rynkową, wstąpienie Polski
w struktury Unii Europejskiej oraz globalizacja życia gospodarczego z jednej strony,
a rozwój gospodarek lokalnych z drugiej, decentralizacja władzy państwowej, przyczyniły się do wzrostu samodzielności samorządów i umożliwiły im kreowanie własnych
polityk, w tym energetycznej. Wzrost międzynarodowej konkurencyjności krajowych
gospodarek nie pozostaje w sprzeczności
z prowadzeniem przez władze lokalne polityki gospodarczej, także polityki ukierunkowanej na wykorzystanie zasobów energetycznych.
We współczesnym państwie demokratycznym w pełni uzasadnione jest, że
samorządy również mają wpływ na politykę energetyczną. Do najpoważniejszych
przesłanek, uzasadniających prowadzenie
przez gminy własnej polityki energetycznej,
należy zaliczyć wcielane przez samorządy terytorialne zasady, jak: decentralizacja,
subsydiarność, autonomia i samodzielność.
Należy pamiętać, że samorządy terytorialne
są organami władzy publicznej, działającymi
na rzecz zaspokojenia potrzeb upodmiotowionych społeczności lokalnych.
W polskich uwarunkowaniach instytucjonalnych, samorządy lokalne mogą
współodpowiadać za politykę energetyczną państwa tylko wówczas, jeśli są w stanie
kreować lokalną politykę energetyczną na
bazie własnego potencjału energetycznego.
Tak więc związek między lokalną polityką
energetyczną, a polityką energetyczną państwa jest dla każdej gminy inny, uzależniony
od specyficznych warunków właściwych
danej jednostce terytorialnej. O specyfice
i jakości tych związków decydują również

same władze gmin, które mogą podejść do
kreowanej przez siebie polityki w sposób
strategiczny lub oprzeć się na improwizacji.
W pierwszym z wymienionych przypadków,
samorządy lokalne planują i realizują określone czynności składające się na proces
polityki energetycznej, natomiast w przypadku drugim oczekują na aktywność i zaangażowanie organów administracji rządowej.
Wybór właściwego dla poszczególnych
gmin sposobu kreowania lokalnej polityki
energetycznej jest konsekwencją analizy
w zakresie stanu i kombinacji zestawiających określone zmienne do których należy zaliczyć:

,,
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 strukturę własności terenów, przedsię-

biorstw, obiektów, urządzeń i instalacji
energetycznych,
 stan infrastruktury energetycznej,
 prawne i organizacyjne uwarunkowania
niezbędne dla funkcjonowania gminy,
jako podmiotu lokalnej polityki energetycznej,
 stopień rozwoju lokalnego rynku energii,
 jakość współpracy gmin z przedsiębiorstwami energetycznymi,
 samodzielność finansową gmin.
Niezależnie od wybranego przez gminy sposobu podejścia do kreowania polityki
energetycznej, mogą i powinny one, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, oddziaływać na lokalną gospodarkę energetyczną
w sposób pośredni i bezpośredni.

Wydaje się, że uwzględnienie uwarunkowań wynikających z polityki energetycznej państwa, przy jednoczesnym
efektywnym wykorzystaniu miejscowych
zasobów energetycznych, stanowi ważną
przesłankę współczesnej polityki energetycznej gminy.
Działalność władz publicznych jako
podmiotów polityki energetycznej jest
zróżnicowana, ponieważ są to odmienne co do swej genezy i celów własnych
organizacje społeczne, które jednak odgrywają niekiedy podobne role, co wynika z podporządkowania jednej organizacji
drugiej. Władza centralna wytycza ogólne kierunki działań i przyporządkowuje im
zadania ważne dla całego społeczeństwa
w obrębie gospodarki energetycznej państwa. Natomiast gmina ma rozwiązywać
lokalne problemy energetyczne, które powstają w oderwaniu od polityki państwa
i można powiedzieć, że związane są z codziennym życiem lokalnej społeczności.
Fakt, że interesować się nimi może, a często i musi państwo, nie odbiera im charakteru wyłączności lokalnej. Gmina jako
lokalna organizacja społeczna zobowiązana jest przede wszystkim do realizowania
zadań mających zaspokoić potrzeby energetyczne własnej społeczności, a dopiero w drugiej kolejności może realizować
zadania wynikające z celów polityki energetycznej państwa. Jest to niejako odwrócenie powszechnie przyjmowanego poglądu, który narzuca gminie realizowanie
zadań wynikających z polityki państwa
przed lokalnymi.
Gminy, mające pełnić rolę kreatora i regulatora lokalnego rynku energii,
nie posiadają dostatecznego wsparcia
w przepisach prawnych, które wprawdzie sprzyjają prowadzeniu przez gminy
polityki energetycznej, ale nie gwarantują
jej skuteczności. Często spełnienie obowiązku zapisanego w Prawie energetycznym kończy się na przyjęciu przez rady
gmin dokumentów wyrażających politykę
energetyczną. W opiniach przedstawicieli
władz gmin są to dokumenty, na podstawie których można, co prawda realizować wskazane w nich przedsięwzięcia
jako zadania różnych podmiotów, w tym
również gminy, ale nie sposób kształto-
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wać nakreśloną w Założeniach.... politykę
energetyczną przez narzucenie zachowań przedsiębiorstwom energetycznym
i inwestorom. Gmina w zasadzie nie posiada środków władczych wobec tych
podmiotów.
Przygotowanie Planu, a jego realizacja w praktyce to dwie różne sprawy. Gdy gmina Planu nie ma lub jest on
nieaktualny, to lokalne przedsiębiorstwo
dostarczające ciepło nie może podjąć
decyzji inwestycyjnych. Dostosowanie
się przedsiębiorstw ciepłowniczych do
potrzeb gminy wymaga znajomości jej
aktualnych potrzeb w zakresie dostaw
ciepła. Nie znając zamierzeń ani potrzeb
miasta, przedsiębiorstwo nie może podjąć stosownych decyzji. Plan inwestycyjny przedsiębiorstwa powstaje w oparciu
o diagnozę potrzeb w zakresie zużycia
ciepła zawartą w planie energetycznym.
Gmina, planując zaopatrzenie w media
energetyczne, musi mieć spójne informacje o zamiarach inwestycyjnych przedsiębiorstw. Dobra współpraca i wymiana
informacji między gminą a przedsiębiorstwem energetycznym opiera się na dobrej woli obu stron. Interes ekonomiczny
i odpowiedzialność za lokalne bezpieczeństwo energetyczne wymusza jednak taką współpracę bez konieczności
stosowania dodatkowych instrumentów
władczych.
Należy zdawać sobie sprawę, że na
zadaniach wynikających z Prawa energetycznego nie kończy się odpowiedzialność gmin za zarządzanie energią
na jej terenie. Gminy muszą wywiązać się
z obowiązków innych niż działania planistyczne w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Niejednokrotnie są one dużymi odbiorcami usług energetycznych. Racjonalne
wykorzystanie mediów energetycznych,
zapewnienie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w obiektach, których gmina
jest właścicielem to już nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale przede
wszystkim interes ekonomiczny gmin.
W każdej gminie ze względu na brak
wzorców, doświadczeń i szczegółowych
uregulowań prawnych muszą być tworzo-

ne od podstaw metody działania. Należy
opracować dla każdej gminy indywidualnie
zakres działania i priorytety w zaopatrzeniu
w media energetyczne. Często także należy stworzyć nowe struktury (lub dopasować istniejące), które odpowiadać będą za
tworzenie i realizację planów energetycznych oraz nadzór usług i poziom eksploatacji własnych urządzeń energetycznych.
Gminy są więc w trudnej sytuacji, ponieważ nie mają szczegółowych wytycznych,
w jaki sposób należy podejść do opracowania lokalnej strategii energetycznej, jaką
formułę konsultacji społecznej mają przyjąć, jak zorganizować współpracę z działającymi na ich terenie przedsiębiorstwami
energetycznymi, czy i jak współpracować
z gminami ościennymi, na poziomie po-
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Wydaje się, iż
najpoważniejszą
barierą
towarzyszącą
realizacji polityki
energetycznej
przez gminy
jest brak
fachowej wiedzy
i umiejętności,
a także
niezbędnych
danych
dotyczących
składników bilansu
energetycznego

wiatu lub województwa. Bardzo ważne
jest zatem ustalenie, w jaki sposób postrzegany jest proces planowania energetycznego na poziomie gminy, z jakimi
problemami one się borykają.
Bardzo często podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie
gmin oraz lokalna społeczność nie mają
wiedzy i nie posiadają świadomości na
temat tego, czego mogą oczekiwać od
gminy prowadzącej politykę energetyczną.
Co istotniejsze, władze wielu gmin nie są
przekonane o potrzebie realizacji zapisów
ustawy Prawo energetyczne, dotyczących

obowiązku opracowania planów energetycznych. Spośród gmin, które wypełniły
obowiązek ustawowy związany z opracowaniem dokumentów planistycznych, wiele nie posiada przekonania o praktycznej
potrzebie realizowania ich zapisów. Nadal
brakuje powszechnej akceptacji dla aktywnych działań gmin w obszarze gospodarki energetycznej oraz pełnej świadomości
znaczenia tej dziedziny.
Dlaczego, więc warto podejmować
problematykę polityki energetycznej gminy?
Przynajmniej z dwóch powodów:
1. gmina jest najodpowiedniejszym podmiotem do planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych,
2. przyjęcie przez gminę obowiązku polegającego na nadzorze własnych zasobów energetycznych zapewnia racjonalne gospodarowanie nimi.
Wykreowanie i aktywizacja polityki
energetycznej gmin w obecnie istniejących
uwarunkowaniach powinny pozwolić na:
 zapewnienie ciągłości zaspokojenia
potrzeb energetycznych odbiorców,
 minimalizację kosztów zaspokojenia
tych potrzeb,
 zmniejszenie obciążenia środowiska
naturalnego,
 uzyskanie społecznej akceptacji dla
podejmowanych działań.
Racjonalne gospodarowanie i nadzorowanie przez gminę urządzeń i instalacji
energetycznych, będących jej własnością,
zapewne pozwoli na optymalne wydatkowanie środków na media energetyczne.
Gminy prowadzące politykę energetyczną powinny skupić się na działaniach,
które najogólniej można ująć w dwie grupy:
1. planowanie energetyczne,
2. organizacja zaopatrzenia w media
energetyczne (zarządzanie energią).
Przyjmując założenie, że gmina posiada opracowane i uchwalone przez radę
gminy plany energetyczne, jest ona zobowiązana do ich realizowania, czyli prowadzenia polityki energetycznej. Ponieważ
dokumenty wyrażające politykę energetyczną gminy dotyczą dłuższego okresu
czasu, wykonanie przedsięwzięć w nich
zaplanowanych uzależniane jest najczęściej od faktycznego przebiegu zakładanych scenariuszy rozwoju gospodarczego.
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gię. Ważnym elementem współdziałania
jest możliwość finansowania przedsięwzięć
energetycznych przez różne podmioty.
Korzystny jest fakt wysokiej świadomości gmin, dotyczącej konieczności współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi.
Niestety, brak jest sygnałów o wypracowaniu akceptowanych przez obie strony zakresach i sposobach jej realizacji. Problem ten
ma szerszy charakter i dotyczy wszystkich
uczestników procesu planowania energetycznego, dla których są określone ich role
i sposoby działania. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście problem
upowszechnienia wiedzy i umiejętności,
wzajemnej wymiany doświadczeń. Można oczekiwać, że przedsiębiorstwa energetyczne będą nośnikiem wiedzy z obszaru energetyki, natomiast w odniesieniu do
tworzenia i upowszechniania strategii energetycznej konieczna będzie edukacja, której ośrodki usytuowane będą poza gminą.
Szczupłość środków finansowych, jakimi dysponują gminy to bariera powszechna,
wpływająca na kreowanie przez nie polityki
energetycznej, dlatego też coraz częściej widzą one szanse dla swoich przedsięwzięć
w partycypacji finansowej przedsiębiorstw
energetycznych. Ważne jest doświadczenie
gmin (własne i obce) w sposobie wsparcia
finansowego inwestycji energetycznych,
a także autentyczna skłonność do aktywizacji założeń lokalnej polityki energetycznej. Celowe jest zatem skoordynowanie
działań by pozyskać dodatkowe źródła finansowania z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Wymaga to jednak przedsięwzięć
edukacyjno-informacyjnych, których
ktoś musi być inicjatorem, realizatorem
i koordynatorem.
Należy stwierdzić, iż:
 gminy powinny coraz częściej inicjować i podejmować różnego typu
inwestycje w energetyce komunalnej wspólnie z przedsiębiorstwami
energetycznymi,
 warto podjąć wysiłek kształtowania
świadomości w zakresie odpowiedzialności za energetykę ze strony
samorządów, ponieważ zdecydowanie widać brak odpowiednio przygotowanych kadr w tym zakresie,

 edukacja odbiorców energii jest in-

westycją w energetykę,
 samorządowcy w obecnych warun-

kach z trudem radzą sobie z wykonywaniem ogromnej ilości zadań
narzuconych ustawami samorządowymi i kompetencyjnymi,
 konieczne jest wzmocnienie pozycji
administracji samorządowej wobec
przedsiębiorstw energetycznych,
 gmina powinna patrzeć na politykę energetyczną z perspektywy bilansu korzyści i strat dla lokalnego
społeczeństwa,
 niedoinformowanie oraz brak wiedzy, a także konserwatyzm i strach
przed tym co nowe jest istotnym
powodem bierności wielu gmin.
Wydaje się, iż istnieje potrzeba
opracowania procedury działań, jakie
są niezbędne przy planowaniu i organizowaniu zaopatrzenia w energię na poziomie gmin, proponującej podział zadań i kompetencji pomiędzy wszystkie
podmioty, których udział jest niezbędny
dla sprawnego i jakościowo poprawnego sporządzania strategii energetycznej
i zapewnienia warunków do jej realizacji.
Nie ulega wątpliwości, że potrzebna
jest większa aktywność i wzrost umiejętności gmin jako koordynatora i planisty systemów zaopatrzenia gminy
w nośniki energii. W prowadzeniu polityki energetycznej powinny one dostrzec korzyści społeczne i gospodarcze, których nie zauważa liberalizowany
rynek energii.
Podkreślić należy, że rozwój demokracji musi wyrażać się zwiększonymi
kompetencjami gmin, jak również większą odpowiedzialnością społeczności
lokalnej. Nawet jeśli w wielu dziedzinach występują odpowiednie regulacje
prawne, to inicjatywy i zaangażowania
w rozwiązywaniu lokalnych problemów
nie da się zapisać żadną ustawą. Nie
ulega wątpliwości, iż gminy zmuszone
będą do dokonywania trudnych wyborów między społecznymi oczekiwaniami, a możliwością ich realizacji. Oczekiwać jedynie można, że będą to wybory
trafne, zgodne z lokalnymi potrzebami
i możliwościami. o

Energetyka w gminie

Pod wpływem zmieniającego się otoczenia, gminy będą musiały tworzyć i prowadzić politykę energetyczną. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być nadanie
odpowiedniej rangi planowaniu energetycznemu. Od momentu wejścia w życie Ustawy
Prawo energetyczne, część gmin podjęła się
opracowania planów energetycznych. Efekty tych działań są różne i wynikają ze zróżnicowanego podejścia do problematyki przez
same gminy, jak i działające na ich zlecenie
firmy doradcze. Nadal nie jest doceniana rola
założeń do planu, które stanowią podstawę
kształtowania uwarunkowanych interesem
odbiorcy oddolnych mechanizmów rynkowych. Staranne i rzetelne opracowanie założeń do planu daje gminie szansę na prowadzenie polityki energetycznej na lokalnym
rynku energii i prawo do negocjacji i wyboru
usługodawcy, jakim jest przedsiębiorstwo
energetyczne. Wykorzystanie założeń do
planu do prowadzenia przez gminę aktywnej polityki zwiększa szansę na osiągnięcie
przez nią celu, jakim jest zadowolenie odbiorcy końcowego.
Wydaje się, iż najpoważniejszą barierą towarzyszącą realizacji polityki energetycznej przez gminy jest brak fachowej wiedzy i umiejętności, a także niezbędnych
danych dotyczących składników bilansu
energetycznego. Dodatkową przeszkodą
są wysokie koszty opracowania planów
energetycznych przez wyspecjalizowane
firmy zewnętrzne. Powodem obecnego
stanu jest także brak formalnego terminu,
do którego powinny być opracowane plany
energetyczne, jak również brak zainteresowania samych gmin. Sytuacja taka może
z kolei wynikać z braku orientacji gmin co do
korzyści, jakie mogą czerpać w przypadku
opracowania planów, ale także dużego obciążenia innymi pracami, czy też konieczności wygospodarowania funduszy na ten cel.
Analiza uwarunkowań, w jakich gminom przychodzi tworzyć i realizować politykę energetyczną wskazuje, że podstawowym warunkiem jej powodzenia jest
współpraca gmin z przedsiębiorstwami
energetycznymi. Współpraca między tymi
podmiotami pozwala na zwiększenie sprawności i profesjonalizmu w opracowywaniu
projektów rozwoju energetycznego gminy
oraz założeń do planu zaopatrzenia w ener-
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Rozmowa z Józefem Niedokosem, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o.
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Proszę przybliżyć proces realizacji
planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Bielsko-Biała.
Ustawodawca uchwalił dokument pod
nazwą „Plan zaopatrzenia gminy w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe”. Niestety, mimo ustawowego obowiązku tworzenia
takich planów przez gminy, wiadomo, że
większość z nich takich planów nie zrealizowała. Na szczęście w Bielsku-Białej ta
sprawa została poważnie potraktowana. Już
w latach 90. rozpoczęły się prace nad ww.
planem, poprzedzone wieloma spotkaniami,
których celem było przygotowanie założeń
oraz wyznaczenie celów, jakie mają zostać
zawarte w planie. Pod uwagę branych było
wiele czynników. Między innymi badane były
zasoby paliwa. Okazało się, że Bielsko-Biała nie posiada w swoich zasobach na tyle
potencjału OZE w postaci wód geotermalnych, które w ekonomiczny sposób można
by wykorzystać. Również biomasy nie posiada na tyle, aby wiązać z nią przyszłość. Przy
pracy nad planem okazało się, iż konieczna
będzie budowa nowego źródła. Pracująca
elektrociepłownia jest mocno wyeksploatowana, a więc jej sprawność i poziom emisji
nie pozwalają na dalszą pracę.
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3xTAK dla współpracy

Często jest tak,
że interes ciepła
systemowego
i gazowników
jest trudny do
pogodzenia.
W naszym
wypadku udało
się te interesy
pogodzić

Kto brał udział w tych konsultacjach?
W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele ówczesnego zakładu energetycznego, gazownicy, Therma oraz przedstawiciele
Południowego Koncernu Energetycznego
- obecnie TAURON Wytwarzanie, a także
przedstawiciele miasta Bielsko-Biała. Ze
względu duży stopień szczegółowości oraz
bardzo wiele problemów do rozwiązania, były to bardzo trudne i zarazem, ze względu na
uczestników tych prac, fachowe dyskusje.
Bielsko-Biała ma to szczęście, że włodarze miasta - prezydent J. Krywult i zastępca
prezydenta Z. Michniowski - posiadają wykształcenie techniczne z zakresu energetyki.

Ta wiedza zdecydowanie ułatwiła rozmowy
z pozostałymi partnerami biorącymi udział
w rozmowach. Najistotniejszy wniosek płynący z tych dyskusji to to, że powstał plan
zaopatrzenia Bielska-Białej w ciepło, który
ustalił zasady funkcjonowania systemu ciepłowniczego na 20 lat, dając mieszkańcom
miasta oraz innym podmiotom gwarancję
dostaw ciepła.
Jakie korzyści płyną z tego planu dla
jego interesariuszy takich jak Therma,
Tauron, czy spółka gazownicza?
Tak jak wspomniałem, plan zaopatrzenia w ciepło to nie był łatwy i krótki proces.
Obecnie jednak można powiedzieć, że warto było, bo wszyscy interesariusze, o których Pan pyta uzyskali gwarancje stabilnego funkcjonowania na kilka dziesięcioleci.
W przyszłym roku zakończy się budowa
realizowanego przez TAURON Wytwarzanie bloku ciepłowniczego o osiągalnej mocy elektrycznej 50,8 MWe i cieplnej 106
MWt z akumulatorem ciepła o pojemności
użytkowej 20 tys. m3, który będzie osiągał
średnioroczną sprawność produkcji energii
elektrycznej i ciepła na poziomie 89,64%.
Inwestycja związana z budową nowego
źródła powstaje na mocy trójstronnego porozumienia zawartego w 2007 r., pomiędzy
prezydentem Bielska-Białej, PKE oraz Thermą. Nowe źródło spełniać będzie wszystkie wymogi środowiskowe dotyczące emisji, a więc mieszkańcy „zyskają” czystsze
powietrze, a Tauron jako wytwórca uzyskał gwarancję odbioru ciepła od Thermy.
W ramach porozumienia podjęliśmy również
decyzję o likwidacji starego źródła, aby nie
tworzyć konkurencji, a przede wszystkim
dlatego, aby nowa elektrociepłownia pracowała przez cały rok na jak najwyższym
współczynniku skojarzenia.
A gazownicy?
Często jest tak, że interes ciepła systemowego i gazowników jest
trudny do pogodzenia. W naszym wypadku udało się te interesy pogodzić.
Miasto zostało podzielone na strefy.
Tam, gdzie przebiega sieć ciepłownicza - odbiorcy przyłączają się do
niej. Natomiast tam, gdzie odległość
od sieci ciepłowniczej jest zbyt duża

i budowa jej jest nieopłacalna, wówczas
do ogrzewania wykorzystuje się gaz.
Ponadto sami zrealizowaliśmy inwestycję, na której skorzystali gazownicy.
Przy naszej magistrali wybudowaliśmy
kotłownię gazową o mocy 5 MWt. Kotłownia ta została wybudowana dla odbiorcy, który przez cały rok potrzebuje
wodę o temperaturze 1100C do celów
technologicznych.
Wiemy, że są miasta, w których nie
ma takich planów i zaczynają pojawiać się różnego rodzaju problemy związane czy to z budową nowego źródła - jak to ma miejsce we
Wrocławiu, czy wypadnięciem źródła, jak w Olsztynie. Bielsko-Biała pokazuje, że można zabezpieczyć interesy wszystkich stron, ale
potrzeba do tego bardzo szerokiego porozumienia i dużo dobrej woli. Czy można powiedzieć, że dobry
plan zaopatrzenia miasta w ciepło
jest panaceum na takie problemy?
Na pewno tak. Ale musimy pamiętać, że bez inwestora - żadne źródło
ciepła nie powstanie, a większość samorządów nie jest w stanie udźwignąć
takich inwestycji samodzielnie. Dlatego, aby stworzyć dobry plan i móc go
zrealizować, najpierw trzeba mieć wizję
tego, co będzie za 10, 20 lat. Stworzenie dobrego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, przede
wszystkim jasno nakreśla, w którym kierunku samorząd chce iść, co dla każdego podmiotu prowadzącego działalność
w zakresie dostaw ciepła, energii elektrycznej, czy gazu jest bardzo ważne
w kontekście planowania rozwoju firmy.
Jak Pan ocenia świadomość społeczną w zakresie korzystania z ciepła systemowego?
Wydaje mi się, że ta świadomość
jest większa u tych, którzy nie korzystają z ciepła systemowego. Bo jeśli ktoś wykorzystuje węgiel, musi się zmagać z jego
zakupem, magazynowaniem, no i pozbyć się odpadów po spalaniu. Wszystkie te czynniki plus własna praca, którą
trzeba włożyć powoduje, że wiele z tych

osób chciałoby skorzystać z wygodnego
ciepła systemowego. Natomiast w wypadku osób korzystających z gazu, to
głównym motywatorem do przejścia na
ciepło systemowe jest duża niestabilność
ceny tego paliwa oraz kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa przy
eksploatacji pieców gazowych. Dlatego
mieszkańcy, którzy korzystają z gazu,
a mają możliwość przyłączenia się do
sieci ciepłowniczej, coraz częściej pytają
nas o możliwość przyłączenia.
Natomiast świadomość mieszkańców budynków wielorodzinnych jest zgoła inna. Oni są przyzwyczajeni do wygody

,,

(…) nasze
działania muszą iść
w takim kierunku,
aby utrzymać
jak najwyższą
sprawność
i niezawodność
już istniejącej
sieci, a jej nowe
fragmenty są
realizowane tam,
gdzie jest taka
potrzeba i gdzie
jest to opłacalne

jakie daje ciepło systemowe i uważają,
że przede wszystkim powinno być tanie,
a do tego są niezadowoleni, że ciepło
dostarcza im monopolista, który dyktuje im warunki.
Czyli edukacja społeczna jest cały
czas potrzeba?
Tak. Świadomy odbiorca ciepła jest
dla nas najlepszym odbiorcą. A dla podkreślenia zalet ciepła systemowego powiem, że od początku istnienia spółki
Therma - nie było żadnej poważnej awarii i braku dostawy ciepła. Taka sytuacja
jest wynikiem naszych działań idących
w kierunku zabezpieczenia dostaw ciepła
z różnych kierunków i ciągłych procesów
dążących do poprawy sprawności oraz
bezpieczeństwa funkcjonowania sieci.

Bielsko-Biała bardzo dynamicznie
się rozwija. Czy za tym rozwojem
idzie również rozwój sieci i napływ
nowych odbiorców ciepła?
Mamy 320 MW mocy zamówionej i ta liczba utrzymuje się na stałym
poziomie. Stabilizacja tego poziomu
wynika przede wszystkim z oszczędności odbiorców, którzy ocieplają budynki, usprawniają pracę swoich systemów grzewczych zwiększając ich
sprawność. Można powiedzieć, że
świadomie korzystają z ciepła. Natomiast ubytki spowodowane oszczędnościami równoważone są przez
nowych odbiorców. Ta sytuacja powoduje to, że również nasze działania muszą iść w takim kierunku, aby
utrzymać jak najwyższą sprawność
i niezawodność już istniejącej sieci,
a jej nowe fragmenty są realizowane
tam, gdzie jest taka potrzeba i gdzie
jest to opłacalne. Oczywiście nie czekamy aż klient przyjdzie sam, tylko
aktywnie zabiegamy o niego analizując każdy nowy obiekt budowany
w mieście pod względem możliwości podłączenia do sieci. Muszę powiedzieć, iż często nasi pracownicy,
nas informują o nowym potencjalnym
kliencie. Wskazują, że w danej dzielnicy trwają przygotowania do budowy dużego obiektu w okolicach naszej sieci.
Mamy również porozumienie
z Urzędem Miasta. Samorząd w momencie wydawania pozwolenia na
budowę w okolicy naszej sieci, informuje nas o tym i równocześnie zachęca inwestora do kontaktu z naszą
firmą. W tym miejscu warto podkreślić rolę Wydziału Zarządzania Energią, z którym ściśle współpracujemy, a jego działania przekładają się
również na budowanie świadomości społecznej w zakresie efektywnego wykorzystania energii i ciepła.
Pamiętamy, że interes miasta, a dokładniej jego mieszkańców, to także
nasz interes. o
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak,
„Nowa Energia”
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Dorota Kubek, „Nowa Energia”
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Zrównoważony rozwój miast
- przyszłość czy utopia?
- Działalność polegająca na obniżaniu kosztów energii bardzo często
powoduje problem z określeniem, na
czym to obniżenie polega, ponieważ
nieustannie rosną jednostkowe ceny energii.
Tam, gdzie udaje nam się zmniejszyć zapotrzebowanie na energię
w międzyczasie wchodzą podwyżki i z punktu widzenia finansistów
w zasadzie różnicy nie widać. Dlatego cały czas musimy mówić o tym,
ile byśmy płacili, gdybyśmy programów oszczędnościowych nie realizowali - tymi słowami Zbigniew
Michniowski, zastępca prezydenta Miasta Bielsko-Biała, rozpoczął
III Seminarium Szkoleniowe „Zrównoważony Rozwój Gminy: Energia
elektryczna - Ciepło - Efektywność
energetyczna - OZE - Woda i ścieki
- Odpady - Transport ekologiczny”,
które zorganizowało Wydawnictwo
„Nowa Energia” we wrześniu 2012 r.
w Bielsku-Białej. Moderatorem spotkania był prof. Wojciech Nowak,
dziekan Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

 Ramię w ramię

Michniowski zwrócił uwagę, że
miasta nie mogą w tym zakresie
działać pojedynczo. - Musimy po
prostu mieć pewność, że wszystkie
miasta tworzą pewnego rodzaju siłę:
ekonomiczną, społeczną, ale także gospodarczą. Musimy wywierać
naciski na tych, którzy takie projekty mogą przekuwać w ustawy czy
rozporządzenia wykonawcze. Solidarność gmin musi być widoczna
i musimy współpracować. Im więcej
mówimy o tych sprawach tym więcej będziemy mogli zdziałać w przyszłości - mówił.

Prezydent podkreślał także, że cała
kadra zarządzająca w miastach, a także
społeczeństwo musi wiedzieć o tym, do
czego dążymy w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii. Dlatego
wiele imprez organizowanych w BielskuBiałej jest nastawionych na podnoszenie
świadomości mieszkańców. - Bez miast
i bez społeczeństw żadnego programu
efektywności energetycznej czy ochrony klimatu nie da się zrealizować - przekonywał.

wówczas taki związek będzie realizował
zadania planistyczne i gmina, która zobowiąże się do realizowania tych zadań
przejmie obowiązki pozostałych gmin tłumaczy Skrago.

 Planowanie

międzysektorowe

Na wagę współpracy nie tylko pomiędzy gminami, ale także pomiędzy nimi i przedsiębiorstwami energetycznymi
zwróciła uwagę Jolanta Skrago, ekspert
Urzędu Regulacji Energetyki Południowego Oddziału Terenowego z siedzibą
w Katowicach.
- Realizacja celów planistycznych
gminy powinna przynieść korzyści zarówno samej gminie, jak i przedsiębiorstwom
energetycznym. Powinniśmy dążyć do
tego, żeby działania gmin były skorelowane z działaniami przedsiębiorstw energetycznych. Współczesna gmina w mojej
ocenie obecnie nie może funkcjonować
bez tej współpracy, jak również bez aktywnych działań na rynku energetycznym
- mówiła przedstawicielka URE.
Ustawa Prawo energetyczne podchodzi trochę szerzej do zagadnienia gminy niż ustawa o samorządzie
gminnym i określa je jako związki i porozumienia międzygminne w zakresie
uregulowanym ustawą o samorządzie
gminnym. - Cały czas spotykamy się
z tym, że gminy zawiązują porozumienia międzygminne - np. w zakresie zakupu energii elektrycznej. Porozumienia te mogą być zawierane też w celu
sporządzania planów gminnych. Jeżeli
gminy się porozumieją w tym zakresie to

Zbigniew Michniowski, zastępca
prezydenta Miasta Bielsko-Biała

prof. Wojciech Nowak, dziekan
Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechniki Częstochowskiej

Jolanta Skrago, ekspert Urzędu Regulacji
Energetyki Południowego Oddziału
Terenowego z siedzibą w Katowicach
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Następną grupą podmiotów są gminy, które sporządzają założenia do planu
zaopatrzenia i później sam plan zaopatrzenia. Ostatnim aktorem tego procesu
jest samorząd województwa, który wydaje
opinie w zakresie koordynacji współpracy
z innymi gminami oraz zgodności planów
zaopatrzenia z polityką energetyczną państwa, które nie mają charakteru wiążącego dla gminy.
Pierwsze założenia do planu lub ich
aktualizacja miały być wykonane do 11
marca 2012 r.
- Jest to termin instrukcyjny, co oznacza, że ustawa - Prawo energetyczne nie
przewiduje ani szczegółowego trybu postępowania, ani sankcji w przypadku nie wykonania albo opóźnionego wykonania tego
zadania. Jednakże przyjmuje się w doktrynie prawa, że podmioty, które mają interes
prawny w sporządzeniu tego planu lub jego aktualizacji, w przypadku niewykonania przez gminę swoich obowiązków, po
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia
naruszeń, mogą zwrócić się do sądu administracyjnego ze skargą, a sąd administracyjny może w takim przypadku nakazać organowi nadzoru wykonanie odpowiednich
czynności na rzecz podmiotu skarżącego,
na koszt i ryzyko gminy - przestrzega Jolanta Skrago.
Plan zaopatrzenia powinien uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo,
ciągłość i niezawodność dostaw mediów,
promowanie rozwiązań efektywnościowych
w tym rozwój odnawialnych źródeł energii,
a także wpływanie na świadomość odbiorców w zakresie efektywności. - Projektując
plan, gminy muszą także uwzględnić poziom akceptowalności przez odbiorców
opłat i negatywne skutki ewentualnej zmiany sposobu zaopatrzenia w ww. media twierdzi Skrago. W jej opinii gminy powinny zwrócić też uwagę na sposób rozwoju
przedsiębiorstw energetycznych. - Czasami może wydawać się, że na terenie gminy
rozwija się konkurencja, ponieważ powstają
tam np. 2 sieci ciepłownicze. Tylko rozwój
tej konkurencji może być pozorny, bowiem
rozwój sieci ciepłowniczej przy monopolu
naturalnym w przypadku ciepła może
spowodować wzrost stawek opłat dla
odbiorców, czy przerost mocy - dodaje.

Założenia do planu zaopatrzenia
powinny być skorelowane z działaniami
przedsiębiorstw energetycznych. Brak
tych założeń hamuje planowanie rozwoju infrastruktury energetycznej przez
przedsiębiorstwa. Skrago mówi, że Prawo energetyczne przewiduje obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych
współpracy z przyłączanymi podmiotami, jak i gminami, a także obowiązki
gminy do nieodpłatnego przekazywania
informacji, które pozwolą przedsiębiorstwom energetycznym w sporządzeniu
planu rozwoju.
Skrago informuje także, że zmiany
w Prawie energetycznym spowodują
wyjęcie zapisów dotyczących planowania energetycznego w gminach z tej
ustawy i przeniesienie ich do ustawy
o samorządzie gminnym. - Jednocześnie w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym znajdzie
się delegacja dla ministra właściwego ds. budownictwa oraz gospodarki
do określania w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu planu zaopatrzenia. Plan zaopatrzenia ma stać
się częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - mówi
przedstawicielka oddziału URE.

 Mikroźródła szansą dla
gmin

Cele i założenia polityki klimatycznej UE, określone dyrektywą 2009/28/
WE w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych i Polityką energetyczną Polski do 2030 r. zakładają co najmniej 15% udział energii
z OZE w zużyciu energii finalnej brutto w 2020 r.
Wojciech Cyprych z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Cyprych,
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy stwierdził, że
Ministerstwo Gospodarki w sposób stanowczy wypowiedziało się, iż: Filarami
zwiększenia udziału OZE będą systemy wsparcia nowoczesnych technologii, rozwój mikroźródeł oraz efektywne
wykorzystanie biomasy. Zaznaczył on
także, że Ministerstwo zamierza odejść
od tego, co dzieje się obecnie, czyli od
współspalania biomasy z węglem.

Energetyka w gminie

Ustawa o samorządzie gminnym
określa bardzo ogólnie, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym zaopatrzenie w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz. Z kolei Prawo energetyczne doprecyzowuje zadania własne gminy w tym
zakresie. - Przepisy tej ustawy są
przepisami lex specialis, czyli reguła
szczególna, z bardzo precyzyjnym
katalogiem zadań własnych gmin,
który jest katalogiem zamkniętym.
Oznacza to to, że tylko poprzez ustawę możemy zwiększyć liczbę zadań
gminy w zakresie planowania i organizacji zapotrzebowania w media
energetyczne, planowanie oświetlenia, miejsc publicznych i dróg, finansowanie oświetlenia, planowanie i organizację działań mających na celu
racjonalizację zużycia energii. Oczywiście gminy, jeżeli chcą, mogą sobie te zadania rozszerzyć, ale będzie
to tylko ich wola i będą to zadania
o charakterze fakultatywnym, a nie
obligatoryjnym - twierdzi Skrago.
Planowanie i organizacja zaopatrzenia w media energetyczne
nie oznacza, że gmina ma obowiązek tworzyć przedsiębiorstwa energetyczne, który to fakt podkreśla
orzecznictwo sądowe.
Jak natomiast tłumaczy Skrago,
gmina może, w zakresie zadań polegających na planowaniu, podejmować pewne działania bezpośrednie
poprzez tworzenie podmiotów gospodarczych, np. energetycznych
spółek prawa handlowego, a także
poprzez zadania pośrednie, rozumiane jako tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych (np. wywłaszczenia).
W procesie planistycznym
uczestniczą przesyłowe i dystrybucyjne przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się planem
rozwoju w zakresie zaspokajania
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na media energetyczne.
Sporządzanie tych planów jest
obowiązkowe.
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Rozwój OZE w Polsce jest o tyle
istotny, że do tej pory całość energetyki zawodowej opierała sie na węglu obecnie 90% energetyki w Polsce jest
zasilana paliwami węglowymi.
- Cele, które ustawa o OZE ma
spełnić, to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego twierdzi Cyprych. Efektywność małych
źródeł energii ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa korzystania z energii,
a jednocześnie bezpieczeństwa w zakresie przesyłu oraz dystrybucji. - Wiadomo, że linie przesyłowe w Polsce
są w nie najlepszym stanie technicznym, dlatego wykorzystanie przesyłu
i dystrybucji na krótszych odcinkach
ma zapewnić większą niż obecnie niezawodność dostaw energii - ocenia
przedstawiciel kancelarii.
Ponadto celem ustawy jest zapewnienie dodatkowych bodźców do rozwoju OZE w postaci mechanizmów
wsparcia. - OZE to też inwestycja, a inwestycje to zyski dla przedsiębiorstw
działających w tym zakresie i nowe
miejsca pracy - uważa Cyprych. Ustawa o OZE będzie regulować - zgodnie
z opublikowanym 27 lipca 2012 r. projektem - zasady, zgodnie z którymi ma
działać przedsiębiorca, który będzie wytwarzał energię w OZE, czy też w jaki
sposób ma następować przyłączanie
takiej instalacji do sieci. Ustawa będzie też ustanawiać sposób realizacji
systemów wsparcia dla tych instalacji.
- Ustawa o OZE ma wprowadzić jednolity system wsparcia dla podmiotów,
które będą produkować zieloną energię.
System ma być tak ujednolicony, aby
dla każdego z tych przedsiębiorców,
którzy działają w ramach OZE był czytelny i jasny - podsumowuje ministerialne plany Cyprych.
Ustawa wprowadza szereg nowych
definicji, których wcześniej nie było. Pojawia się m.in. definicja małej instalacji,
którą ma być „instalacja służąca wytwarzaniu energii z odnawialnego źródła,
ale tylko w zakresie mocy zainstalowanej w zakresie energii elektrycznej od
40 kW do 200 kW, bądź w przypadku
mocy cieplnej lub chłodniczej powyżej

Wojciech Cyprych, Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych,
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

70 kW do 300 kW - podaje Cyprych.
Następuje tu pewne rozróżnienie na
zwykłe instalacje, małe instalacje oraz
na mikroinstalacje. Mikroinstalacja będzie szczególnym, odrębnym tworem
w ramach nowego projektu ustawy. Będzie to instalacja, która ma zainstalowaną łączną moc elektryczną do 40 kW
lub zainstalowaną łączną moc cieplną
lub chłodniczą do 70 kW. - Nie może
to być instalacja, która jest instalacją
służącą do wytwarzania biogazu rolniczego lub energii z biogazu rolniczego
- zwraca także uwagę Cyprych.
Nowy akt legislacyjny przewiduje
rozszerzenie dotychczasowego systemu wsparcia dla OZE oraz uporządkowanie spraw związanych m.in. z zamortyzowanymi instalacjami. Ma tu
następować powolna likwidacja wsparcia dla tych jednostek, które zostały
już zamortyzowane, a także powolna
likwidacja wsparcia dla technologii polegających na współspalaniu. - Większy
nacisk ma być położony na jednostki
mikro czy małe, które w sposób szczególny będą promowane w ramach ustawy o OZE - zwraca uwagę Cyprych.
Dla każdej z instalacji służącej do
wytwarzania tzw. zielonej energii wsparciem będzie pierwszeństwo jej przyłączania do sieci. - Niezależnie od wielkości instalacji, przedsiębiorstwo, które
włada siecią ma obowiązek ustanowić
warunki przyłączenia i zawrzeć umowę
przyłączeniową z podmiotem, który bę-

dzie ubiegał się o przyłączenie. Jest to
oczywiście uzależnione od aspektów
technicznych i ekonomicznych, ale zakładając taką sytuację w której dwóch
przedsiębiorców ubiega się o przyłączenie do sieci, jeden z nich wytwarza
z OZE, a drugi jest twórcą konwencjonalnym, to pierwszeństwo będzie miał
ten, który wytwarza energię w OZE tłumaczy Cyprych.
Po stronie podmiotu będącego
sprzedawcą z urzędu zaistnieje obowiązek zakupu energii elektrycznej lub
paliw gazowych wytworzonych z OZE.
- W sytuacji, w której następuje przyłączenie instalacji do sieci i z jakichś powodów przedsiębiorca, który włada tą
instalacją nie dokonał sprzedaży całej
wytworzonej przez siebie energii odnawialnej, ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z urzędu, aby ten dokonał zakupu wytworzonej energii - mówi Cyprych.
Istotnym elementem wsparcia jest to,
że wytworzona energia zawsze zostanie sprzedana. Ceny, po jakich ten wytwórca będzie sprzedawał energię do
sprzedawcy z urzędu, będą średnimi
cenami sprzedaży energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym.
Dodatkową zachętą do wytwarzania energii w OZE będzie możliwość
uzyskania świadectw pochodzenia.
System zielonych certyfikatów będzie funkcjonować w ramach nowej
ustawy na zasadach podobnych, jak
do tej pory. - Oznacza to, że przedsiębiorca wytwarzający energię OZE
otrzymuje dodatkowy bonus w postaci prawa majątkowego zwanego świadectwem pochodzenia. Prawo to jest
przyznawane przez Prezesa URE na
wniosek wytwórcy, następnie prawo
to jest rejestrowane na TGE, a następnie beneficjent tego świadectwa może je sprzedać wybranemu przez siebie podmiotowi - uważa przedstawiciel
Kancelarii. Z drugiej strony istnieje obowiązek zakupu tych świadectw. W ten
sposób zostanie zapewniony zbyt dla
tych praw majątkowych. - Obowiązek
zakupu świadectw pochodzenia dotyczy przedsiębiorstw energetycznych,
które wytwarzają energię i sprzedają

odbiorcom końcowym, dotyczy również odbiorców końcowych, którzy są
członkami giełdy towarowej albo towarowych domów maklerskich, które są też członkami TGE i działają na
zlecenie odbiorców końcowych - mówi Cyprych.
Kolejnym rodzajem wsparcia dla
każdej instalacji OZE niezależnie od jej
wielkości jest zwolnienie z podatku akcyzowego, który dla energii elektrycznej wytworzonej w tego typu źródłach
wynosi 20 zł/ Mwh. - Energia wytworzona w OZE będzie tańsza o 20 zł,
co stanowi około 10% ogólnej średniej ceny energii - wylicza Cyprych.
Istotny jest również fakt, że w stosunku do obecnie obowiązujących
przepisów dodano pewne ograniczenie, wynikające z chęci promowania
wytwarzania energii w nowoczesnych
źródłach. Wykorzystywanie przestarzałych urządzeń i instalacji nie będzie premiowane, a zgodnie z nowymi
przepisami odnawialne źródła energii,
które zostaną oddane do użytkowania lub też będą zmodernizowane po
1 stycznia 2015 r. otrzymają świadectwa pochodzenia tylko wtedy, jeżeli urządzenia, które zostały wykorzystane do stworzenia instalacji, zostały
wyprodukowane nie wcześniej niż 36
miesięcy przed dniem oddania jej do
użytkowania.
- Nowe zasady, jakie wprowadza
ustawa to przede wszystkim ograniczenie czasowe, które będzie dotyczyło wszystkich instalacji OZE. Zostało ono ustanowione na okres 15
lat, czyli od momentu oddania instalacji do użytkowania przez 15 lat będzie można uzyskać wparcie dla instalacji, po czym ono ustanie. Dlatego
okres amortyzacji instalacji musi być
stosunkowo krótki - mówi Cyprych.
Inaczej z kolei będzie liczony czas
wsparcia dla instalacji spalania wielopaliwowego, gdzie okres amortyzacji
i wsparcia jest przewidziany na 5 lat
i liczony będzie od dnia wytworzenia
po raz pierwszy energii elektrycznej,
za którą przysługiwało świadectwo
pochodzenia.

- Ministerstwo Gospodarki stawia
na mikroinstalacje i chce promować
tworzenie nowych źródeł o charakterze lokalnym oraz źródeł, które mają na
celu rozwój infrastruktury energetycznej
na szczeblu lokalnym - uważa Cyprych.
Podstawowe zalety stosowania tych
źródeł to zwiększenie sprawności produkcji energii, łatwość ich eksploatacji
oraz stopniowy rozwój zrównoważonej
energetyki, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.
Jako istotny rodzaj wsparcia dla
małych i dla mikroinstalacji Cyprych
wymienia przede wszystkim zniesienie
wymogu uzyskiwania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii. Wytwarzanie zielonej energii w mikroinstalacji na własne potrzeby lub sprzedaż
nadwyżek nie będzie stanowić działalności gospodarczej, co w Polsce jest
rozwiązaniem innowacyjnym. Konieczne będzie natomiast pisemne zgłoszenie operatorowi elektroenergetycznego
systemu dystrybucyjnego, na którego
obszarze działa mikroinstalacja, że została ona przyłączona do sieci. - Istotne
jest także to, że wytwórca, który planuje wytwarzanie energii w mikroinstalacji
ma pierwszeństwo przed wszystkimi
innymi instalacjami konwencjonalnymi, a także nie ma obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej - mówi
Wojciech Cyprych.

 Jaki kawałek

budżetowego tortu dla
miast?

Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Miasta Bielsko-Biała, twierdzi, że przekonanie decydentów do wprowadzania rozwiązań
zrównoważonej energetyki wymaga
dużego zaangażowania autorytetów
naukowych. I mówi on także, że nie
jest to problem lokalny, czy krajowy,
ale przede wszystkim europejski. Polska musi być dobrze postrzegana w Europie, bo inaczej nie zdążymy do tego pociągu z finansami,
które przygotowuje wspólnota - mówi. Michniowski jest przekonany, że

większość projektów wspierających
rozwój OZE, efektywności energetycznej, czy redukcję emisji będzie
skierowanych do miast, które uczestniczą w porozumieniu burmistrzów
Europy. - W tym porozumieniu jest
obecnie 30 polskich gmin i ponad
4000 miast europejskich. W tej chwili
jest to już potężna siła, z którą liczą
się wszyscy - mówi zastępca Prezydenta.
Bielsko-Biała jest pierwszym
w Polsce miastem, którego Rada
Miejska uchwaliła „Plan Działań na
rzecz Zrównoważonej Energii” (SEAP). Od ponad 15 lat miasto funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia
Gmin Polskia Sieć „Energie Cités”.
W ramach SEAPu planuje do 2020
r. zainwestować ponad 300 mln zł
w projekty inwestycyjne, tj. modernizacje budynków miejskich, sieci ciepłowniczej, oświetlenia miejskiego,
taboru autobusowego czy związane
z produkcją biogazu. Z kolei projekty
nieinwestycyjne pochłoną około 500
tys. zł, a będzie to przede wszystkim
monitoring energetyczny miejskich
budynków oraz optymalizacja mocy zamówionej. Kolejnym obszarem
działania będą projekty promocyjne
i edukacyjne, których koszty szacowane są na 2 mln 635 tys. zł. - Oceniamy, że jesteśmy w stanie z własnego budżetu przeznaczyć najwyżej
60% tej kwoty. Pozostała część będzie musiała być realizowana z krajowych i zewnętrznych środków - mówi
Michniowski.
Jego zdaniem w Europie ścierają się dzisiaj dwie koncepcje związane z rozwojem Smart Cities, czyli
inteligentnych miast. Jedna z nich forsowana przez porozumienie burmistrzów - zakłada, że najpierw należy wdrożyć te przedsięwzięcia,
które bezpośrednio przyczynią się
do zmniejszenia emisji CO 2, zwiększenia efektywności energetycznej,
czy upowszechnienia OZE, a dopiero później sukcesywnie wprowadzać
opomiarowanie tych nowych technologii. - Koncepcja druga, którą for-
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sują głównie koncerny europejskie,
mówi, że trzeba natychmiast przystąpić do opomiarowania, czyli wyposażyć wszystkie miasta, gminy,
urzędy, zakłady w urządzenia pomiarowe i obserwować w jaki sposób można schodzić z tego poziomu
zapotrzebowania i emisji. Podmioty
gospodarcze chciałyby natychmiast
dostać jak największy kąsek pieniędzy europejskich. Jeżeli nie będziemy
działać jako wszystkie miasta wspólnie, zarówno w kraju, jak i za granicą, pokazując, że najpierw konieczna
jest realizacja nowych planów SEAP,
w tym wdrożenie nowych technologii
zarządzania z sukcesywnym stosowaniem sterowania i opomiarowania, to po prostu kawałek tego tortu
budżetowego dla miast będzie bardzo mały - przestrzega Michniowski.

 22 mln dla Bielska-

Energetyka w gminie

Białej

Bielsko-Biała już od dawna zajmuje się sprawami energii, dlatego gmina
posiada zespół fachowców w tej dziedzinie. - Historia zarządzania energią
w Bielsku-Białej zaczęła się na przełomie 1991-1992 r. Z powodu braku
doświadczeń krajowych, musieliśmy
sięgnąć do doświadczeń zagranicznych, dzięki czemu poznaliśmy najlepsze wzorce zachodnie. I ta edukacja i
wzajemna wymiana doświadczeń trwa
do dzisiaj - mówi Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej ds. zarządzania energią.
Od początku lat 90. gmina podejmuje działania inwestycyjne w dziedzinie efektywności energetycznej. Jak
mówi Sołtysek jest to m.in. całkowita
likwidacja kotłowni węglowych w budynkach publicznych gminy, termomodernizacje, modernizacje sieci ciepłowniczych, program ograniczania niskiej
emisji, częściowa modernizacja publicznego oświetlenia. - Przez naszą przyjazną politykę stymulujemy także działania w innych miejscach miasta, m.in. w
spółdzielniach mieszkaniowych, które również realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne - dodaje.

- Inwestycje ciepłownicze przynoszą ogromne efekty ekologiczne
- twierdzi Sołtysek. Emisje CO 2 obniżono o około 70 tys ton tylko dzięki
temu, że od 1992 r. do obecnej chwili
dokonano całkowitej likwidacji rurociągów parowych, a wiele rurociągów
tradycyjnych zostało zamienionych
na preizolowane. Z kolei w ramach
Programu Ograniczania Niskiej Emisji
w ciągu 6 lat wymieniono 800 starych kotłów węglowych na ekologiczne. Efektem tego działania jest obniżenie emisji CO2 o 6300 ton rocznie
oraz o 340 ton rocznej emisji innych
gazów i zanieczyszczeń pyłowych.
- Bardzo ważną sprawą jest gruntowna modernizacja elektrociepłowni, co stało się możliwe dzięki wieloletnemu wysiłkowi i współpracy,
uzgodnień między trzema stronami:
Południowym Koncernem Energetycznym - Grupa Tauron, miejskim
dystrybutorem ciepła PK THERMA
oraz gminą - opowiada Sołtysek. To
porozumienie zaowocowało tym, że
obecnie buduje się w Bielsku bardzo
nowoczesna elektrociepłownia, której
sprawność będzie wynosiła 90%. W
efekcie spadnie poziom emisji CO2
(oraz wielu innych zanieczyszczeń)
o 130 tys ton rocznie.
Działania związane z wykorzystywaniem OZE, miasto rozpoczęło w 2001 r. - Skoncentrowane są
one głównie na miejscach masowego składowania różnych substancji,
a konkretnie na odzyskiwaniu metanu na wysypisku śmieci, a także w
oczyszczalni ścieków - mówi Sołtysek. Z biogazu pochodzącego z wysypiska, do produkcji którego służą odwierty metanowe, odzyskuje
się 4000 MWh energii elektrycznej
rocznie. Z kolei oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w reaktory fermentacyjne, które produkują biogaz
z osadu, a także w stację agregatów prądotwórczych, która generuje
3000 MWh energii elektrycznej rocznie oraz 10 000 GJ ciepła. Zaspokaja
to w 100% potrzeby cieplne zakładu i
w około 40% potrzeby energetyczne.

Piotr Sołtysek, pełnomocnik
prezydenta miasta Bielska-Białej
ds. zarządzania energią

Programem SEAP również zostały objęte kolektory słoneczne.
- Mamy w tej chwili prawie 800 instalacji w budynkach prywatnych. W
budynkach publicznych w tej chwili
jest zainstalowanych łącznie ponad
700 m 2 powierzchni kolektorów (na
9 budynkach publicznych). Stosujemy też panele fotowoltaiczne, które
obecnie są zainstalowane na jednym z gimnazjów - mówi Sołtysek.
Instalacja ta ma być rozbudowana
i pokrywać 20% zapotrzebowania
szkoły na prąd. Służy ona przede
wszystkim do obserwacji i badania
przedsięwzięć fotowoltaicznych.
Ponadto Bielsko-Biała realizuje szereg nieinwestycyjnych, pozaedukacyjnych działań, tj. monitoring
energetyczny obiektów miejskich,
kontrola umów na zakup energii i
korekta zamówionych mocy (do tego roku obniżono moc o ok. 5 MW
- oszczędności na poziomie ok 300
tys. zł rocznie), kontrola temperatur
wewnętrznych w obiektach, zakup
energii w trybie przetargowym, monitoring dostaw energii i stanu powietrza w mieście. - Koszty wszystkich mediów energetycznych w 130
budynkach gminnych w 2000 r. wynosiły 12 mln zł. W 2011 r. również
było to 12 mln zł, ale w międzyczasie wzrosły ceny oraz ilość urządzeń elektrycznych. Nasze szacunki
wskazują, że gdybyśmy tych działań
oszczędnościowych nie podjęli, to
w 2011 r. zapłacilibyśmy 22 mln zł
- wylicza Sołtysek.

Bożena Herbuś, naczelnik wydziału
komunalnego Inżyniera Miejskiego
z Urzędu Miasta Częstochowa

 108 000 MWh dla
Częstochowy

Również dla Częstochowy kwestia zrównoważonego rozwoju energetyki jest sprawą priorytetową. Najważniejszym aspektem lokalnej
polityki energetycznej jest to, żeby
każdy samorząd był energetycznie
świadomy. By jego przedstawiciele
byli przekonani, że są równoprawnymi uczestnikami rynku energii, równoprawnymi uczestnikami procesów
kształtowania polityki energetycznej oraz by byli świadomi tego, że
od nich zależy jakość życia mieszkańców na danym terenie - twierdzi
Bożena Herbuś, naczelnik wydziału
komunalnego Inżyniera Miejskiego
z Urzędu Miasta Częstochowa.
Lokalna polityka energetyczna
składa sie z wielu aspektów. Podstawowym jest planowanie energetyczne. - Jestem bardzo niezadowolona, że ma ono być usunięte z Prawa
energetycznego. W mojej ocenie jest
to ruch, który ograniczy poczucie
wagi samorządu, przede wszystkim
w odbiorze przedsiębiorstw energetycznych - ocenia Herbuś. - Gdy
obowiązki samorządu były zapisane
w prawie energetycznym to przedsiębiorstwa traktowały samorządy jako
równoprawne podmioty uczestniczące w rynku energetycznym i miały
świadomość, że od samorządu zależy jakość i treść planowania energetycznego oraz wymogi, jakie będą
przedsiębiorstwom stawiane - dodaje. Po nowelizacji prawa sytuacja ta
może ulec niekorzystnym zmianom.

Dziś nie tylko samorząd ma obowiązek przedstawiać przedsiębiorstwu informacje o swoich zamiarach,
ale także przedsiębiorstwa przekazują samorządm swoje plany. - Samorządowcy są odpowiedzialni za
kształtowanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie poszanowania energii i środowiska, i to oni
powinni być wzorem postępowania
pozwalającego chronić środowisko
- mówi Herbuś. W Częstochowie
działa Rada ds. Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Częstochowy, której jednym z obszarów działania jest
kształtowanie i rozwój zrównoważonej gospodarki energetycznej miasta.
Jest to bardzo nowatorski obszar
współpracy pomiędzy samorządem,
światem nauki, przedsiębiorstwami
energetycznymi i największymi pracodawcami.
- Ustawa o efektywności energetycznej mówi literalnie, że każdy,
kto zużywa energię powinien czynić
starania, aby ją oszczędzać. Z kolei ustawa o finansach publicznych
mówi, że samorząd powinien wydawać pieniądze w sposób rzetelny
i oszczędny. Oszczędzając energię,
oszczędzamy pieniądze, wobec czego stosujemy się do tej ustawy - podsumowuje Bożen Herbuś.
Korzyści, które płyną z zarządzania energią i środowiskiem, to przede
wszystkim optymalizacja zużycia
energii, paliw, optymalizacja zapisów
umów, czyli warunków współpracy
z przedsiębiorstwami energetycznymi, ograniczenie kosztów, zmniejszenie obciążeń dla środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości
użytkowników energii, czy traktowanie samorządu jako równoprawnego partnera przez przedsiębiorstwa
energetyczne. - Działania samorządów w zakresie poszanowania energii i poprawy otoczenia, środowiska,
poprawy jakości życia społeczności
lokalnej wiążą się z postrzeganiem
gminy jako organu odpowiedzialnego
za lokalną społeczność i za warunki
w jakich ona żyje - twierdzi Herbuś.

W Częstochowie świadome
zarządzanie energią w obiektach
użyteczności publicznej ma miejsce już od 2004 r. W programie
tym uczestniczą wszystkie spośród
250 jednostek, czy spółek miejskich. Wszystkie one są inwentaryzowane i uczestniczą w programie monitoringu mediów. Jest to
takie narzędzie, do którego dane
wprowadzane są przez administratorów obiektu, natomiast ich analizy dokonują pracownicy Biura Inżyniera Miejskiego. - Wobec tego
w programie uczestniczą wszyscy
dyrektorzy i administratorzy obiektów i wszyscy oni identyfikują się
z założeniami programu i korzystają z jego efektów. Program jest
szczegółowo raportowany dla 120
obiektów oświatowych, które mogą
dzięki temu się porównywać - opisuje system Herbuś. Zwraca ona
uwagę także na fakt, że efekty tego
programu są wynikiem realizowanych działań zarządczych, takich
jak eliminacja nadmiernych zużyć
energii i wody, regulacja i konserwacja urządzeń, bieżąca kontrola
warunków rozliczeń z dostawcami, negocjacje, analizy faktur pod
względem ich zgodności z warunkami umów, czy taryf, doradztwo
techniczne w zakresie eksploatacji
instalacji i urządzeń technicznych.
Jest to proces ciągły, wymagający
doskonalenia, kontrolowania i stałego postępu.
Od 2004 r. realizujemy szereg działań inwestycyjnych: w 11
placówkach oświatowych została
przeprowadzona termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł
ciepła, w 2004 r. przeprowadzono
przy wykorzystaniu formuły ESCO
modernizację węzłów cieplnych
w 22 obiektach oraz wymianę kotłowni na paliwa stałe na kotłownie
olejowe w 2 obiektach, w 2007 r.
Firma Fortum w ramach ugody regulującej roszczenia gminy za infrastrukturę ciepłowniczą, wykonała zadania w zakresie poprawy
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zaopatrzenia w ciepło w 23 obiektach. W wyniku zrealizowanych
zadań inwestycyjnych oraz prowadzonych w sposób ciągły działań zarządczych w 120 obiektach
oświatowych zużycie paliw i energii w 2010 r. było mniejsze o 20%
w porównaniu z 2003 r. Z kolei poziom emisji CO 2 został zmniejszony
w analogicznym okresie o niespełna 19%, a zużycie wody o 37%.
Łącznie w latach 2004-2010 gmina ograniczyła zużycie energii o 108 000 MWh,
ograniczyła emisje CO 2 o 46000Mg
i zużycie wody o 433 000 m3.

 Zarządzanie mocą

Energetyka w gminie

w Sosnowcu

Czy można i warto zarządzać
mocą cieplną w budynkach komunalnych? Przykład Sosnowca pokazuje, że zdecydowanie należy to
robić. - Konieczność taka wynika
wprost z taryf. Opłaty za ciepło ponoszone są przez cały rok, nawet
wtedy nie kupuje ciepła, gdyż tzw.
opłata stała, zależna od wielkości
mocy umownej rozłożona jest na
12 rat miesięcznych. Stawka opłaty stałej jest zróżnicowana i wynosi
od 8 do 13 tys. zł za MW na miesiąc. W związku z tym, jeżeli cokolwiek tu uszczkniemy, to jest to
interes naszej gminy - twierdzi Andrzej Małkiewicz, energetyk miejski z Urzędu Miasta w Sosnowcu.
Okazało się, że udział kosztów
stałych w całkowitych kosztach
wynosił średnio 42%, a w niektórych przypadkach osiągał wartość
ponad 65%. Na podstawie testów

energetycznych, udało się gminie obniżyć średni poziom kosztów stałych do 34% a w niektórych przypadkach nawet do 26%.
Sumaryczny efekt wprowadzonych
zmian to obniżenie mocy w 48
obiektach edukacji o wielkość 8,8
MW, w wyniku czego koszty ciepła
z tego tytułu zostały zmniejszone
o ponad 1 mln zł/rok.
Ponieważ spółka Tauron Ciepło
w ostatnim sezonie grzewczym zainstalowała w niektórych obiektach
rejestratory, zapisujące parametry pracy węzła cieplnego, istnieje
możliwość monitorowania poboru
mocy cieplnej i tym samym sprawdzenia trafności doboru mocy. Na
podstawie przekazanych przez
TAURON wyników, nie stwierdzono istotnego przekroczenia mocy
umownej.
- W Sosnowcu robimy co roku testy na wszystkich obiektach
jednocześnie - mówi Małkiewicz.
- Administratorzy otrzymują maila z prośbą o rozpoczęcie odczytywania o określonej porze stanu
liczników ciepła, gazu czy pomiaru zużytego paliwa stałego. Ostatnim testem objęto 125 budynków.
Z różnych powodów z kilkunastu
obiektów nie otrzymaliśmy danych
pomiarowych. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka - nieodczytanie
maila, odczytywanie z ciepłomierza
złych wartości czy wreszcie błędy
w odczytach. Pomimo tych niedociągnięć, z uwagi na korzyści, jakie
dzięki temu się uzyskuje, testy będą powtarzane w kolejnych latach,

Andrzej Małkiewicz, energetyk miejski
z Urzędu Miasta w Sosnowcu

zwłaszcza, że wskutek znacznego
ograniczenia maksymalnego przepływu czynnika grzewczego, nastąpiło przy okazji kilkuprocentowe
zmniejszenie zużycia energii. Szacuje się, że łączna oszczędność
z tego tytułu wyniosła ok. 10 MWh.
Małkiewicz mówi, że ze względu na fakt, że obecny system zarządzania energią w obiektach jest
systemem rozproszonym, co utrudnia zarówno przepływ informacji,
jak i podejmowanie decyzji, gmina
Sosnowiec zamierza wprowadzić
system Smart Grid. Dzięki temu
będziemy otrzymywać dane bez
udziału pośredników. Planujemy
objąć tym systemem ok. 80 obiektów, w których monitorowane będą
wszystkie media - dodaje.
Pracownicy sosnowieckiego
biura energetyka liczą, że przez
wdrożenie tego systemu obniżenie
zużycia energii osiągnie ok. 20%,
obniżenie mocy umownej o następne 4,5 MW, a obniżenie wydatków
na oświetlenie wewnętrzne o ok.
30%. o
Fot. Nowa Energia

III Seminarium Szkoleniowe
Zrównoważony Rozwój Gminy
Energia elektryczna - Ciepło - Efektywność energetyczna - Odpady - Woda i ścieki - Transport ekologiczny

Partnerzy Merytoryczni

Krajowa Agencja
Poszanowania Energii S.A.

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy
Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych sp. k.

Przedsiębiorstwo Komunalne
„Therma” Sp. z o.o.

Organizator

Śląski Związek
Gmin i Powiatów

Wydawnictwo „Nowa Energia”

Współorganizator

Miasto Bielsko-Biała
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Dorota Kubek, „Nowa Energia”

Polityka energetyczna gmin
- koszt czy zysk?
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Arkadiusz Chęciński, członek zarządu GZM

 Hurt czy detal?

Hurtowy zakup energii pozwala wygenerować oszczędności, po pierwsze,
z tytułu wykorzystania efektu skali - dużego wolumenu zamawianej energii oraz
dużej liczby klientów. Kolejnym źródłem
jest tu dobór właściwych struktur cenowych do profilu zużycia energii, a także konkurencja pomiędzy dostawcami
energii na poziomie krajowym. Kolejnym
czynnikiem jest wyjście z obszaru taryfowanego (biernego klienta), do obszaru
rynkowego (aktywnego klienta).
Dlatego Górnośląski Związek Metropolitalny zaangażował się w porozumienie 61 podmiotów, będących stronami porozumienia w sprawie wspólnego
przeprowadzenia przetargu na zakup
energii elektrycznej. Zaangażowane
podmioty to 20 samorządów, wśród
których jest 12 miast Metropolii Silesia
oraz ich jednostki organizacyjne.
Jak mówi Arkadiusz Chęciński, członek zarządu GZM, jest to największa
grupa zakupowa w kraju, której wolumen

zamawianej energii to ponad 190 GWh
dla prawie 6500 punktów odbioru. Szacowana wartość zamówienia jest równa
70 mln zł, a potencjalne oszczędności,
jakie mają zostać uzyskane w wyniku
hurtowego zakupu są szacowane na
poziomie 6-10% wartości zamówienia.
Jak wskazuje Chęciński, istotnym
problemem jest brak przepisów prawa
regulujących funkcjonowanie metropolii. Powoduje to, że samorządy są zmuszone do podpisywania porozumień za
każdym razem, gdy planują zrealizować
kolejne wspólne przedsięwzięcie.
Chęciński mówi, że przy tylu jednostkach, które obejmuje porozumienie,
nie jest też łatwe sporządzenie opisu
przedmiotu zamówienia czy specyfikacji, ponieważ każde miasto zgłasza
swoje uwagi, przetrzymuje dokumenty i często do ostatecznej wersji trzeba też nanosić poprawki, które później
znów wszyscy muszą zatwierdzić. Mimo to udało się GZM doprowadzić do
przetargu.

Energetyka w gminie

ednostki
samorządowe
posiadają szeroki
wachlarz możliwych do
podjęcia działań, które
pozwolą im z jednej
strony zaoszczędzić
pieniądze na
wydatkach związanych
z zakupem różnych
rodzajów energii,
a z drugiej strony
z wpływaniem na stan
środowiska. Hurtowe
zakupy energii,
wybór optymalnych
przedsięwzięć
służących poprawie
efektywności
energetycznej,
tworzenie konsorcjów
komunalnych, czy
emisje korzystniejszych
od kredytów obligacji
na cele realizacji
inwestycji - to tylko
niektóre z dostępnych
rozwiązań, ale dają
one bardzo wymierne
i znaczące korzyści.

Energetyka w gminie
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Do przeprowadzenia postępowania wyznaczono miasto Świętochłowice, ponieważ musi być taki lider.
Prezydent tego miasta jest jednocześnie przewodniczącym GZMu. Ustalenie zasad ponoszenia wydatków
związanych z przeprowadzeniem postępowania jest też ważnym elementem całego procesu. - Nikt się nie
musi tego obawiać, to nie jest drogie
- twierdzi Chęciński. - Same miasta
GZMu, które ponoszą 78% wszystkich kosztów przetargu, płacą składkę w wysokości 2 zł od mieszkańca.
Suma składek przeznaczana jest na
wykonywanie zadań GZM w tym na
organizację przetargu na zakup energii. Miasta spoza GZMu proporcjonalnie do wolumenu ponoszą koszty,
które wynoszą od kilkudziesięciu do
kilkuset złotych - dodaje.
P o s t ę p o w a n i e p ro w a d z o n e
w Metropolii Silesia obejmuje łączny zakup dostaw energii w terminie od 1 listopada do 31 grudnia 2013 r. Jest to wolumen około
191 tys MWh, przy czym w pierwszym okresie wyniesie 4700 MWh,
a w drugim już 186 tys MWh. - Ważną rzeczą jest to, że to zamówienie
będzie się zwiększać z upływem czasu, dlatego, że większość miast ma
wciąż podpisane umowy na dostawę
energii, jak np. Sosnowiec, którego
umowa kończy się w marcu 2013 r.
Każde miasto, któremu umowa się
zakończy, a uczestniczyło w przetargu, będzie mogło przystąpić do
wspólnego zakupu energii - tłumaczy Chęciński.
Zakup ten dotyczy dwóch grup
odbiorców: oświetlenia drogowego
oraz lokalnych obiektów innych niż
oświetlenie drogowe.
Chęciński zwraca także uwagę
na fakt, że w zakresie hurtowego zakupu energii możliwości oszczędzania są ograniczone. - Ten, kto będzie
pierwszy, ten może jeszcze zaoszczędzić. Później dojdziemy jednak
do pewnej granicy możliwości obniżania ceny z tytułu zakupu większego wolumenu - dodaje.
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Ewa Winkowska, z-ca dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju KAPE S.A.

 Model optymalny

Hurtowy zakup energii w oparciu
o międzygminne porozumienie jest
tylko jedną z szeregu możliwości
działań, jakie może podjąć gmina
w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii, a także zmniejszenia presji na środowisko naturalne
poprzez redukcję zużycia mediów
energetycznych.
Wielość możliwości, różnorodność technologii, narzędzi i metod
jest tak ogromna, że wielu decydentów gminnych, ma poważny problem
związany z tym, jak kreować swoją politykę energetyczną. W szczególnie trudnej sytuacji są włodarze
tych gmin, których - z uwagi na ich
wielkość - nie stać na stworzenie
specjalnego biura energetyka miejskiego. A raczej należałoby powiedzieć, że nie wiedzą oni o tym, że
może być ich stać na takie biuro,
jeśli tylko podejmą określone działania oszczędnościowe, związane
ze zrównoważonym korzystaniem
z energii.
W sukurs nie posiadającym odpowiedniej wiedzy i zaplecza kadrowego samorządowcom chce przyjść
Krajowa Agencja Poszanowania
Energii S.A. - Agencja tworzy model optymalnego wyboru przedsię-

wzięć służących poprawie efektywności energetycznej w gminie. Ma
on być uniwersalnym narzędziem,
dzięki któremu gminy będą mogły
planować i optymalizować swoje
działania w zakresie rozwoju zrównoważonej energetyki - mówi Winkowska, z-ca dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju KAPE S.A.
Model wiąże się ze wszystkimi
działaniami zawierającymi się w pojęciu planowania energetycznego.
- Przez planowanie energetyczne
rozumiemy nie tylko zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego,
ale także realizację przedsięwzięć
służących poprawie efektywności
energetycznej, czyli takich, które doprowadzą do tego, że koszty
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego związane ze zużyciem energii będą mniejsze - tłumaczy Winkowska.
Polityka Energetyczna Państwa
i zobowiązania międzynarodowe,
które podpisała Polska, takie jak
Pakiet Klimatyczny, stawiają przed
nami określone cele. - W związku
z tym chcemy - mówi przedstawicielka KAPE S.A. - aby w jakiś
sposób każda jednostka samorządu terytorialnego mogła świadomie
przyczynić się do wypełnienia tych
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riów nie może być mniejsza niż 30%
i żadna z wag im odpowiadających
nie może być równa 0. Wynika to
z tego, że dla jednej gminy ważniejsze mogą być inwestycje w OZE,
a dla innej w przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną.
Następne kryteria zależą już od
gminy, która sama ustala jakie kryteria są dla niej ważne i sama ustala
ich wagi. Przykłady takich kryteriów
to m.in. minimalizacja kosztów inwestycyjnych, minimalizacja emisji NO x
i SO x, pyłów zawieszonych, zmniejszenie bezrobocia, czy zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego
gminy. Do tego mogą wejść także
kryteria wojewódzkie, czy powiatowe. - Kryteria te oraz ich wagi nie
są obiektywnym odbiciem rzeczywistości, ale odzwierciedleniem preferencji decydentów. W związku z tym
nie wiadomo, które rozwiązanie jest
obiektywnie najlepsze. Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej
pozwala ocenić, które rozwiązania
są lepsze w sensie przyjętych kryteriów i wybranego metakryterium
i dzięki którym uda się taniej i szybciej osiągnąć jak najlepsze spodziewane efekty - tłumaczy Winkowska.
Zdaniem przedstawicielki Agencji, te procedury optymalizacyjne
powinny być stosowane na wszystkich poziomach planowania energetycznego i narzędzia, które będą
to planowanie wspierać, powinny
mieć zastosowanie na wszystkich
poziomach samorządu terytorialnego. - W związku z tym proponujemy coś, co się nazywa Optymalnym Planowaniem Energetycznym
(OPE) i definiujemy to jako zestaw
działań JST prowadzących do realizacji celu, jakim jest minimalizacja
oddziaływania na środowisko z procesów wytwarzania i zużycia energii na obszarze jednostki samorządu terytorialnego przy określonych
celach rozwoju JST z zapewnieniem
bezpieczeństwa energetycznego na
jej obszarze. Realizacja tego planu wymaga monitoringu, do czego

potrzebny jest zestaw wskaźników
- wyjaśnia. OPE może być narzędziem rozwoju lokalnego i wiąże planowanie energetyczne z planowaniem strategicznym, bo to ważny
nowatorski element tej procedury.
- Z punktu widzenia państwa,
konieczna jest możliwość agregowania wyników JST w zakresie realizacji celów polityk klimatycznych
na kolejne obszary terytorialne (powiatu, czy województwa). Wówczas
można by objąć wkład sektora publicznego w realizację polityki efektywności energetycznej kraju - podsumowuje Winkowska.

 Duży może więcej

Przykład Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (KHK) pokazuje, że integrowanie różnych usług
komunalnych i wprowadzanie jednolitego zarządzania, również może
przynieść szereg wymiernych korzyści tak dla gminy i jej mieszkańców,
jak i dla poszczególnych spółek,
które wchodzą w skład konsorcjum.
Krakowski Holding Komunalny
składa się z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Agencji Rozwoju
Miasta S.A. Właścicielem Holdingu
jest w 100% Gmina Miejska Kraków.
- Zarejestrowana w 1996 r.
i przedłużona do 2019 r. Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK), jako
jedyna w Polsce posiada prawo inwestycyjnego warunku utrzymania
statusu PGK do 2019 r. Status PGK
daje spółkom możliwość korzystania z tarczy podatkowej. Z kolei
skonsolidowany majątek i kapitał
Grupy Krakowski Holdingu Komunalnego S.A. pozwala na udzielanie
zabezpieczeń finansowych dla kluczowych inwestycji spółek komunalnych - mówi o korzyściach, jakie
uzyskano w wyniku budowy łańcucha komunalnego Tomasz Sałęga,
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zobowiązań. Ważnym w tej kwestii
aspektem jest stworzenie możliwości obliczenia i pokazania wkładu
każdej gminy w realizację Polityki
Energetycznej Państwa, czy Pakietu Klimatycznego. Ile zaoszczędzono energii, jak wzrosła jej produkcja
z OZE, czy o ile mniej CO 2 wyemitowano do atmosfery.
Gminy posiadają ograniczone środki finansowe na realizację
szeregu inwestycji, których koszt
praktycznie zawsze jest kilkukrotnie
większy od dostępnego budżetu.
W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia decyzji, które działania wybrać, które będą najlepsze dla
konkretnej gminy, czy będzie dało
się pogodzić sprzeczne wymagania,
tj. uzyskanie największych oszczędności przy jak najmniejszych nakładach inwestycyjnych. Przedstawiciele gmin chcieliby w związku
z tym wiedzieć, jaki byłby optymalny zestaw działań. Czym zatem powinni sie kierować i jak mogą swoje
decyzje uzasadnić? Z pomocą ma
przyjść narzędzie stworzone przez
KAPE S.A.
- Postanowiliśmy skorzystać
z działu badań operacyjnych nazywanego optymalizacją wielokryterialną. Postanowiliśmy ją zastosować do planowania energetycznego
w jednostkach samorządu terytorialnego - mówi Winkowska. Gdy
w ramach danego zadania dopuszczalne są różne rozwiązania, które
są równoważne, to trzeba znaleźć
jedno najlepsze. Jedną z metod wyboru jest zastosowanie tzw. metakryterium.
- Kryteria, jakie należy brać pod
uwagę przy planowaniu energetycznym, to w pierwszej kolejności (odzwierciedlające cele Polityki Energetycznej Polski, a zatem takie,
które powinny być obowiązkowe
dla każdej JST): oszczędność energii pierwotnej, zwiększenie udziału
OZE w bilansie energetycznym oraz
zmniejszenie emisji CO 2 - wyjaśnia
Winkowska. Suma wag tych kryte-
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Tomasz Sałęga, specjalista ds. technicznych i środowiskowych JRP z Krakowskiego
Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie

specjalista ds. technicznych i środowiskowych JRP z Krakowskiego
Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Finansowe efekty działania
PGK w okresie 1997-2010 wyniosły blisko 100 mln zł. Natomiast
sumaryczne nakłady inwestycyjne
grupy w latach 2003-2010 wyniosły 1,9 mld zł.
Obecnie największym projektem realizowanym przez KHK
j e s t b u d o w a Z a k ł a d u Te r m i c z nego Przekształcania Odpadów
(ZTPO) w Krakowie. Zakład ten
będzie elementem zamykającym
krakowski system gospodarki odpadami. - W Krakowie produkuje
się około 320 tys. ton odpadów
rocznie. W ciągu najbliższych 8
lat produkcja ta wzrośnie wg prognoz do ok 340 tys. ton. Selektywnej zbiórce poddawane jest tylko
ok. 14% odpadów rocznie i przy
obecnym poziomie składowania
główne składowisko Krakowa zapełni się w latach 2016-2017 r. opisuje sytuację Sałęga. Do ZTPO
będą trafiały zmieszane odpady
komunalne, z których mieszkańcy
wcześniej wyodrębnią użyteczne
surowce wtórne, a także palny balast z innych instalacji do przetwarzania odpadów.

ZTPO powstaje w ramach „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, który znajduje
się na liście projektów indywidualnych dla POIiŚ 2007-2013. Wydajność zakładu będzie wynosić 220
tys. ton odpadów na rok. Będzie on
się składał z dwóch linii, z których każda będzie miała wydajność 14,1 Mg/h.
Średnia wartość opałowa odpadów
przewidywana w momencie oddania
ZTPO do eksploatacji to 8800 kJ/
kg. Gwarantowany czas pracy zakładu to 8100 godzin rocznie. Należy tu podkreślić, że zakład ten nie
będzie tylko i wyłącznie spalał odpadów, ale przede wszystkim będzie
odzyskiwał energię w nich zawartą,
a następnie będzie ją przetwarzał
w kogeneracji na energię elektryczną i cieplną. Moc elektryczna zakładu
to 8 MW, a cieplna ok 35 MW. - Są
to oczywiście założenia minimalne,
ostateczne wartości będą znane po
zaprojektowaniu ZTPO przez wykonawcę - mówi Sałęga.
Specjalista z KHK poinformował, że energia uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w 42%
za odnawialną. Jeśli chodzi o odzysk energii i jej przetwarzanie w kogeneracji to oczekiwane szacunkowe wartości produkcji ZTPO sięgają

ok. 65 tys. MWhe/r. i ok. 280 tys.
MWht/r. Ilość produkowanej w ZTPO
energii elektrycznej będzie odpowiadać rocznemu zużyciu energii przez
miejskie tramwaje, czy też oświetlenie w Krakowie. Natomiast ilość
produkowanej w ZTPO energii cieplnej będzie odpowiadać 10% rocznego zużycia tej energii przez Miasto Kraków.
Należy również podkreślić, że
wybrana dla ZTPO technologia spalania odpadów komunalnych jest
najlepiej sprawdzoną i najczęściej
stosowaną w Europie. W Europie
funkcjonuje prawie 500 instalacji
termicznego przekształcania odpadów, z czego ponad 90% w technologii opartej na spalaniu odpadów
w palenisku rusztowym a więc wybranej dla ZTPO.
Jak wskazuje przedstawiciel Holdingu podstawowe korzyści z realizacji projektu to ochrona środowiska
naturalnego, ograniczenie składowania odpadów (z 220 tys. ton odpadów odbieranych do przetworzenia
na składowisko trafi 13% pozostałości poprocesowych), zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami
w porównaniu do opartej na składowaniu, ograniczenie emisji CO 2,
odzysk energii zawartej w odpadach
i uzyskanie nowego źródła energii
oraz nowe miejsca pracy.

 Jeśli nie obligacje, to
co?

Oprócz szerokiego wachlarza
możliwości wyboru technologii, czy
metod oszczędzania energii, gminy
mają także do dyspozycji szeroki
asortyment instrumentów finansowych, dzięki którym mogą sfinansować realizację określonych zadań.
Jednym z takich instrumentów
są jeszcze mało popularne - a zarazem interesujące z punktu widzenia
interesu gminy - emisje obligacji,
które mogą być dobrym sposobem
na sfinansowanie inwestycji z zakresu energetyki i ochrony środowiska.

Katarzyna Stabińska z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy z Katowic

są wielomiliardowe inwestycje, jednak obligacje mogą być i są wykorzystywane także do mniejszych
- kilkumilionowych, czy wartych
mniej niż milion złotych - twierdzi
Stabińska. W zakresie ochrony środowiska inwestują przede wszystkim JST i spółki komunalne. - Jednym z przykładów jest Sosnowiec,
który już po raz kolejny emituje obligacje. Są one przeznaczane na
budowę kolektora ścieków. Z emisji obligacji sfinansowana będzie
również szczecińska spalarnia odpadów. - wylicza Stabińska. Także
prywatni przedsiębiorcy realizują inwestycje związane z pozyskaniem
energii z odpadów za pomocą emisji obligacji.
Obligacje mogą emitować spółki
kapitałowe, a więc spółki akcyjne
oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki komandytowo-akcyjne. Uprawnienie
do emisji nie przysługuje pozostałym spółkom osobowym. Obligacje
mogą emitować spółki komunalne,
a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Emisja obligacji może być kierowana do inwestorów instytucjonalnych, takich jak
banki, czy fundusze inwestycyjne.
Wówczas obligacja zastępuje kre-

dyt i często jest od niego korzystniejsza. Ale można również zwracać się do inwestorów prywatnych.
Dlaczego dla JST z perspektywy emitenta korzystna jest emisja
obligacji? - Dlatego, że pozwala na
dywersyfikację portfela inwestorów.
Możemy korzystać z dużych inwestorów, jakimi są banki dysponujące
dużym kapitałem, ale możemy również poszukiwać inwestorów wśród
lokalnych przedsiębiorców. Pozwala to zatem również na aktywizację lokalnego rynku. Przedsiębiorca, inwestując w przedsięwzięcie,
które jest realizowane przez JST,
czy spółkę komunalną, ma interes
w tym, żeby jego środki były dobrze
wykorzystane. A jeżeli zyska na danym przedsięwzięciu, to będzie zainteresowany dalszym inwestowaniem w swoim regionie.- wyjaśnia
Stabińska.
Zaciągnięcie zobowiązania
przez emitenta obligacji, różni się
od kredytu tym, że ośrodek decyzyjny spoczywa nie na tym, kto kredytu udziela, ale na emitencie. Stabińska twierdzi, że to JST lub spółka,
która emituje obligacje, a więc zaciąga dług, decyduje o tym, jakie
będą jego warunki - jaka będzie
wysokość zobowiązania, w jakim
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- Nie traktuję obligacji jako jedynego i najlepszego sposobu na
realizację inwestycji. Chcę zwrócić
uwagę, że ten sposób finansowania może być atrakcyjny i stanowić
alternatywę przede wszystkim dla
kredytu bankowego. Obligacje już
od wielu lat funkcjonują na rynku,
natomiast w niewielkim stopniu są
wykorzystywane przez JST Chociaż
obserwujemy wzrost zainteresowania tym instrumentem.- mówi Katarzyna Stabińska z Kancelarii Ślązak,
Zapiór i Wspólnicy z Katowic.
Emisja obligacji polega na tym,
że podmiot, który realizuje pewną
inwestycję (zwany tutaj emitentem)
uzyskuje określony kapitał od inwestora (obligatariusza). W zamian
za udzielenie środków pieniężnych
emitent zobowiązuje się wobec obligatariusza, że po upływie określonego czasu zwróci mu ten kapitał
i zapłaci określone wynagrodzenie.
Stabińska wskazuje, że środki uzyskane z emisji obligacji są
przeznaczane na m.in. na realizację różnorodnych inwestycji infrastrukturalnych (np. na budowę
farmy wiatrowej, czy modernizację
oczyszczalni ścieków), na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach (np. komputeryzacja,
ściągnięcie nowej technologii), na
spłatę dotychczasowych zadłużeń
(np. rat kredytów, wykupu wcześniejszych obligacji), czy na pokrycie deficytu budżetowego JST.
- Jest to także bardzo zgrabny
i wdzięczny sposób na prefinansowanie inwestycji, które są dotowane ze środków z Unii Europejskiej.
NFOŚiGW bardzo chętnie udziela
dofinansowania do inwestycji, jeżeli
jest ono poprzedzone wykorzystaniem obligacji - mówi Stabińska.
Obligacje są dziś najczęściej
stosowane w branży energetycznej i ochronie środowiska. Mogą
być instrumentem służącym do realizacji bardzo dużych inwestycji takich jak wykonywane przez Tauron, Eneę, PGNiG, czy PGE. - To
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okresie będzie ono zaciągane, jaka będzie wysokość wynagrodzenia inwestora i w jaki sposób będzie ono zabezpieczone, na jaki cel
będą wydawane uzyskane środki. Istotne jest również to, że wynagrodzenie inwestora może polegać
nie tylko na zwykłym oprocentowaniu, ale może ono zostać potraktowane szerzej. - Oprocentowanie
może być stałe lub zmienne, a jeżeli zmienne to uzależnione od określonego wskaźnika. Wynagrodzenie może również polegać na tzw.
dyskoncie, czyli emisji obligacji po
cenie, która jest niższa od wartości
nominalnej. Obligacje wykupywane
są już po wartości nominalnej i inwestor zarabia tu na różnicy - tłumaczy Stabińska. Wynagrodzenie
może być również mieszane, np.
można połączyć oprocentowanie
i dyskonto, co daje atrakcyjną ofertę. Inwestora może również skusić
wynagrodzenie niepieniężne, które
może stanowić np. prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji spółki komunalnej, czy udzielenie prawa do
dywidendy.
Interesującym rozwiązaniem dla
gmin mogą być tzw. obligacje przychodowe. Istotą tego instrumentu jest to, że pozyskane z emisji
środki są przeznaczane na określone przedsięwzięcie użyteczności publicznej, np. na modernizację
oczyszczalni ścieków, czy budowę
elektrociepłowni. Ich emitentami
mogą być JST, związki JST, spółki komunalne w których JST mają min. 50% głosów na zgromadzeniu wspólników, bądź walnym
oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, które na
podstawie porozumień z JST realizują wyłącznie zadania z zakresu
użyteczności publicznej. Dlaczego
ten rodzaj obligacji jest atrakcyjny? - W przypadku obligacji zwykłych emitent odpowiada całym
swoim majątkiem za zobowiązania wobec obligatariuszy. W przypadku obligacji przychodowych ta

odpowiedzialność może być ograniczona do majątku przedsięwzięcia realizowanego z obligacji, bądź
też do innego wskazanego przez
emitenta przedsięwzięcia - mówi
Stabińska. - Emitent może również
ustalić wartość przychodów, jakie
pochodzą z tego przedsięwzięcia
i całość emisji spłacać przychodami pochodzącymi z tego przedsięwzięcia - dodaje.
Czynnikiem, który zniechęca
JST do korzystania z tego sposobu finansowania jest m.in. fakt, że
są one zobowiązane do ustalenia
rachunku bankowego, na który będą wpływać wszystkie przychody
pochodzące z danej emisji. - Utworzenie tego rachunku rodzi pewne
komplikacje, bowiem w jego ramach muszą istnieć wydzielone
subkonta, na których w określony
sposób są konstruowane przepływy finansowe - wyjaśnia Stabińska. Dodaje ona jednak, że założenie takiego rachunku nie powinno
stanowić w rzeczywistości problemu dla służb finansowych samorządów.
Dla JST istotne jest przede
wszystkim to, że dług wobec obligatariuszy nie jest wliczany do limitów zadłużenia, o których mowa
w ustawie o finansach publicznych.
Zarówno w przypadku obligacji
przychodowych, jak i zwykłych, samo zaciągnięcie zobowiązania, jak
również obsługa długu związana
z zatrudnieniem np. doradcy ekonomicznego, czy kancelarii, nie wymaga rozpisania przetargu zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych. - Obligacje przychodowe są
korzystne też dla inwestorów, co
prawda odpowiedzialność emitenta
jest ograniczona do majątku przedsięwzięcia realizowanego z emisji,
natomiast inwestor ma gwarancję,
że otrzyma spłatę z majątku tego
przedsięwzięcia, ponieważ przysługuje mu pierwszeństwo w stosunku do pozostałych wierzycieli
emitenta - mówi Stabińska.

Procedura emisji obligacji - w opinii Stabińskiej - w zasadzie niczym
się nie różni od zwykłej procedury
pozyskania kredytu w banku i jest
prostsza od podwyższenia kapitału
w spółce komunalnej i zainwestowania przez gminy pieniędzy poprzez
wyłożenie dodatkowych funduszy
w zamian za udziały.
Emisję poprzedza się analizą
prawną i ekonomiczną jej opłacalności. Następnie rozstrzygnięciu podlega kwestia, czy obligacje mają być
jedynym źródłem finansowania inwestycji, czy też może należy w jakiś
sposób zróżnicować portfel napływu
kapitału. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji przez emitenta - uchwała
organu uchwałodawczego - i realizacja emisji przez zarządcę danego
podmiotu. Kolejne kroki to plasowanie emisji, nabycie obligacji przez inwestora, zaciągnięcie zobowiązania
i uzyskanie środków.
Obligacje mogą być skierowane na rynek Catalyst. - Jest to rynek obligacji, który jest odpowiednikiem rynku akcji, jakim jest np. Giełda
Papierów Wartościowych - tłumaczy
Stabińska.
Rynek ten jest przeznaczony dla
wszystkich podmiotów, które emitują
obligacje. Pozwala on przede wszystkim zwiększyć płynność obligacji. Jeżeli chcemy skusić inwestorów,
aby udzielili nam swojego kapitału,
to zwiększenie płynności obligacji
powoduje, że zwiększa się szansa inwestora na ściągnięcie z rynku
zwielokrotnionego kapitału - mówi
Stabińska. Kolejną zaletą rynku Catalyst jest zwiększenie zaufania do
emitenta, gdyż funkcjonowanie na
tym rynku wiąże się z dużą transparentnością działalności (emitenci są
zobowiązani m.in. do składania regularnych raportów). Dodatkowym atutem tego rynku jest promocja emitenta (m.in. na stronach internetowych
Catalyst). - Pomaga to zróżnicować
grono inwestorów i nawiązać relacje
inwestorskie na wiele lat - podsumowuje Stabińska. o
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