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dr Przemysław Zaleski, wiceprezes ds. handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o.
Współpraca: Jarosław Ziobrowski, dyrektor, ENEA Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz

Energetyka obywatelska 
- aspekty techniczne, 
sieciowe i prawne

Polityka klimatyczna wprowadzana przez KE 
dąży do powstania gospodarki niskowęglowej, 

co de facto prowadzi do wykluczenia energetyki 
węglowej do 2050 r1. Polska nie jest w stanie w 
całości zrezygnować z wykorzystania węgla. Zdaniem 
ekspertów udział energetyki węglowej będzie 
stopniowo malał w polskim energy mix, głównie z 
uwagi na rozwój kogeneracji, segment odnawialnych 
źródeł energii, a także rozwój energetyki gazowej. 

Szczególnie istotne dla polskiej go-
spodarki powinno być tworzenie pro-
duktów innowacyjnych, pozwalających 
na powstawanie energetyki obywatel-
skiej, np.: poprzez prace i uruchomienie 
produkcji pierwotnej urządzeń grzew-
czo-energetycznych. Oferują one nowe 
perspektywy oszczędności energii, ob-
niżenia emisji CO2 i pozwolą ograniczyć 
koszty zakupu energii. 

 � Aspekty techniczne - 
nowe instalacje
Według danych zebranych przez 

Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki 
i Telekomunikacji2, obecnie w krajach 
UE coraz częściej stosowane są kotły 
trójfunkcyjne (o parametrach dających 5 
kW ee oraz 15 kW ciepła. Urządzenia te 
(przez ekspertów nazywane mikrobloka-
mi) zasilane są przeważnie gazem dzię-
ki czemu ich sprawność energetyczna 

jest bardzo wysoka (na poziomie 95%). 
Analiza porównawcza kosztów produkcji 
wskazuje, że urządzenie powinno kosz-
tować w produkcji masowej tyle co 3 
piece dwufunkcyjne (ok. 2000 €). Obec-
nie detaliczna cena 1 MWh energii (cie-
pła spalania) w postaci gazu ziemnego 
wynosi 255 zł (przy cenie gazu 2,76 zł/
m3). Według ekspertów pułap opłacalno-
ści zostanie osiągnięty, gdy koszt (z in-
stalacją) ukształtuje się poniżej 7000 €  
(przy uwzględnieniu kosztów ogniw). 
Kotły te wytwarzają równocześnie cie-
pło i energię elektryczną, zapewniając 
tym samym rentowne ekologiczne wy-
twarzanie energii3. Podczas gdy w elek-
trowni napędzanej materiałami kopalny-
mi 60% energii odprowadza się do rzek, 
w mikrobloku grzewczo-energetycznym 
woda chłodząca i spaliny silnika są wy-
korzystywane w 100% do ogrzewania 
instalacji mieszkaniowej. Podobną funk-

1)   Marek Woszczyk, Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - stan obecny i podstawowe wyzwania, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2011/08/inter-
net_bez_spadow_z_okladka_bezpieczen%CC%81stwo-dostaw-energii-elektrycznej.pdf

2)   dr Jarosław Tworóg, Energetyka obywatelska koszty energii koszty instalacji efektywność energetyczna mikroźródeł

3)   http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/kocio-2w1-ogrzewanie-i-rownoczesne-wytwarzanie-pradu_62249.html)

Jarosław Ziobrowski

dr Przemysław Zaleski
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cję dla rozwoju energetyki obywatelskiej 
powinny stanowić ogniwa fotowoltaicz-
ne. Przykładowy panel 160x100 cm da-
je 200-250 W, co w polskiej strefie kli-
matycznej stanowi ok. 250 kWh energii 
elektrycznej rocznie. Koszty instalacji są 
minimalne, a trwałość obecnie produko-
wanych ogniw to min. 25 lat. Obecnie 
panel kosztuje ok. 300 €, a analiza po-
równawcza kosztów produkcji wskazuje, 
że urządzenie powinno kosztować przy 
produkcji masowej w hurcie ok. 80 € 
(cena zbytu dla indywidualnego klienta 
ok. 100 €). Obecna cena detaliczna 1 
MWh kształtuje się na poziomie 500 zł, 
czyli granica opłacalności instalacji 4 kW 
(20 paneli) (5 MWh/r.), to ok.  6250 € 
(z instalacją, co daje zwrot z inwestycji 
w 4 lata w polskich warunkach klima-
tycznych).

 � Aspekty przyłączeniowe 
- sieć dystrybucyjna4

Polskie OSD jeszcze nie mają du-
żych doświadczeń jeżeli chodzi o przy-
łączanie do typowej sieci dystrybucyjnej 
mikrobloków czy skupionych elektrowni 
fotowoltaicznych (tj. moce pow. 50 kW). 
Jednak pierwsze badania wykonywa-
ne w spółkach dystrybucyjnych5 przy 
współpracy z Politechnikami wykazu-
ją, że wpływ na sieć dystrybucyjną jest 
mniej szkodliwy, niż w przypadku elek-
trowni wiatrowych (zwłaszcza w przy-
padku ogniw fotowoltaicznych na ob-
ciążenie tzw. doliny nocnej). Niemniej 
jednak należy wskazać kilka zagrożeń, 
patrząc od strony instalacji u prosumen-
ta. Należy do nich kultura wykonania 
instalacji (z założenia urządzenia te nie 
powinny generować zakłóceń do sieci 
oraz nie powinny stwarzać zagrożenia 
dla osób postronnych, (ogniwa mogą 
być przecież zainstalowane w miejscu 
dostępnym dla ludzi). Istotna jest także 
lokalizacja, w przypadku paneli - powin-
ny być one odseparowane od sieci ee  
(np. transformator separujący lub prze-
kształtnik, w którym ta separacja będzie 
realizowana). Kolejnym problemem do 

rozważenia jest selektywność zabez-
pieczeń. Inwerter (z reguły będą to prze-
kształtniki AC/DC oparte na falownikach) 
musi realizować warunek kontroli i syn-
chronizacji napięcia w kierunku sieci ee 
o wartości jaka występuje w sieci. Je-
żeli tej kontroli nie będzie, pojawia się 
problem z jakością napięcia (w jednym 
węźle może pojawić się różny poten-
cjał). Kolejne zagrożenie to problem 
koordynacji działania zabezpieczeń in-
wertera i zabezpieczeń głównych, gdzie 
powinny się one znajdować. Dla OSD 
istotnym zagadnieniem jest tzw. grani-
ca stron.  Ważnym elementem jest re-
alizacja połączenia PV do punktu za-
silania (np. złącze kablowe) odrębnym 
- odrębnie zabezpieczonym obwodem 
i osobno opomiarowanym. Obwód ten 
będzie pracował równolegle z instalacją 
odbiorczą klienta, która również jest opo-

miarowana. Tutaj pojawia się zagadnie-
nie związane z licznikiem energii, w tym 
przypadku z założenia muszą one być 
kierunkowe i z transmisją (inteligentne?); 
bo w chwili obecnej OSD nie miałaby 
wiedzy o przepływach.  W zasadzie te 
wszystkie wątki powinny przekładać się 
na zapisy w wydawanych warunkach 
technicznych oczywiście w doniesieniu 
co do samej realizacji instalacji, ryzyko 
zagrożeń można w jakimś stopniu zre-
dukować ponieważ trzeba wymóc sto-
sowanie chociażby normy HD60364-7-
712: instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Operatorzy muszą jed-
nakże wiedzieć, co wskazać przy po-
miarach, gdzie zrealizować punkt za-
silania. Opisane problemy są „w miarę 
do opanowania” przy zabudowie jed-
norodzinnej. Problemem jest instalacja 
tego rodzaju instalacji w blokach, gdyż 
w tym przypadku mamy już do czynienia 
z siecią niskiego napięcia zasilaną ze sta-
cji transformatorowych SN/nn. Z reguły 
stacje słupowe (napowietrzne) zainsta-
lowane są na wsi, a kubaturowe - w mie-
ście. Pod względem elektrycznym różnią 
się one między sobą ilością obsługiwa-
nych obwodów nn oraz mocą zainsta-
lowanych transformatorów. Przy czym, 
obwody nn na wsi z reguły są realizo-
wane jako napowietrzne, a w mieście 
- kablowo. Zagrożeniem jest fakt, że na 
dzień dzisiejszy nie mamy modelu sieci 
nn, który pomagałby przy analizie i roz-
patrywaniu ewentualnej generacji rozpro-
szonej; może się to pojawić  w obrębie 
jednej stacji SN/nn w kilku miejscach. 
Źródło rozproszone, oprócz tego że „jest 
rozproszone”, z założenia charaktery-
zuje się również zmiennością w danym 
obszarze. Może zachodzić przypadek, 
że energia z PV będzie w całości kon-
sumowana przez prosumenta przy pra-
cy w tzw. on grid, ale istnieje również 
rozwiązanie techniczne, że prosument 
będzie magazynował energię. Ponadto 
jeżeli w węźle sieci pojawią się kłopoty 
z poziomem napięcia, to w odróżnieniu 
od stacji WN/SN, w stacjach SN/nn nie 
ma możliwości automatycznej regulacji 
napięcia, nie ma również EAZ. Można 
oczywiście wyregulować napięcie przy 
pomocy zaczepów na transformatorze 
(robi się to jednak w stanie beznapię-
ciowym, przy wyłączonej stacji). Podsu-
mowując obszar przyłączeniowy należy 
rozwiązać zagadnienia natury typowo 
technicznej, tzn.: jakie pojawią się roz-
pływy w sieci nn, jak będzie wyglądała 
obciążalność przewodów/sieci (szcze-
gólnie na wsi ze względu na małe prze-
kroje), co ze spadkami napięć w stanie 
bez/z generacją, czy generacja rozpro-

4)   Jarosław Ziobrowski, Przemysław Zaleski, prezentacja Enea Operator

5)   Enea Operator, badania prowadzone na potrzeby Spółki

Polskie OSD 
jeszcze nie 
mają dużych 
doświadczeń 
jeżeli chodzi o 
przyłączanie do 
typowej sieci 
dystrybucyjnej 
mikrobloków, 
czy skupionych 
elektrowni 
fotowoltaicznych

,,
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szona (w dużej skali) będzie miała wpływ 
na poziom mocy zwarciowej zainstalo-
wanej aparatury w stacji zasilającej.

 

 � Aspekty prawne - 
sytuacja prosumenta 
w świetle nowych 
regulacji - 
mikroinstalacje - projekt 
Ustawy o OZE
Ministerstwo Gospodarki przygoto-

wując zmiany legislacyjne dość dobrze 
określiło podstawy dla rozwoju energe-
tyki prosumenckiej. W rozdziale drugim 
projektu ustawy o OZE6,  określono za-
sady i warunki wykonywania działalności 
w zakresie wytwarzania energii w instala-
cjach OZE. W art. 3 określono, że dopie-
ro podjęcie i wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej, ciepła lub chłodu 
z odnawialnych źródeł energii w insta-
lacjach odnawialnego źródła energii, in-
nych niż mikroinstalacja i mała instalacja, 
wymaga uzyskania koncesji na zasadach 
i warunkach określonych w przepisach 
rozdziału 1 i 2 działu III ustawy - Pra-
wo energetyczne, zwanej dalej „ustawą 
Prawo energetyczne”. Ponadto w art. 4 
określono, iż wytwórca energii elektrycz-
nej, ciepła lub chłodu z odnawialnych 
źródeł energii w mikroinstalacji, będący 
osobą fizyczną nieprowadzącą działalno-
ści gospodarczej, który wytwarza energię 
elektryczną, ciepło lub chłód w celu zu-
życia na własne potrzeby, może sprze-
dać nadwyżkę niewykorzystanej energii 
elektrycznej, wytworzonej przez niego 
w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci 
dystrybucyjnej. W rozdziale IV projektu 
określono zasady przyłączenia do sieci 
instalacji odnawialnego źródła energii, 
z czego najistotniejszymi artykułami są  
art. 36, 37 i 38, ponieważ określono w 
nich obowiązek przyłączenia do sieci 
OSD. Warto podkreślić, że w przypad-
ku, gdy podmiot ubiegający się o przy-
łączenie mikroinstalacji do sieci dystry-
bucyjnej jest przyłączony do sieci jako 
odbiorca końcowy, a moc zainstalowana 

mikroinstalacji o przyłączenie której ubie-
ga się ten podmiot, nie jest większa niż 
określona we wcześniej wydanych wa-
runkach przyłączenia, przyłączenie do 
sieci odbywa się na podstawie zgłosze-
nia przyłączenia mikroinstalacji, złożone-
go w przedsiębiorstwie energetycznym, 
do którego sieci ma zostać przyłączona 
mikroinstalacja po zainstalowaniu odpo-

wiednich układów zabezpieczających 
i licznika inteligentnego. W innym przy-
padku przyłączenie mikroinstalacji do 
sieci dystrybucyjnej jest bardzo uprosz-
czone i odbywa się na podstawie umo-
wy o przyłączenie do sieci poprzez zgło-
szenie zawierające jedynie: oznaczenie 
podmiotu ubiegającego się o przyłącze-
nie rodzaj i moc mikroinstalacji oraz infor-
macje niezbędne do zapewnienia speł-
nienia przez mikroinstalację wymagań 
technicznych i eksploatacyjnych, o któ-
rych nowa w art. 24 ustawy Prawo ener-
getyczne. Istotne jest także, że w świetle 
projektu (art. 39) za przyłączenie mikro-
instalacji do sieci dystrybucyjnej nie po-
biera się opłat.

 � Wnioski
Obecnie rozwój techniki stworzył 

możliwość upowszechnienia mikro-
źródeł i OZE, a lokalne/budynkowe/
domowe źródła energii mają najwyż-
szą sprawność energetyczną (>90%). 
Efekt ekonomii skali działa znacznie le-
piej w masowej produkcji fabrycznej źró-
deł domowych, niż w masowej produkcji 
energii w źródłach systemowych, dzięki 
czemu energetyka rozproszona może 

stać się energetyką obywatelską, stabi-
lizującą bezpieczeństwo energetyczne 
regionów i kraju. Aspekty ekonomicz-
ne skłaniają do przeznaczenia środków 
NCBiR na rozwój produkcji pierwotnej 
mikrobloków i ogniw fotowoltaicznych. 
Bariery prawne właściwie usuwają no-
welizacje prawne, a aspekty natury tech-
nicznej są możliwe do opanowania przez 
spółki dystrybucyjne. o

Materiał przygotowany został na 
Forum Debaty Publicznej "Nowe źró-
dła energii", które odbyło się w dniu 

12.12.2012 w Pałacu Prezydenckim

 � Literatura:
1. W kierunku nowoczesnej polityki ener-
getycznej, praca zbiorowa pod red. Dr 
Mariusza Swory, Warszawa, Instytut 
Obywatelski, Warszawa, 2010. 
2. prof. Jan Popczyk, Energetyka roz-
proszona od dominacji energetyk i w go-
spodarce do zrównoważonego  rozwoju, 
od paliw kopalnych do energii odnawial-
nej i efektywności energetycznej, War-
szawa, 2011.
3. dr Jarosław Tworóg, Energetyka oby-
watelska koszty energii koszty instalacji 
efektywność energetyczna mikroźró-
deł, Warsztaty rynku energii, Warsza-
wa 2012.
4. Projekt ustawy o OZE
(http://gramwzielone.pl/uploads/fi-
les/Projekt%20ustawy%20o%20
OZE_4_10_2012_final.pdf).

 � Źródła internetowe:
1. http://www.fotowoltaika.net/
2. http://www.fotowoltaika.com.pl/in-
dex.htm
3. http://www.solar.globenergia.pl/
4. http://www.fotowoltaika.eu/
5. http://www.fotowoltaika.edu.pl/index.
php?m=111&lang
6. http://www.elektroinzynieria.pl/wia-
domosci-i-komunikaty/energetyka-
obywatelska-lekarstwem-na-blacko-
ut-57036-10. 

6)   wersja projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 9.10.2012 r.

Źródło 
rozproszone, 
oprócz tego że 
„jest rozproszone”, 
z założenia 
charakteryzuje 
się również 
zmiennością w 
danym obszarze
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 � Jak ocenia Pan rok 
2012 w zakresie 
realizowanych 
inwestycji w TAURON 
Wytwarzanie?
Dla TAURONA Wytwarzanie 2012 r.  

pod względem inwestycji był rokiem 
bardzo ważnym. Rozpoczęliśmy bu-
dowę bloku w Stalowej Woli, w decy-
dujące fazy wkroczyły projekty, któ-
rych fizyczna realizacja zacznie się 
w przyszłym roku, kończymy budowę 
pierwszej w naszej spółce, powstającej 
w Jaworznie, jednostki OZE oraz blo-
ku kogeneracyjnego w Bielsku-Białej. 

Rozmowa ze Stanisławem Tokarskim, prezesem zarządu TAURON Wytwarzanie SA

Konieczna jest 
równowaga
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Trwają intensywne prace nad wypeł-
nieniem zapisów zawartych w doku-
mencie Strategii firmy. Bardzo waż-
ną kwestią są toczące się dyskusje 
nad finalnym kształtem nowej ustawy 
o OZE. Także bardzo istotną kwestią 
było lobbowanie za racjonalną polityką 
klimatyczną Unii Europejskiej.

 � Na jakim etapie 
realizacji jest blok 
węglowy w Jaworznie 
i blok gazowy 
w Blachowni oraz czy 
ich realizacja nie jest 
zagrożona?
Projekt budowy bloku węglowego 

klasy 900 MW w Elektrowni Jaworz-
no jest we wstępnej fazie realizacji. 
Podpisaliśmy umowę z PSE Opera-
tor na wyprowadzenie mocy i przyłą-
czenie bloku do rozdzielni 400 kV sta-
cji Byczyna. Obecnie trwa procedura 
przetargowa. 19 października 2012 r. 

nastąpiło otwarcie ofert ostatecznych 
z ceną w prowadzonym postępowaniu 
przetargowym na wybór generalnego 
realizatora budowy bloku energetycz-
nego o mocy z zakresu 800-910 MWe 
(brutto) na parametry nadkrytyczne. 
Ocenę złożonych ofert i wybór główne-
go wykonawcy zaplanowano do końca 
2012 r., a podpisanie kontraktu z wy-
konawcą na I kwartał 2013 r. Przed-

miot zamówienia obejmuje zaprojekto-
wanie i wykonanie opalanego węglem 
bloku energetycznego w formule „pod 
klucz”, który będzie spełniał nie tylko 
surowe normy z zakresu ochrony śro-
dowiska, ale również zostanie wykona-
ny zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, z obowiązującymi 
w Polsce przepisami prawa i stosowa-
nymi normami polskimi, jak również 
Unii Europejskiej. 

W celu realizacji projektu budo-
wy bloku gazowo-parowego o mo-
cy 850 MW w elektrowni Blachownia  
5 września - wspólnie z KGHM Polska 
Miedź S.A. - zawiązaliśmy spółkę ce-

lową Elektrownia Blachownia Nowa. 
Jej zadaniem jest kompleksowa re-
alizacja inwestycji, która obejmować 
będzie przygotowanie, budowę oraz 
eksploatację nowej jednostki. Wraz 
z zawiązaniem spółki podpisana zo-
stała Umowa Wspólników, regulują-
ca szczegółowe zasady współpracy 
stron przy realizacji inwestycji. Zgod-
nie z jej zapisami wspólnicy objęli po 
50% udziałów w kapitale zakładowym 
spółki. Wybór wykonawcy inwesty-
cji zostanie dokonany przez spółkę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, a projektowanie i budowa blo-
ku gazowo-parowego zostanie prze-

utrzymujące się 
niskie ceny energii 
to sytuacja, którą 
można określić 
jako komfortową 
z punktu widzenia 
odbiorców. 
Natomiast z 
punktu widzenia 
wytwórców 
generujących 
w oparciu o 
węgiel kamienny 
tendencja ta jest 
niepokojąca
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wiedzią możliwego kryzysu, w kon-
sekwencji którego energetyka oparta 
na węglu kamiennym może genero-
wać straty. Utrzymujące się niskie ceny 
energii to sytuacja, którą można okre-
ślić jako komfortową z punktu widzenia 
odbiorców. Natomiast z punktu widze-
nia wytwórców generujących w opar-
ciu o węgiel kamienny tendencja ta jest 
niepokojąca. By energetyka mogła się 
rozwijać, by inwestycje w nowe moce 
wytwórcze, tak potrzebne do pokry-
cia prognozowanych braków w KSE, 
były opłacalne, na rynku cen energii 
elektrycznej konieczna jest równowa-
ga. Dla prawidłowego rozwoju branży 
niezbędne jest także odpowiednie pra-
wodawstwo, np. podjęcie decyzji o za-
przestaniu wspierania współspalania 
biomasy spowoduje obniżenie produk-
cji OZE w Polsce o ok. 6 TWh. Spala-
nie i współspalanie biomasy w Polsce 
w 2011 r. odpowiadało za 57% pro-
dukcji energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. W efekcie może dojść 
do nieuzyskania 15% poziomu produk-
cji OZE w 2020 r., narzuconego przez 
dyrektywę 2009/28/WE, tj. 19,13% dla 
sektora elektroenergetyki, wynikające-
go z Krajowego Planu Działania, przy-
jętego przez Radę Ministrów. Z tego 
względu utrzymanie w nowej ustawie 
OZE systemu wsparcia współspalania 
biomasy na funkcjonującym poziomie 
wydaje się konieczne. Od kształtu no-
wych przepisów zależą więc decyzje 
inwestycyjne firm, w tym TAURON Wy-
twarzanie. o

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak, 
„Nowa Energia”

prowadzona także w systemie „pod 
klucz”. Powołanie spółki Elektrow-
nia Blachownia Nowa jest zwieńcze-
niem prac trwających od 2009 r., kiedy 
wspólnie z KGHM podpisaliśmy list in-
tencyjny w sprawie budowy źródła wy-
twarzania energii elektrycznej na tere-
nie Elektrowni Blachownia. Pewność, 
iż nasze starania mają realną szansę 
zakończyć się sukcesem uzyskaliśmy 
23 lipca 2012 r., kiedy Komisja Eu-
ropejska wydała zgodę na koncen-
trację kapitału TAURON Wytwarzanie 
i KGHM Polska Miedź, polegającą na 
utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy. 
Na tę decyzję, warunkującą cały pro-

jekt, czekaliśmy bardzo długo, dlate-
go obecny harmonogram realizacji in-
westycji jest bardzo napięty. Zgodnie 
z planem już za 5 lat z Blachowni No-
wej popłynie pierwszy prąd.

 � Co powinno się 
wydarzyć w 2013 r., aby 
energetyka mogła się 
prawidłowo rozwijać?
Na rozwój branży elektroenerge-

tycznej w Polsce znaczący wpływ ma 
sytuacja na hurtowym rynku cen ener-
gii elektrycznej. Spadek cen w roku 
bieżącym oraz prognoza utrzymania 
się tej tendencji w 2013 r. jest zapo-

Podjęcie decyzji 
o zaprzestaniu 
wspierania 
współspalania 
biomasy 
spowoduje 
obniżenie produkcji 
OZE w Polsce o 
ok. 6 TWh
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od wielu lat inwestuje 
znaczne kwoty 
w majątek produkcyjny. 
Jakie są podstawowe 
warunki prowadzenia 
inwestycji?
Większość naszego majątku była wy-

budowana w latach 50.-60. W między-
czasie część urządzeń wymieniono bądź 
uzupełniono. Nie wszystko można jednak 
zastąpić nowymi urządzeniami, dlatego 
też czeka nas szereg inwestycji. Nie są to 
informacje optymistyczne. 

Planując inwestycje, firma musi być 
oczywiście opłacalna i konkurencyjna. Istot-
ne jest również obowiązujące prawo, któ-
re powinno być na tyle zdefiniowane, aby 
można było podejmować decyzje inwe-
stycyjne. 

Rozmowa z Andrzejem Jaworskim, dyrektorem Departamentu Inwestycji Strategicznych, PGNiG TERMIKA SA

Rozwój 
elektrociepłowni 

warszawskich

Obecnie inwestorzy napotykają na 
wiele trudności w kontaktach z firmami 
budowlanymi. Rynek jest chwiejny. Firmy 
nie wytrzymują presji, nie zawsze są wia-
rygodne. Naszej firmie na szczęście uda-
je się prowadzić inwestycje w tych trud-
nych czasach.

 � Trwa program 
modernizacji 
Elektrociepłowni 
Siekierki 
Od 2009 r. eksploatujemy tam akumu-

lator ciepła o pojemności 30 000 t wody 
sieciowej. Jest to pierwszy tak duży obiekt 
w Polsce. Inwestycja ta uelastyczniła pra-
cę zakładu, a jednocześnie poprawiła sta-
bilność dostaw i komfort świadczonych 
usług. Obecnie funkcjonuje już kilka tego 
typu urządzeń w kraju.

Planując 
inwestycje, 
firma musi być 
oczywiście 
opłacalna i 
konkurencyjna. 
Istotne jest również 
obowiązujące 
prawo, które 
powinno być na 
tyle zdefiniowane, 
aby można było 
podejmować 
decyzje 
inwestycyjne
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Trwający sezon grzewczy jest 
pierwszym, w którym będzie możli-
we pełne wykorzystanie nowo wybu-
dowanej mokrej instalacji odsiarcza-
nia spalin w Elektrociepłowni Siekierki. 
W maju 2012 r. zrealizowaliśmy najwięk-
szą w Polsce instalację odsiarczania spa-
lin w technologii mokrej. Inwestycja realizo-
wana była od czerwca 2008 r. To pierwsza 
instalacja na taką skalę w elektrociepłowni. 
Jej wielkość jest porównywalna z dużymi 
instalacjami w elektrowniach zawodowych. 
Poniesione nakłady inwestycyjne to ponad 
500 mln zł. Dzięki sprawności technologii, 
która jest na poziomie 90%, elektrociepłow-
nia została przystosowana do przyszłego 
programu emisji. MIOS zapewnia prawie 
10-krotne zmniejszenie emisji tlenków siarki. 

Sercem instalacji są dwa absorbery, 
które przejmują spaliny z ośmiu kotłów, 
łącznie do 3,1 mln Nm3 spalin na godzi-
nę. Wymiernym efektem jej pracy bę-
dzie zmniejszenie emisji dwutlenku siar-
ki z kotłów objętych instalacją o 90%, to 
jest o ponad 8 tys. ton rocznie. Zasada 
pracy instalacji odsiarczania spalin po-
lega na wykorzystaniu reakcji, w wyniku 
której z dwutlenku siarki i kamienia wa-
piennego powstaje obojętny dla środowi-

ska, a dodatkowo użyteczny w przemy-
śle budowlanym produkt, jakim jest gips.  

 � PGNiG TERMIKA 
planuje również budowę 
kotła na biomasę
Kolejne plany inwestycyjne związane 

są z przeróbką kotłów OP-230 na kotły bio-
masowe oraz realizacją odazotowania spa-

lin w EC Siekierki. 1 października 2012 r.  
rozpoczęliśmy postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na przebudowę 
kotła węglowego w Elektrociepłowni Sie-
kierki na kocioł opalany w 100% biomasą 
wraz z instalacją rozładunku, magazyno-
wania i podawania paliwa. Planowanym 
terminem uruchomienie instalacji jest IV 
kwartał 2014 r. Przebudowa kotła pozwoli 
na zwiększenie produkcji energii  ze źró-
deł odnawialnych, a tym samym wpisze 
się w strategię poszerzenia zakresu i skali 
działalności grupy PGNiG SA.

Przygotowujemy się również do bu-
dowy bloku gazowo-parowego o mocy 
450 MWe w EC Żerań. Blok w podstawie 
wytwarzać będzie również ciepło w sko-
jarzeniu.  

Głównym celem 
inwestycji nie 
jest zwiększenie 
produkcji energii 
elektrycznej i 
ciepła. Inwestycje 
prowadzone są 
głównie po to, 
aby urządzenia 
50-letnie 
wymieniać na nowe

,,

Równolegle realizowana będzie Elek-
trociepłownia Pruszków. EC Pruszków jest 
naszym najstarszym zakładem - rozpoczęła 
pracę jako elektrownia w 1914 r. 

W EC Żerań, która jest drugim co do 
wielkości źródłem ciepła dla Warszawy, 
planujemy budowę kotłowni szczytowo-
rezerwowej, która ma zastąpić istniejące 
kotły węglowe.   

 � Jak kształtuje się 
u Państwa struktura 
zużywanych paliw?
Obecnie w 97% zużywamy węgiel. 

Resztę stanowi biomasa. PGNiG TERMI-
KA odchodzi jednak od węgla. W 2020 r.  
w wyniku zrealizowania wspomnianego 
programu modernizacyjnego - węgiel sta-
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nowić będzie 55%, 35% - gaz i 10% - bio-
masa. Uważam, że są to wielkości realne 
do osiągnięcia, biorąc oczywiście pod uwa-
gę nasze możliwości inwestycyjne. 

 � Skala wytwarzania 
w Warszawie jest tak 
wielka, że istotna jest 
współpraca wszystkich 
firm energetycznych
Zgadza się. 25% ciepła w skojarzeniu 

- w skali całego kraju - wytwarzane jest 
właśnie w Warszawie. Firma nie mogłaby 
dobrze egzystować bez współpracy z po-
zostałymi firmami energetycznymi. Istotna 
jest również współpraca z władzami sa-
morządowymi, które wyznaczają kierunek 
działania i konsultują to z nami oraz pozo-
stałymi firmami energetycznymi.  

 � Jaki jest główny 
cel prowadzonych 
inwestycji?

Głównym celem inwestycji nie jest 
zwiększenie produkcji energii elektrycznej 
i ciepła. Inwestycje prowadzone są głównie 
po to, aby urządzenia 50-letnie wymieniać 
na nowe. Nie jest opłacalne dobudowywa-
nie do nich urządzeń służących ochronie 
środowiska. 

Program modernizacyjny, który reali-
zujemy nazywamy programem rozwojo-
wo – wzrostowym. Jest to odpowiedź na 
pytanie: co zrobić z urządzeniami, które 
nie będą spełniać przyszłych wymogów 
ochrony środowiska oraz pozostałych 
norm? Nasze „najnowocześniejsze” bloki 
wyposażyliśmy w instalację katalityczne-
go odazotowania czy instalację mokrego 
odsiarczania. Natomiast modernizacja 
kotłów z lat 50., których technologia po-
chodzi z lat 40., mija się z celem. Klienci 
nie byliby w stanie zapłacić kosztów pro-
dukcji ciepła, gdyż byłoby ono za drogie. 
Dlatego też opieramy się na przygotowa-
nym programie rozwojowym, który do-

stosowany jest do przyszłych wymagań 
środowiskowych. 

 � Jakie nakłady 
inwestycyjne 
firma przewiduje 
w najbliższym czasie?
Planowane nakłady inwestycyjne do 

2020 r. podzieliliśmy według rodzaju in-
westycji: 56,9% - inwestycje wzrostowe, 
17,6% - inwestycje modernizacyjne, 10,1% 
- inwestycje środowiskowe oraz 15,4% - 
inwestycje pozostałe.

Plan ten wynika z naszych potrzeb, 
zmieniającego się prawa oraz z filozofii za-
rządzania majątkiem. Koszty, jakie zamie-
rzamy ponieść do 2020 r., przewyższają 
planowane zyski. Wszystko co zarobimy, 
będzie przeznaczone na inwestycje i roz-
wój firmy. o

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

Jak zapewnić sprawnie 
funkcjonujący rynek energii 
oraz pozyskać brakujące moce 
w systemie elektroenergetycznym

W     Debacie pt. „Jak zapewnić sprawnie funkcjonujący rynek energii oraz 
pozyskać brakujące moce w systemie elektroenergetycznym, czyli 

innowacyjne mechanizmy europejskiego konkurencyjnego rynku energii” - 
zorganizowanej w październiku 2012 r. udział wzięli: Halina Bownik-Trymucha, 
dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki, 
Krzysztof Kilian, prezes zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Tomasz 
Świetlicki, naczelnik Wydziału Regulacji Rynku Energii, Ministerstwo Gospodarki, 
Konrad Purchała, dyrektor Biura Rozwoju Rynku Energii, PSE Operator, Jacek 
Brandt, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej i regulacji, Towarowa Giełda 
Energii, Andrzej Szymański, prezes zarządu Landis+Gyr, Stanisław Poręba, 
ekspert Ernst&Young, Jan Chlebowicz, partner, Foresight Strategy Advisors oraz 
Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Moderatorem Dyskusji była Marina Coey, prezes zarządu, Procesy 
Inwestycyjne. Poniżej przedstawiamy Państwu raport z ww. spotkania.

Zdaniem Haliny Bownik-Try-
muchy, dyrektor Departamentu 
Promowania Konkurencji w URE, 
europejski rynek energii rozwija się - 
14 przedsiębiorstw energetycznych 
działa w więcej, niż jednym kraju 
członkowskim UE, a trzech głów-
nych sprzedawców działa w 20 kra-
jach członkowskich. Nastąpił istotny 

wzrost płynności i transparentności 
na rynku hurtowym energii, co ma 
pozytywny wpływ na wzmocnienie 
bezpieczeństwa energetycznego. 
Wskazuje się również, że w różnych 
krajach rozwijają się nowe usługi 
energetyczne, a narzędzia rynkowe 
aktywizują odbiorców do efektyw-
nego zużycia energii i optymalizacji 

zapotrzebowania. Wzrasta też efek-
tywność wykorzystania infrastruktury 
sieciowej i współpracy ze źródłami 
energii odnawialnej. Dyrektor Bow-
nik-Trymucha przedstawiła planowa-
ne działania, konieczne w utrzymaniu 
sprawnie działającego konkurencyj-
nego rynku energii. Przede wszyst-
kim istotne jest zakończenie proce-
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su integracji i harmonizacja zasad 
funkcjonowania europejskiego rynku 
energii do 2014 r. Równolegle pro-
wadzone są projekty: rynek dnia na-
stępnego (NWE Market Coupling), ry-
nek dnia bieżącego (NWE Intraday), 
długoterminowe prawa przesyłowe - 
prawa fizyczne (PTR) lub finansowe 
(FTR), wyznaczanie zdolności prze-
syłowych (CEE FB + CWE FB). Za-
sady, które są wspólnie wypracowy-
wane przez operatorów i regulatorów 
mają na celu likwidację różnic i ba-
rier oraz zapewnienie efektywnego 
i płynnego dostępu do infrastruktu-
ry sieciowej. Zdaniem Dyrektor Ha-
liny Bownik-Trymuchy prawidłowo 
funkcjonujący rynek krótkoterminowy, 
oparty o ujednolicone na poziomie 
europejskim zasady z rynkową wy-
ceną energii, rozwojem nowych tech-
nologii - smart grid i smart meters, 
a także demand response services 
oraz rozwój i  integracja magazyno-
wania energii z niestabilnymi źródła-
mi energii zwiększą przewidywalność 
i zoptymalizują decyzje inwestycyjne, 
które dotyczą budowy nowych mocy, 
nowych źródeł, czy sposobów pozy-
skiwania energii. 

Dyrektor Bownik-Trymucha przy-
pomniała też, że nowe inwestycje 
w energetyce są w większości przy-
padków na etapie planowania. Po-
woduje to, że większość nowych mo-
cy może realnie powstać dopiero po 
2016 r. Według niej, osiągnięcie gra-
nicy bilansu produkcji i zapotrzebo-
wania może nastąpić już w 2013 r., 
natomiast deficyt mocy w KSE może 
powstać w 2016 r. Z inicjatywy kra-
jów europejskich - m.in. Grecji, Fran-
cji, Wielkiej Brytanii i Polski pojawiła 
się propozycja nowego mechanizmu 
capacity market. Zrodziło się pytanie: 
do jakiej kategorii instrumentów me-
chanizm ten należy – tradycyjnej czy 
innowacyjnej? Zdaniem URE mecha-
nizm ten powinien być oceniony pod 
następującym kątem: czy oparty jest 
na niedyskryminacyjnych zasadach, 
czy jest dostępny dla wszystkich za-
interesowanych podmiotów (krajo-

wych i zagranicznych), czy jest neu-
tralny dla procesu integracji rynku. 
Powinniśmy też sprawdzić, czy może 
być ujednolicony w skali całej Europy 
i przez nią stosowany. Według oceny 
URE jest możliwy import energii ze 
strony wschodniej. - Istotne jest na 
jakich zasadach ten proces mógłby 
być wdrażany i w jaki sposób powin-
ny być podzielone ryzyka. Z punktu 
widzenia Regulatora, są to przede 
wszystkim koszty, które musi ponieść 
Operator i które później powinny być 
zdyskontowane przez uczestników 
rynku w transakcjach handlowych. 
Czy dzisiaj jesteśmy w stanie podjąć 
to wyzwanie i wdrożyć w perspek-

tywie 2015 r.? W mojej opinii jest 
to perspektywa realna i możliwa do 
wykorzystania - powiedziała dyrektor 
Halina Bownik-Trymucha.

W odpowiedzi na pytanie Mo-
deratora dotyczącego planów Mi-
nisterstwa Gospodarki w zakresie 
zwiększenia bezpieczeństwa ener-
getycznego Europy Tomasz Świe-

tlicki, naczelnik Wydziału Regula-
cji Rynku Energii w Ministerstwie 
Gospodarki, przedstawił plany re-
sortu gospodarki w zakresie budowa-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Według przedstawiciela resortu 
gospodarki regulacje przedstawione 
m.in. w projekcie Prawa Energetycz-
nego są uwarunkowane naszą sytu-
ację europejską i służą wdrażaniu 
wspólnego rynku. Regulacje unijne 
są przede wszystkim w zakresie libe-
ralizacji rynku energii - powstał tzw. 
trzeci pakiet energetyczny, dyrekty-
wa rynkowa oraz dwa rozporządze-
nia. Z drugiej strony oprócz tendencji 
liberalizacyjnych pojawiło się również 
w 2011 r. rozporządzenie w sprawie 
integralności i przejrzystości hurto-
wego rynku energii (REMIT), które 
nakłada obowiązki monitorowania 
rynku. Oprócz dokumentów trzecie-
go pakietu, trwają obecnie prace nad 
rozporządzeniem w sprawie wytycz-
nych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej. - Mamy 
nadzieję, że te regulacje mają służyć 
zapewnieniu infrastruktury, aby rynek 
obrotu energią elektryczną w Unii Eu-
ropejskiej mógł rzeczywiście zaist-
nieć - mówił Tomasz Świetlicki. Pew-
nym krokiem w tą stronę jest Ustawa 
o Korytarzach Przesyłowych. Aby te 
ustawy były komplementarne, Unia 
Europejska wprowadziła wiele regu-
lacji (które odbijają się na rynku ener-
gii nie dotycząc go bezpośrednio), 
takich jak promowanie OZE, handel 
uprawnieniami do emisji CO2 oraz 
dyrektywa w zakresie emisji przemy-
słowych (do wdrożenia w 2016 r.). 
Przedstawiciel resortu gospodarki 
przedstawił także regulacje krajowe 
- m.in. projekt nowego Prawa energe-
tycznego. Główne jego postulaty to: 
umożliwienie odbiorcy końcowemu 
zmiany sprzedawcy w ciągu 21 dni, 
bez ponoszenia kosztów i odszko-
dowań; sprzedaż awaryjna - obowią-
zek rozliczania energii elektrycznej 
według rzeczywistego zużycia ener-
gii elektrycznej za okres rozliczenio-
wy system wsparcia dla wrażliwego 

Bownik-Trymucha 
przypomniała, że 
nowe inwestycje 
w energetyce 
są w większości 
przypadków na 
etapie planowania. 
Powoduje to, że 
większość nowych 
mocy może 
realnie powstać 
dopiero po 2016 
r. Według niej, 
osiągnięcie granicy 
bilansu produkcji i 
zapotrzebowania 
może nastąpić 
już w 2013 r., 
natomiast deficyt 
mocy w KSE może 
powstać w 2016 r.
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odbiorcy energii elektrycznej - w ra-
mach systemu pomocy społecznej 
w formie dodatku energetycznego; 
wprowadzenie obowiązku opracowa-
nia i zawarcia z przedsiębiorstwem 
energetycznym, zajmującym się ob-
rotem energią elektryczną na obsza-
rze działania OSD, generalnej umowy 
dystrybucji energii elektrycznej; obo-
wiązek uzyskania przez OSP elek-
troenergetycznego certyfikatu po-
twierdzającego spełnianie przez tego 
operatora kryteriów niezależności; 
utworzenie centralnego zbioru infor-
macji pomiarowych oraz prowadzą-
cego go operatora informacji pomia-
rowych wraz z systemem taryfowania 
i kontroli; obowiązek opracowywania, 
konsultowania i aktualizowania co 3 
lata 10-letnich planów rozwoju sieci 
przesyłowej przez OSP oraz obowią-
zek opracowywania, konsultowania 
i aktualizowania co 3 lata 6-letnich 
planów rozwoju sieci dystrybucyjnej 
przez OSD; możliwość wykonywania 
działalności gospodarczej magazyno-
wania energii elektrycznej w oparciu 
o magazyny (w tym OSP i OSD), obo-
wiązek odbioru energii elektrycznej 
pochodzącej z magazynu nałożony 
na OSP i OSD; wprowadzenie jed-
nostek rezerwy interwencyjnej, któ-
re powinny pomoc operatorowi sys-
temu przesyłowego gdy zaistnieją 
niedobory energii; połączenia sieci 
przesyłowej z sieciami przesyłowymi 
państw nie będących członkami Unii 
Europejskiej - tzw. alokacje zdolności 
przesyłowych. 

Regulacje, które resort gospo-
darki przygotował stanęły na obra-
dach komitetu ds. ekonomicznych 
w ramach trójpaku energetyczne-
go. - Czeka nas jeszcze dużo pracy 
przy tych projektach. Jest w nich jed-
nak sporo rozwiązań, które rozsze-
rzają rynek energii i czynią go bar-
dziej płynnym - podsumował Tomasz 
Świetlicki, naczelnik Wydziału Re-
gulacji Rynku Energii, Ministerstwa 
Gospodarki. 

Krzysztof Kilian, prezes za-
rządu PGE Polska Grupa Ener-

getyczna zaznaczył na wstępie, że 
Polska Grupa Energetyczna, bę-
dąc liderem rynku energii w Polsce 
(ponad 40% wytwarzania należy do 
Grupy, a udział w rynku odbiorcy 
końcowego to 26%), ma świado-
mość odpowiedzialności, jaka na 
niej ciąży. Odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo rynku energii, je-
go kształtu oraz odbiorców. Sek-
tor energetyczny w Europie ulega 
ogromnym przemianom. Są one wy-

nikiem postępu technologicznego, 
jak i promowania rozwiązań ekolo-
gicznych i efektywnościowych przez 
poszczególne kraje i Unię Europej-
ską. Prezes Krzysztof Kilian posłu-
gując się przykładem energetyki ją-
drowej i gazu niekonwencjonalnego 
podkreślił, że  wszystkie te wysiłki 
są weryfikowane przez rzeczywi-
stość gospodarczą. 

Jego zdaniem przyrost zużycia 
energii elektrycznej w Polsce rok do 
roku wynosi 0+, co znaczy, że zeszło-
roczny stan zużycia energii jest taki 
sam jak w roku obecnym, co nieko-
niecznie musi oznaczać spowolnie-
nie gospodarcze, chociaż ostatecz-
nie może mieć na nie wpływ. 

Ważne jest, aby mając na uwa-
dze sytuację makroekonomiczną, 
zwrócić uwagę na zracjonalizowa-
nie wydatków na energię, zarówno 
przez odbiorców indywidualnych jak 
i instytucjonalnych. - Chodzi przede 
wszystkim o umiejętne zarządzanie 
własnymi finansami - podkreślał pre-
zes PGE. 

PSE Operator realizuje projekt 
połączenia transgranicznego Polska-
Litwa. Jest to projekt, który powi-
nien w pierwszym etapie do 2015 r.  
pozwolić na uzyskanie możliwości 
wymiany ok. 500 MW energii elek-
trycznej, a w następnym stadium do 
2020 r. kolejne 500 MW wymiany 
pomiędzy polskim systemem a sys-
temem litewskim. Kolejnym działa-
niem inwestycyjnym, którego PSE 
Operator się podejmuje jest akty-
wizacja połączeń wschodnich. - To 
jest główny i można powiedzieć, naj-
łatwiejszy do realizacji kierunek im-
portowy. Gdybyśmy potrzebowali 
energii, aby domknąć bilans ener-
getyczny, to najłatwiej byłoby nam 
energię „ściągnąć” do naszego sys-
temu od strony wschodniej - mówił 
dyrektor Konrad Purchała, dyrektor 
Biura Rozwoju Rynku Energii, PSE 
Operator. Oczywiście wymaga to 
ponownego uruchomienia połączeń, 
które kiedyś istniały, np. linii 750 kV 
Rzeszów-Chmielnicka. Są różne wa-
rianty w jaki sposób to połączenie 
można byłoby zrealizować i obec-
nie trwają rozmowy na ten temat ze 
stroną ukraińską. - Wydaje się, że re-
alną perspektywą jest, aby w 2015 
r. energia mogła płynąć z Ukrainy 
tym połączeniem - powiedział Kon-
rad Purchała. Innym istotnym kierun-
kiem działań celem zwiększenia moż-
liwości wymiany transgranicznej jest 
odzyskanie zdolności importowych 
z kierunku zachodniego. Trwają roz-
mowy z Niemcami na temat trzecie-
go połączenia Polska-Niemcy. We-
dług dyrektora Purchały jest to ważna 
pozycja w planie rozwoju systemu. 
Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, 
nie do przecenienia są również dzia-

Podstawowym 
mechanizmem 
dla potrzeb 
łączenia między 
sobą krajowych 
i regionalnych 
rynków energii, 
zaakceptowanym 
przez unię 
Europejską jest 
mechanizm market 
coupling, który 
został uznany 
jako najbardziej 
optymalne 
rozwiązanie
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łania związane z implementacją wła-
ściwych rozwiązań rynkowych po-
rządkujących zasady prowadzenia 
transgranicznej wymiany handlowej 
celem stworzenia europejskiego ryn-
ku energii. Celem Komisji Europej-
skiej jest, aby do końca 2014 r. za-
kończyć budowę wspólnotowego 
rynku energii. Główny nacisk położo-
ny jest na rynek dnia następnego i na 
wprowadzenie mechanizmu market 
coupling, czyli mechanizmu łączą-
cego giełdy energii elektrycznej po-
szczególnych krajów członkowskich 
i optymalizującego wymianę trans-
graniczną dla rynku dnia następne-
go. Docelowo, mechanizm market 
coupling ma optymalizować wymia-
nę handlową uwzględniając współ-
zależności pomiędzy przepływami 
mocy na poszczególnych granicach. 
Inaczej mówiąc, mechanizm ten ma 
funkcjonować w oparciu o przepły-
wy - flow based allocation FBA - co 
pozwala uwzględnić fizyczne właści-
wości pracy systemów połączonych 
w procesie alokacji zdolności przesy-
łowych, wprowadza więc ład w trans-
graniczny obrót energią oraz ureal-
nia możliwości jej wymiany. Działania 
nakierowane na implementację me-
chanizmu FBA, z punktu widzenia 
PSE Operator, mają kluczowe zna-
czenie dla prawidłowego funkcjono-
wania europejskiego rynku energii 
elektrycznej. Według dyrektora Pur-
chały dobre i stwarzające właściwe 
zachęty mechanizmy rynkowe po-
winny stwarzać odpowiednie zachę-
ty dla uczestników rynku do zacho-
wań zgodnych z potrzebami systemu 
elektroenergetycznego, ponieważ to 
przełoży się na minimalizacje kosz-
tów pokrycia zapotrzebowania, co 
będzie korzystne dla wszystkich od-
biorców. Sęk w tym, aby mechanizmy 
rynkowe i ceny energii odzwierciedla-
ły koszty dostaw energii i pokazywały 
uczestnikom rynku gdzie ta energia 
ma największą wartość, ale także 
jeśli chodzi o ewentualną redukcję 
odbiorów. Według Purchały stabilna 
perspektywa prawna z pewnością 

przełoży się na stabilną perspektywę 
inwestycyjną dla wytwórców. Należy 
zwrócić również uwagę na sytuację 
związaną z rozmaitymi systemami 
wsparcia dla różnych technologii, np; 
OZE, wysokosprawnej kogeneracji. 
Te systemy wsparcia mogą powo-
dować trudności dla konwencjonal-
nych źródeł wytwórczych, widać to 
już w całej Europie. Komisja Europej-
ska przygląda się tej sprawie. Istnieje 
potrzeba zdiagnozowania problemu 
na poziomie europejskim i zapropo-
nowania rozwiązania wspólnotowe-
go. - Zdecydowanie jest to temat, 
który trzeba obserwować - zakończył 
dyrektor Konrad Purchała.

- Mechanizm market coupling jest 
powszechnie znany i zaimplemento-
wany w Europie od  kilkunastu lat, 
odkąd został wdrożony przez giełdę 
skandynawską - rozpoczął Jacek 
Brandt, dyrektor ds. Współpracy 
Międzynarodowej i Regulacji To-
warowej Giełdy Energii. Na rynku 
energii handel odbywa się w różnych 
horyzontach czasowych. Jest rynek 
długoterminowy (o różnej długości 
kontraktach: roczne, kwartalne, mie-
sięczne, itp.) oraz rynek spotowy, 
czyli rynek dnia następnego i rynek 
dnia bieżącego. Podstawowym me-
chanizmem dla potrzeb łączenia mię-
dzy sobą krajowych i regionalnych 
rynków energii, zaakceptowanym 
przez Unię Europejską, jest mecha-
nizm market coupling, który został 
uznany za najbardziej optymalne roz-
wiązanie. Polega ono na tym, że zle-
cenia na rynku dnia następnego na 
giełdach sąsiadujących są zbiera-
ne w jednym miejscu i poddane jed-
nemu mechanizmowi ich kojarzenia 
w celu wyznaczenia jednolitej ce-
ny rozliczeniowej dla danej godzi-
ny z uwzględnieniem dostępnych 
zdolności transgranicznych na po-
szczególnych połączeniach pomię-
dzy rynkami rozumianymi jako stre-
fy cenowe (Polska jest jedną strefą 
cenową). Jest to mechanizm, któ-
ry w sposób  optymalny zagospo-
darowuje dostępne zdolności trans-
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graniczne pomiędzy sąsiadującymi 
strefami cenowymi, według jedno-
litych zasad, stwarzając jednakowe 
warunki dla wszystkich uczestników 
rynku. Kluczową zasadą jest, aby 
energia w sposób handlowy, a po-
tem fizyczny płynęła od rynku z niż-
szą ceną do rynku z wyższą ceną. 
- Mechanizm market coupling opty-
malizuje ten proces i można powie-
dzieć, że najtańsza energia jest wy-
korzystywana w pierwszej kolejności 
- mówił dyrektor Brandt. Z punktu 
widzenia korzyści dla uczestników, 
jest to najbardziej przejrzyste roz-
wiązanie. W niedalekiej perspekty-
wie, mechanizm ten będzie wdrożony 
praktycznie w całej Europie. - Unia 
Europejska wyznaczyła termin wdro-
żenia wspólnego europejskiego rynku 
energii na koniec 2014 r. i wszystko 
wskazuje na to, że będzie on dotrzy-
many. W efekcie cała Europa będzie 
połączona, przynajmniej w zakresie 
rynku dnia następnego - powiedział 
dyrektor Brandt. Trwają równoległe 
prace nad stworzeniem połączonego 
rynku dnia bieżącego. - Prace te są 
mocno zaawansowane i najprawdo-
podobniej w połowie przyszłego roku 
również w tym zakresie wspólne eu-
ropejskie rozwiązanie będzie wypra-
cowane oraz wdrożone i będzie suk-
cesywnie rozszerzane na wszystkie 
połączenia transgraniczne - podsu-
mował dyrektor Jacek Brandt.

Na początku swojego wystąpienia 
Andrzej Szymański, prezes zarzą-
du Landis+Gyr, podzielił się swoimi 
wrażeniami z targów Metering Euro-
pe, które odbyły się w październiku. 
Podczas targów zostało zaprezento-
wanych mnóstwo nowych rozwiązań 
z obszaru efektywnego zarządza-
nia energią, nowych technologii dla 
klientów końcowych, jak i dostawców 
usług. Targi przyciągnęły  dwukrotnie 
więcej wystawców niż w roku ubie-
głym, co wskazuje, że nieskrępowa-
na regulacjami strefa przemysłu ICT 
rozwija się dynamiczniej od tej wy-
magającej regulacji prawnych. - Na 
rynku regulowanym nie jest już tak 

łatwo - mówił Andrzej Szymański. 
Według prezesa wśród naszych spół-
ek dystrybucyjnych jest oczekiwanie 
na odpowiednie regulacje, a nasi do-
stawcy energii nie widzą swoich inte-
resów w efektywności energetycznej. 
- Warto jednak o tym rozmawiać. Bez 
tych decyzji, nie będzie można mó-
wić o kolejnych krokach dotyczących 
smart gridu - stwierdził Andrzej Szy-
mański. Żeby w dalszym ciągu ten 
przemysł się mógł rozwijać, energe-
tyka musi zacząć inwestycje w inte-
ligentne sieci. - My jako firma od lat 
zajmująca się zagadnieniem sterowa-
nia obciążeniem, które jest jednym 
z tematów efektywności energetycz-
nej, widzimy różnice między podej-
ściem do zachowania pro klienckiego 
i działania operacyjnego wpisanego 
w obowiązki - statuty spółek dys-
trybucyjnych. Mamy różne poziomy 
zaangażowania sterowania obciąże-
niem - mówił. Zdaniem prezesa Szy-
mańskiego bardzo proste modele ta-
ryfowe, cenowe i bonusy mogą być 
„dobrym początkiem”, jednak konsu-
menci szybko o nich zapomną. Z do-
świadczeń wynika, że bardzo szybko 
mija motywacja klienta końcowego 
i bez narzędzi systemowych system 
przestaje działać. Według prezesa 
Szymańskiego system przesyłowy 
wymaga podejścia bardziej zawo-
dowego. Smart metering czy smart 
grid bez działania po stronie opera-
tora systemu wszystkich problemów 
nie rozwiąże. Stosowanie odpowied-
nich urządzeń i przygotowanie insta-
lacji pod tego typu działania nie jest 
łatwe zdaniem prezesa Szymańskie-
go. Musimy dokonać pewnych zmian 
w regulacjach prawnych dotyczących 
instalacji elektrycznych w naszych 
domach, w nowopowstałych budyn-
kach, w nowoprojektowanych ukła-
dach energetycznych. Potrzebne są 
działania systemowe, nie tylko świa-
domość ludzi. - My jako firma, która 
takie systemy wdraża na świecie wi-
dzimy, że brakuje tego typu rozmów 
o szczegółach - powiedział prezes 
Szymański. Według niego 2012 r.  

- jeśli chodzi o efektywność jest ro-
kiem straconym, gdyż nie dokona-
ły się żadne inwestycje w systemy 
smart gridowe i smart meteringowe. 
Po raz kolejny powtarza się temat, że 
regulacja energetyki jest elementem 
hamulcowym. Dystrybutorzy czekają 
na Prawo energetyczne, na zachęty 
ze strony regulatora i dyskutują rów-
nież o specyfikacji funkcjonalnej roz-
wiązań, które powinni zastosować. 
Według prezesa do końca 2013 r. 
żaden porządny wielkoskalowy smart 
meteringowy system nie powsta-
nie. Realnym terminem jest 2015 r., 
gdyż sama instalacja tych liczników 
to ogromny wysiłek logistyczny po 
stronie operatora. - W związku z tym 
2014 r. jest to pierwszy rok, w któ-
rym będziemy mogli mówić o polityce 
prosumenckiej z prawdziwego zda-
rzenia - podsumował prezes Andrzej 
Szymański.

Jan Chlebowicz, partner Fore-
sight Strategy Advisors zaprezen-
tował wyniki badań, które jego firma 
prowadziła przez ostatnie lata w za-
kresie możliwości zapewnienia do-
staw energii elektrycznej z Ukrainy, 
Białorusi i Rosji do Polski. Według 
niego potencjał współpracy z na-
szymi wschodnimi sąsiadami jest 
całkiem znaczący i może być odpo-
wiedzią na problemy z domknięciem 
krajowego bilansu. - Trudno oczywi-
ście mówić o rozwiązaniu importo-
wym, jako rozwiązaniu docelowym, 
które ma zapewnić krajowi bezpie-
czeństwo energetyczne, lecz jako 
jednym z elementów jego wzmocnie-
nia - podkreślał Chlebowicz. Według 
niego głównym naszym partnerem 
może być Ukraina. Wskazywał m.in. 
na możliwości importu z Ukrainy, któ-
ra eksportuje około 6,5 TWh energii 
elektrycznej rocznie, w tym ponad 3 
TWh do Unii Europejskiej. Potencjał 
eksportu mocy na Ukrainie jest cały 
czas bardzo duży, a kryzys gospodar-
czy spowodował nadwyżkę energii na 
lokalnym rynku. Ukraina zatem szu-
ka nowych rynków zbytu, planuje też 
wzmocnienie swojej energetyki jądro-
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wej poprzez rozbudowę elektrowni 
jądrowej Chmielnicka o dodatkowe 
dwa bloki o łącznej mocy 2000 MW.  
Inwestycje w wytwarzanie przygo-
towują bądź realizują także Rosja 
i Białoruś. Jan Chlebowicz przedsta-
wił największe inwestycje w regio-
nie. Rosja podjęła decyzje związane 
z uruchomieniem na terenie obwodu 
kaliningradzkiego elektrowni jądrowej 
Baltijskaja o mocy zainstalowanej 
2300 MW. Również Białoruś podjęła 
decyzję dotyczące realizacji własne-
go programu atomowego. - Widzimy 
więc, że w tym regionie, w perspek-
tywie najbliższych lat, pojawią się 
bardzo znaczące moce. Poczynając 
od 2015 r. potencjał eksportu mocy 
z tych krajów zaczyna znacznie ro-
snąć. Z analizy planów rozwoju ge-
neracji w regionie do 2020 r. wyni-
ka, że potencjał ten wyniesie łącznie 
ponad 9000 MW mocy zainstalowa-
nej - podsumował Jan Chlebowicz. 
Głównym problemem polskiej ener-
getyki jest stan linii przesyłowych. 
Aby umożliwić import energii z ob-
szaru Europy Wschodniej, musimy 
podjąć konieczne nakłady moderni-
zacyjne i inwestycyjne w najbardziej 
ekonomiczne inwestycje w tamtym 
obszarze. - W naszej ocenie, inwe-
stycje te nie muszą być długotrwałe, 
można je zrealizować w perspekty-
wie trzyletniej pod kątem importowym 
- powiedział Chlebowicz. Wskazał 
też, że inwestując w nieczynne linie 
wschodnie już w perspektywie naj-
bliższych lat można zyskać znacz-
ną wymianę. - Jeżeli podsumujemy 
możliwości, pod warunkiem, że po-
nieślibyśmy dodatkowo nakłady in-
westycyjne na dwie linie: Rzeszów-
Chmielnicka 750 kV i Narew-Roś 400 
kV, to moglibyśmy od 2016 r. uzy-
skać łączny bilans mocy przesyło-
wych z kierunku wschodniego na po-
ziomie importowym 2770 MW mocy 
nominalnej, co daje spore możliwości 
wymiany - argumentował.

Według Foresight Strategy Ad-
visors  potencjał  współpracy z Eu-
ropą Wschodnią, wiąże się dla Pol-

ski z korzyściami takimi jak: wzrost 
bezpieczeństwa KSE, obrona kon-
kurencyjności krajowego przemy-
słu, zwiększenie możliwości wymia-
ny międzysystemowej (technicznej 
i handlowej). Polska może być pod-
stawowym partnerem w wymianie 
transgranicznej pomiędzy jednoli-
tym rynkiem energii Unii Europejskiej 
a Europą Wschodnią - co może mieć 
istotne znaczenie dla poziomu cen 
w całym regionie oraz możliwości 
rozwoju lokalnej giełdy energii. Jan 
Chlebowicz przedstawił też koniecz-
ne działania, które powinniśmy pod-
jąć, aby w perspektywie najbliższych  
trzech lat można było myśleć o po-
ważnym imporcie ze strony wschod-
niej. Przede wszystkim powinniśmy 
zainwestować w rozwój transgranicz-
nych linii przesyłowych, zmodernizo-
wać stare i wybudować nowe. Na-
leżałoby również usprawnić model 
transgranicznej wymiany handlowej 
z rynkiem wschodnim oraz utworzyć 
regionalny mechanizm integrujący 
rynki energii z udziałem Polski, Ukra-
iny, Litwy, Rosji i Białorusi. Konieczna 
jest też zmiana otoczenia prawnego, 
hamującego rozwój połączeń trans-
granicznych. - Należy zatem podjąć 
wspólny wysiłek całej branży, aby ten 
potencjał wykorzystać - podsumował 
Jan Chlebowicz.

Polska zobowiązała się do 2015 
r. wyłączyć stare bloki o mocy 6500 
MW. Jednak zdaniem Ernst&Young, 
który zbierał informacje o planach 
energetyki, pracując nad wnioskiem 
derogacyjnym CO2 - są to przesadzo-
ne szacunki. - Zebraliśmy sporo infor-
macji w jakim stanie są polskie źró-
dła, jakie są plany inwestycyjne i co 
jest przygotowane - rozpoczął Sta-
nisław Poręba, ekspert Ernst&Y-
oung. Zgodnie z tymi informacjami 
przeciętny wiek naszych jednostek 
wytwórczych jest niższy niż przecięt-
na w krajach Unii Europejskiej. Jeże-
li porównamy wyniki sprawnościowe 
- tutaj, zdaniem Stanisława Poręby, 
znowu jesteśmy na przodzie Europy. 
Jesteśmy natomiast poniżej średniej 

europejskiej jeśli chodzi o ekologię. 
Obniżanie emisji SO2 i NOx zaczęli-
śmy dopiero w latach 90. - W samych 
elektrowniach doliczyliśmy się nie 
więcej niż około 3000 MW. W elek-
trociepłowniach jest też spora licz-
ba, ale tam z kolei na dobrą sprawę 
jest sporo inwestycji, które równo-
ważą, może nawet z przewagą, wy-
łączane moce. Jeżeli skupimy się 
tylko na elektrowniach, to rzeczy-
wiście będzie odstawionych około 
3000 MW, a wprowadzonych pew-
nie około 1000 MW do końca 2015 r. 
- oceniał Stanisław Poręba. Z pro-
stych rachunków wynikałoby więc, 
że może brakować około 2000 MW 
a wzrost popytu faktycznie mógłby 
doprowadzić do luki w bilansie mo-
cy. Stanisław Poręba wskazał jednak, 
że w obszarze odnawialnym buduje 
się sporo mocy m.in. w wiatrakach, 
w biogazowniach, w fotowoltaice 
- ten bilans nie wygląda już tak źle. 
Wiele inicjatyw inwestycyjnych w wy-
twarzaniu dotyczy generacji gazowej, 
a takie źródła w istniejących lokali-
zacjach można zbudować szybko. 
- Jeżeli byłoby rzeczywiście tak, że 
w przyszłym roku zapotrzebowanie 
pójdzie w górę i rzeczywiście mógłby 
się pojawić ujemny bilans mocy, to 
sądzę, że reakcja będzie zdecydo-
wana i ruszą inicjatywy, które dadzą 
efekt, jak nie w 2015 to w 2016 r. 
- ocenił Stanisław Poręba. Jeżeli cho-
dzi o kolejne lata, to tam już powinny 
wchodzić jednostki węglowe. Z ini-
cjatyw, które są na dzisiaj deklarowa-
ne, wprowadzone będzie ok. 15000 
MW (jednostki kondensacyjne i mało-
skojażone), z tego jest ok. 3000 MW 
w gazie, gdzie budowa tych jedno-
stek jest szybka i możliwa. - Wydaje 
mi się, że jednak przygotowujemy się 
do tych wyłączeń i powinniśmy sobie 
poradzić sami - mówił. Zdaniem Po-
ręby dzisiejsze zdolności importowe 
już wystarczą, aby pokryć ewentu-
alne niedobory. - Próbowaliśmy bu-
dować relacje i połączenia bardziej 
trwałe z Ukrainą, Białorusią, Litwą 
i Rosją. Wszystkie te inicjatywy nie 
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powiodły się z powodów politycz-
nych. Połączenie z Litwą jest reali-
zowane dlatego że Litwa jest w Unii 
i jest to inicjatywa unijna - mówił Sta-
nisław Poręba, którego zdaniem, bez 
rozwiązania problemów po stronie 
politycznej, połączenia wschodnie 
mogą być traktowane jako źródło ta-
nich dostaw energii, ale bezpieczeń-
stwa energetycznego opierać na nich 
nie możemy.

Prof. Krzysztof Żmijewski, 
sekretarz generalny Społecznej 
Rady ds. Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej rozpoczął swoją 
wypowiedź od przedstawienia dy-
namiki redukcji emisji w Polsce i Eu-
ropie. Wyraźnie widać, że Program 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyj-
nej jest Polsce bardzo potrzeby, 
gdyż okazało się, że jesteśmy pod 
tym względem na końcu Europy. 
Konieczność przebudowy polskiej 
elektroenergetyki, wydaje się, że do-
tarła już nie tylko do świadomości 
ekspertów, ale i zwykłych odbior-
ców, a nawet polityków. Zdaniem 
prof. Żmijewskiego przed deficy-
tem mocy uratować nas mogą źró-
dła odnawialne, źródła rozproszo-
ne, prosumenckie i konsumenckie 
(redukcje zużycia), gdyż terminy 
budowy tych źródeł są krótsze. Ich 
problemem jest jednak mała prze-
widywalność. Musimy przebudowy-
wać system - musi on mieć więcej 
generacji szczytowej, regulacyjnej, 
interwencyjnej oraz powinien mieć 
odbiór regulowany. Prof. Krzysztof 
Żmijewski podkreślał konieczność 
uelastycznienia sieci. - Musimy dą-
żyć w kierunku dynamicznego za-
rządzania siecią. Do sztywnej sieci 
nie da się przyłączyć tak zmiennych 
i nieprzewidywalnych źródeł jak OZE 
- mówił. Prof. Żmijewski zdefinio-
wał problemy polskiej energetyki. 
Według niego, głównym problemem 
jest domknięcie bilansu energetycz-
nego w 2016 r. Kolejnym jest wzrost 
cen wywołany obowiązkiem zakupu 
uprawnień do emisji i koniecznością 
inwestycji (spełnienie zaostrzonych 

wymagań środowiskowych i klima-
tycznych). Następnym problemem 
jest niska efektywność energetycz-
na, wysoka emisyjność oraz inte-
gracja z systemami energetycznymi 
Unii Europejskiej i Europy Wschod-
niej. Prof. Żmijewski przypomniał, iż 
podpisane są tylko dwa kontrakty 
na budowę elektrowni - w tym kon-
trakt w Stalowej Woli, gdzie kamień 
węgielny został już wkopany. Pozo-

stałe inwestycje są jeszcze w fazie 
wstępnej bądź są odłożone.

Prof. Krzysztof Żmijewski na 
zakończenie zgodził się z opinią 
prezesa Krzysztofa Kiliana z Pol-
skiej Grupy Energetycznej. - Je-
śli będziemy produkować energię 
w elektrowniach gazowych, to nie 
będzie potrzeby produkowania ener-
gii z atomu. Jeśli zbudujemy jedno 
i drugie, to będą pracować „na pół 
gwizdka”, a na to nas nie stać. Inwe-
stycje te są bardzo poważne, a pol-
skiego sektora energetycznego nie 
stać na to, by prowadzić projekty 
budowy energetyki jądrowej i wydo-
bycia gazu łupkowego jednocześnie 
- powiedział. Profesor ocenił też, że 
system energetyczny nie będzie po-
trzebował tyle energii, gdyby oby-

dwa projekty były realizowane.
Na zakończenie Debaty odbyła 

się dyskusja ze słuchaczami. Zapre-
zentowane referaty oraz przeprowa-
dzona na ich temat dyskusja zezwo-
liły na wyodrębnienie następujących 
wniosków: 

 � Nastąpił istotny wzrost płynności 
i  transparentności na rynku hur-
towym energii, co ma pozytywny 
wpływ na wzmocnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego.

 � Istotne jest zakończenie procesu in-
tegracji i harmonizacja zasad funk-
cjonowania europejskiego rynku 
energii do 2014 r.

 � Prawidłowo funkcjonujący rynek 
krótkoterminowy zwiększy przewi-
dywalność i zoptymalizuje decyzje 
inwestycyjne, które dotyczą budo-
wy nowych mocy, nowych źródeł 
czy sposobów pozyskiwania energii. 

 � Stabilna perspektywa prawa ener-
getycznego z pewnością przełoży 
się na stabilną perspektywę inwe-
stycyjną dla wytwórców.

 � Rozwój połączeń transgranicznych 
zwiększa bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski.

 � Konieczna jest zmiana otoczenia 
prawnego hamującego rozwój po-
łączeń transgranicznych.

 � Linie wschodnie dają potencjalnie 
duże możliwości importu energii 
elektrycznej i mogą być uzupełnie-
niem polskiego bilansu energetycz-
nego. Abyśmy mogli w perspektywie 
najbliższych 3 lat myśleć o poważ-
nym imporcie ze strony wschodniej, 
powinniśmy zainwestować w moce 
przesyłowe.

Wielkie poruszenie wśród eks-
pertów i w opinii publicznej wywo-
łała wypowiedź prezesa Krzysztofa 
Kiliana o nierealności jednoczesnego 
inwestowania w energetykę jądrową 
i gaz łupkowy. Stanowisko to poparł 
prof. Krzysztof Żmijewski podkreśla-
jąc, że nadmiarowa energia nie spo-
tka się z popytem rynku. o

Prof. Żmijewski 
zdefiniował 
problemy polskiej 
energetyki. Według 
niego, głównym 
problemem jest 
domknięcie bilansu 
energetycznego w 
2016 r. Kolejnym 
jest wzrost 
cen wywołany 
obowiązkiem 
zakupu uprawnień 
do emisji i 
koniecznością 
inwestycji (…)
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Tymi słowami 
zakończył swój 

referat wprowadzający 
Ryszard Gajewski, prezes 
zarządu Polskiej Izby 
Biomasy, moderator IV  
Konferencji „Biomasa 
- technologie, 
realizacja inwestycji, 
finansowanie”. 
W spotkaniu 
zorganizowanym przez 
Wydawnictwo „Nowa 
Energia” w listopadzie 
2012 r. w Krakowie,  
uczestniczyli 
przedstawiciele 
ministerstw, instytucji 
i uczelni, a przede 
wszystkim - branży 
energetycznej.  

W pierwszym dniu Konferencji, po 
przedstawieniu wszystkich referatów, 
odbyła się ożywiona Dyskusja Panelowa, 
a udział w niej wzięli: Marian Augustyn, 
prezes zarządu, EDF Kraków SA, prof. 
dr hab. inż. Dariusz Bogdał, prorektor 
ds. kształcenia i współpracy z zagrani-
cą, Politechnika Krakowska, Marek Bog-
danowicz, menedżer ds. produkcji, lider 
Projektu Biomasa, Elektrownia Skawina 
SA, Piotr Czopek, Departament Energii 
Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki, 

dr inż. Rafał Rajczyk, Wydział Inżynierii i 
Ochrony Środowiska, Politechnika Czę-
stochowska, Stanisław Tokarski, prezes 
zarządu, TAURON Wytwarzanie SA oraz 
Jarosław Wiśniewski, Naczelnik Wydzia-
łu Energii Odnawialnej i Biopaliw, Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W drugim dniu spotkania przedsta-
wione zostały kolejne referaty meryto-
ryczne. Odbyła się również wycieczka 
techniczna do Elektrowni Skawina SA, 
należącej do Grupy CEZ. 

Przyszłość energetyczna 
wielu społeczności lokalnych 
to biomasa



www.cezpolska.pl

Dobra energia
dla przyszłości
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.
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Ryszard Gajewski, prezes zarządu Polskiej Izby Biomasy  
w referacie wprowadzającym omówił  

założenia nowej ustawy OZE

Marek Jaglarz, członek zarządu Elektrowni 
Skawina SA reprezentował Partnera 

Konferencji - Grupę CEZ

Piotr Czopek, specjalista Departamentu 
Energii Odnawialnej w Ministerstwie 

Gospodarki zaprezentował wpływ nowego 
projektu OZE na rynek energii zielonej  

w przyszłości

Jarosław Wiśniewski,  
naczelnik Wydziału Energii Odnawialnej 

i Biopaliw w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przedstawił strategię 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w zakresie wykorzystania  

biomasy na cele energetyczne

dr inż. Rafał Rajczyk  
z Wydziału Inżynierii i Ochrony 

Środowiska Politechniki Częstochowskiej 
omówił kontrowersyjny temat „Spalać czy 

współspalać biomasę?”

Stanisław Tokarski,  
prezes zarządu, TAURON Wytwarzanie 

SA przedstawił referat 
„Biomasa - wpływ Prawa energetycznego 

na energetykę zawodową”  o

Fot. Nowa Energia

Tomasz Tłustochowicz,  
dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, 

CLIMBEX SA omówił temat 
„Bezpieczeństwo w strefach EX, poprawa 

efektywności urządzeń w Energetyce - 
doświadczenia CLIMBEX SA”

dr Leszek Ziemiański, Instytut Nafty  
i Gazu zaprezentował temat ograniczania 
problemów eksploatacyjnych związanych 
ze spalaniem biomasy poprzez zastoso-

wanie nowoczesnych dodatków uszla-
chetniających

Sebastian Wawrzyniak,  
kierownik projektu, Foster Wheeler 

Energia Polska Sp. z o.o. omówił 
doświadczenia firmy Foster Wheeler  
w spalaniu biomasy w kotłach CFB  

dr hab. inż. Andrzej Wolff,  
dyrektor TESSA Sp. z o.o. sp. k.  

omówił ograniczanie zagrożeń 
procesowych i wybuchowych  

na instalacjach biomasy

Marian Augustyn, prezes zarządu, 
EDF Kraków SA omówił instalację 

współspalania biomasy dla kotła OP-
380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków, 

prezentując doświadczenia z prowadzenia 
inwestycji - od pozwolenia na budowę - 

do rozliczenia efektu ekologicznego 3097

Kamil Ostapski,  
prezes zarządu firmy  

BMH Technology Sp. z o.o.  
- Partner Konferencji - zaprezentował 

temat „Instalacje Tyrannosaurus  
- Biomasa i Paliwa  

Alternatywne w Energetyce”  
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Prof. Jerzy Buzek i prof. Andrzej 
Ziębik opowiadają się za właściwie 
zrozumianym miksem energetycz-
nym: Przyszłość polskiej energetyki 
(na wzór energetyki UE) widzę w re-
alizacji polityki nazywanej „mix energe-
tyczny”. Jest tam miejsce, oczywiście 
w odpowiedniej proporcji, zarówno dla 
dużej energetyki, jak i dla energetyki 
rozproszonej, wykorzystującej przede 
wszystkim odnawialne źródła energii. 

Adam Cenian, Jan Kiciński, Piotr Lampart, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Nowa, tzn. rozproszona 
zrównoważona 
energetyka 
prosumencka

Polska energetyka stoi przed wyzwaniem rozbudowy swoich zdolności 
produkcyjnych. Pojawia się pytanie: jaką energetykę rozwijać? Czy powinniśmy 

w dalszym ciągu budować instalacje w oparciu o tzw. czyste technologie węglowe, 
wiedząc, że zapasy własnego paliwa (węgla kamiennego) mamy jeszcze na 
100 lat, a zapasy węgla brunatnego mogą wystarczyć jeszcze na 700 lat? 
A może warto udać się drogą niemiecką, postawić na energetykę wiatrową 
(w tym offshore) i solarną, uzupełnione o konieczne i łatwiejsze do regulacji 
turbiny gazowe? Albo wręcz przeciwnie - za przykładem Francji zainwestować 
w technologie jądrowe, np. nowe rozproszone rozwiązania, wypróbowane 
choćby na łodziach podwodnych? A może, w kraju bądź co bądź rolniczym, 
wszystko oprzeć o technologie biomasowe? A co jeśli odkryjemy duże ilości gazu 
łupkowego? 

Jednak droga od energetyki scentra-
lizowanej, i w 95% zależnej od paliw 
kopalnych, do bardziej nowoczesnej 
i sprawnej, choć konieczna i godna 
poparcia, jest długa i kosztowna.

Z drugiej strony, rosnące (a cza-
sem niebezpiecznie oscylujące) kosz-
ty energetycznych surowców kopal-
nych uświadamiają decydentom, że 
warto zainwestować w niezależność 
i stabilność energetyczną. Rozważa-

nia te skutkują u naszych sąsiadów 
w UE szeregiem ważnych inicjatyw 
w dziedzinie odnawialnych źródeł 
energii (OZE), które odmieniają obli-
cze energetyki (rys. 1). Zauważalny 
jest trend odchodzenia od paliw kopal-
nych i wzrost zainteresowania szeroko 
rozumianą energetyką zrównoważoną, 
tj. opartą o wykorzystanie bezpośred-
nich lub pośrednich efektów naświetla-
nia Ziemi promieniami słońca, w tym 
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efektów cieplnych (kolektory słonecz-
ne), fotoelektrycznych (fotowoltaika), 
wzrostu biomasy, wiatru czy parowa-
nia wody i opadów. Jednak nie każdą 
energetykę biomasową można okre-
ślić mianem zrównoważonej. 

 � Energetyka 
zrównoważona
W projekcie Bioenergy Promotion 

BSR (http://www.bioenergypromo-
tion.net/project/publications/task-3.1.-
final-report-on-sustainable-production-
of-bioenergy) zwrócono uwagę na 6 
istotnych cech zrównoważonej bio-
energetyki:

 � bioróżnorodność - bioenergetyka 
zrównożona nie powinna wpływać 
niekorzystnie na bioróżnorodność 
i wartości krajobrazowe,

 � efektywne wykorzystanie natural-
nych źródeł energii, w tym odpa-
dów biodegradowalnych, 

 � sprawność energetyczna - sys-
temy energetyczne powinny być 
wysokosprawne (powyżej 80% 
wykorzystanie energii pierwotnej), 

 � powinna ograniczać emisję gazów 
cieplarnianych,

 � aspekt społeczny - np. unikać 
konfliktu z produkcją żywności,

 � aspekty ekonomiczne - zrówno-
ważona bioenergetyka powinna 
wspierać rozwój regionalny, w tym 
obszarów wiejskich. 
W tym świetle, dalekie od idei zrów-

noważenia są technologie współspa-
lania biomasy z węglem w dużych 
scentralizowanych jednostkach ener-
getycznych. Współspalanie na ogół 

zmniejsza sprawność systemu, często 
prowadzi do zwiększonej emisji poprzez 
wypieranie biomasy z gospodarstw wiej-
skich (cena energii z biomasy jest dziś 
często wyższa od ceny energii z węgla) 
oraz wpływa niekorzystnie na rozwój ob-
szarów wiejskich. Choć profitują one ze 
wzrostu cen biomasy, nie stać ich jed-
nak na konkurencję na rynku bioener-
getycznym i całe zyski z dopłat inkasują 
centrale dużych korporacji.

Z tego punktu widzenia ważną ce-
chą zrównoważonej energetyki jest jej 
rozproszenie. Rysunek 2, zaczerpnię-
ty z wykładu prof. J. Buzka, wskazu-
je na zmianę głównego paradygmatu 
energetycznego w Danii. To nie du-
że i zcentralizowane, lecz małe i roz-
proszone budzi w Europie podziw 
i „podniecenie”. W ciągu 20 lat ener-
getyka duńska rozproszyła się od paru- 
do wieluset instalacji. Każda gmina 
i miasteczko zapragnęła mieć swoją 
„elektrownię”. Europejczycy zrozumieli, 
że choć takie instalacje mogą trochę 
komplikować życie spokojnych do-
tychczas miejscowości, jednak z dru-
giej strony, kreują miejsca pracy zarów-
no podczas instalacji, jak i przy lokalnej 
produkcji surowców energetycznych. 
To droga od klienta do świadomego 
swoich praw „prosumenta” - konsu-
menta kształtującego rynek, mające-
go szeroką wiedzę o interesujących 
go produktach i usługach. W tej sytu-
acji kapitały „nie odlatują” do siedzib 
korporacji w stolicach, lecz pozosta-
ją w obiegu na rynku lokalnym, pobu-
dzają go i tworzą dodatkowe miejsca 
pracy. Lokalna energetyka to większe 
bezpieczeństwo zaopatrzenia energe-
tycznego, mniej wyłączeń w wyniku 
awarii lub zwiększonego zapotrzebo-
wania na energię oraz zmniejszenie 
zależności od sieci wysokiego napię-
cia, których w Polsce nie posiadamy 
w nadmiarze.

Ale lokalna energetyka to coś wię-
cej - to znaczny wzrost efektywno-
ści energetycznej, ważnego aspektu 
zrównoważonej energetyki. Średnia 
sprawność instalacji w Polsce nie osią-
ga 35%, zaś po odjęciu strat przesyłu 

Rys. 1. Prognoza zapotrzebowania i wykorzystania różnych nośników energii (ropa naftowa, 
węgiel, paliwo jądrowe, gaz i OZE) w Europie do 2030 r.

Rys. 2. Zmiany systemu energetycznego w Danii (lata 80 XX wieku i obecnie) 

Źródło: J. Buzek

Scentralizowana produkcja w połowie lat 80    Zdecentralizowana produkcja obecnie
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oraz strat na wszystkich transforma-
cjach prądu - od wysokiego do niskie-
go napięcia w gniazdku w okolicach 
Gdańska, otrzymujemy pewnie mniej 
niż 30% energii pierwotnej. 

Według prof. Ziębika różnice spraw-
ności energetycznej bloków węglowych 
krajów EU15 i Polski rozwierały się co-
raz mocniej na przestrzeni ostatnich 20 
lat i dzisiaj ta różnica sięga 9÷10 punk-
tów procentowych (za wyjątkiem blo-
ku 460 MW w Łagiszy). Koszty energii 
pierwotnej z paliw kopalnych (węgla, 
ropy czy gazu), a nawet biomasy, nie-
stety będą rosły. Stąd sprawność ener-
getyczna to sprawa niezwykłej wagi. 
Rysunek 3 pokazuje, że wysokospraw-
na lokalna kogeneracja w oparciu o lo-
kalnie dostępne surowce może być 
technologią, którą lekarze określiliby 
jako „z wyboru”. Rysunek przedsta-
wia wzrost o 61% energii pierwotnej, 
koniecznej do wyprodukowania takiej 
samej ilości energii elektrycznej i ciepl-
nej w układzie scentralizowanym (gdzie 
ciepło jest w większości tracone) w sto-
sunku do rozproszonych układów pra-
cujących w kogeneracji. 

Choć więc nie należy niewolniczo 
kopiować rozwiązań z innych zakąt-
ków UE (inne są zasoby i lokalnie do-
stępne surowce energetyczne), pewne 
tendencje oraz rozwiązania powinny 
być przeanalizowane, twórczo roz-
winięte i, co ważniejsze, zastosowa-
ne w Polsce. Ważne, by każdy region 
rozpoznał swoje zasoby energetycz-
ne i zgodnie z tą wiedzą opracował 
strategię ich wykorzystania. W jednym 
regionie może to być energia wiatru 
(które nie wszędzie wieją z taką samą 
intensywnością), gdzie indziej ener-
getyka wodna lub bezpośrednio sło-
neczna. W innym miejscu silną stroną 
będzie biomasa, w tym odpady - to 
również bogactwo. Szwedzkie zawo-
łanie brzmi „do not waste waste” (nie 
marnuj odpadów) i jest tam efektyw-
nie wcielane w życie.  

 � Gminne Centra 
Energetyczne 
Aby nadać działaniom niezbędnej 

dynamiki, już od wielu lat rozważana 
jest koncepcja tworzenia tzw. Gmin-
nych Centrów Energetycznych. Dla 

potrzeb tej koncepcji prowadzone by-
ły prace zarówno w Instytucie Maszyn 
Przepływowych PAN w Gdańsku, jak 
i w wielu innych ośrodkach nauko-
wych. Prof. J. Popczyk z Politechni-
ki Śląskiej zaproponował by sprawą 
wdrożenia nowych technologii zajęły 
się społeczności lokalne zorganizo-
wane w Autonomicznych Regionach 
Energetycznych (ARE). ARE to roz-
winięcie koncepcji Gminnych Cen-
trów Energetycznych. To tam powinny 
być „wykute” strategie energetyczne 
gmin i powiatów w oparciu o lokalnie 
dostępne zasoby OZE, w tym zasoby 
biomasy odpadowej. ARE stanowią 
szansę cywilizacyjną dla Polski, która 
powinna wprowadzić Polskę na ścież-
kę zmian zachodzących z coraz więk-
szą intensywnością na całym świecie. 
Otóż w Europie, w Ameryce Północ-
nej, ale również w Chinach powstają 
„zielone” (zero-emisyjne, zero-ener-
getyczne i plus-energetyczne) wioski, 
osiedla, dzielnice i miasta: Güssing 
w Austrii, Sztokholm, Malmoe i inne 
miasta w Szwecji, Feldheim i Freiberg 
w Niemczech, Toronto w Kanadzie, 
i wreszcie Tangshan w Chinach. 

W tej nowej sytuacji klient, za-
zwyczaj wielkich korporacji ener-
getycznych, przestaje być klientem 
i petentem, a staje się coraz bardziej 
świadomym partnerem rynkowym 
i tzw. prosumentem. 

 � Infrastruktura ARE
Idea ARE może być w pełni zre-

alizowana, jeśli bazować będzie na 
właściwych technologiach energetycz-
nych, innowacyjnych i opłacalnych dla 
Gmin i Powiatów. Dobrym przykładem 
mogą tu być technologie opracowy-
wane w Instytucie Maszyn Przepły-
wowych PAN (IMP PAN) w Gdańsku. 
IMP PAN koordynuje kilka projektów 
krajowych i zagranicznych nakiero-
wanych na innowacyjne technologie 
dla odbiorcy gminnego. Wymienić tu 
należy przede wszystkim: 

 � projekt kluczowy POIG.01.01. 
02-00-016/08 „Modelowe 
kompleksy agroenergetycz-

Rys. 3. Sprawność systemu konwencjonalnego i systemu w kogeneracji

Rys. 4. Schemat blokowy siłowni wzorcowej
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ne jako przykład Kogeneracji 
rozproszonej opartej na lokal-
nych i odnawialnych źródłach 
energii”,

 � Zadanie badawcze nr 4 „Opra-
cowanie zintegrowanych 
technologii wytwarzania pa-
liw i energii z biomasy, od-
padów rolniczych i innych”, 
realizowanego w ramach strate-
gicznego programu badań nauko-
wych i prac rozwojowych NCBiR 
pt. „Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii” z budże-
tem wynoszącym 110 mln PLN 
(w tym ok. 40 mln PLN od part-
nerów przemysłowych, głównie 
ENERGA SA),

 � Bioenergy Promotion w ramach 
programu krajów nadbałtyckich 
(BSR), w którym rozwijano poję-
cie zrównoważonej energetyki bio-
masowej oraz 

 � Public Energy Alternati-
ves (PEA) BSR poświęconego 
energetyce alternatywnej (eko-
logicznej) dla budownictwa uży-
teczności publicznej. 
Wytworzone w projektach tech-

nologie produkcji energii elektrycznej 
i ciepła oparte będą na źródłach od-

nawialnych (głównie biomasa, w tym 
odpady) i stanowić będą element roz-
proszonego systemu energetycznego. 
W 2011 r. we współpracy z IMP PAN, 
RenVentures sp. z o.o., ENERGA SA 
i Energa Kogeneracja sp. z o.o. opra-
cowano kompletną dokumentację mo-
dernizacji lokalnych ciepłowni małej 
mocy (do 50 MW zainstalowanej mocy 
cieplnej). Opracowanie ma posłużyć 
wybudowaniu pierwszego w Polsce 
obiektu łączącego wiele technologii 
generacji energii elektrycznej w sko-
jarzeniu z ciepłem. 

W wyniku opracowanej techno-
logii planuje się modernizację wielu 
ciepłowni w Polsce z wykorzystaniem 
układu ORC oraz kotłów nowego ty-
pu, umożliwiających spalanie wielu 
rodzajów biomasy. Planuje się także 
zastosowanie silników spalinowych 
zasilanych gazem ziemnym oraz blo-
ku parowego na biomasę. Zgodnie 
z programem badań tak opracowaną 
technologię hybrydowych układów da 
się zaimplementować w ponad 300 zi-
dentyfikowanych ciepłowniach w kra-
ju, umożliwiając im produkcję ciepła 
i energii elektrycznej, zachowując przy 
tym standardy emisji gazów po 2016 
r. Rozwiązanie to wychodzi naprze-

ciw idei budowy rozproszonych źró-
deł wytwarzania energii elektrycznej 
oraz ciepła. 

Po licznych analizach podjęto de-
cyzję, że pierwsza taka wzorcowa si-
łownia powstanie w Żychlinie, gdzie 
obecnie zlokalizowana jest typowa 
ciepłownia gminna o zainstalowanej 
mocy cieplnej 23 MW. Wzorcowa si-
łownia obejmie kilka niezależnych mo-
dułów (rys. 4): 

 � biomasowy układ kogeneracyjny 
ORC o mocy elektrycznej 0.25 
MWe i grzewczej 1.20 MWc, 

 � układ kogeneracyjny z dwoma 
silnikami spalinowymi zasilanymi 
gazem ziemnym o łącznej mocy 
elektrycznej 4.00 MWe i grzew-
czej 3.75 MWc,

 � kogeneracyjny blok parowy z tur-
biną upustowo-kondensacyjną 
TUK opalany biomasą o mocy 
elektrycznej 2.70 MWe i grzew-
czej 5.20 MWc,

 � zmodernizowane kotły węglowe 
WRp12 oraz WR5 z nowymi insta-
lacjami odpylania spalin, remon-
tem emitera i remontem części 
ciśnieniowej.

 � Istota zaproponowanej 
technologii 
Biomasowy układ kogeneracyjny 

ORC jest dopasowany do letniego za-
potrzebowania na ciepłą wodę użytko-
wą. Przewidziany jest do całorocznej 
pracy w sezonie grzewczym z mocą 
nominalną, poza sezonem grzewczym 
z mocą bliską nominalnej. Układ silni-
ków spalinowych będzie uruchomiany 
tylko w sezonie grzewczym, aby za-
pewnić produkcję energii elektrycznej 
i ciepła w wysokosprawnej kogenera-
cji. Blok parowy przewidziany jest do 
pracy całorocznej. W sezonie grzew-
czym pracował będzie w trybie cie-
płowniczym (upustowym), natomiast 
poza sezonem w trybie kondensacyj-
nym z maksymalną sprawnością w za-
kresie produkcji energii elektrycznej. 
Zapasowe kotły węglowe przewidzia-
ne są do pokrycia szczytowego zapo-
trzebowanie na ciepło.

Rys. 5. Uporządkowany wykres mocy grzewczej dla układu z siłownią ORC, blokiem parowym 
z turbiną upustowo-kondensacyjną (TUK), silnikami spalinowymi gazowymi (SSG) oraz kotłami 

węglowymi (KW)
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Rysunek 5 przedstawia uporząd-
kowany wykres mocy grzewczej dla 
projektu zmodernizowanej ciepłowni 
dla układu z siłownią ORC, blokiem 
parowym (TUK), silnikami spalinowy-
mi gazowymi (SSG) oraz szczytowy-
mi kotłami węglowymi (KW). Jak wi-
dać układ ORC pracuje w podstawie. 
Zaproponowano opcję, by w zakresie 
mocy grzewczej 1.20-5.00 MWc włą-
czane były silniki spalinowe. W za-
kresie mocy powyżej 5.00 MWc blok 
parowy zostanie przełączony z pracy 
w trybie kondensacyjnym na tryb cie-
płowniczy. W zakresie mocy grzewczej 
powyżej załączone zostaną szczyto-
we kotły. 

 � Efekty ekonomiczne, 
środowiskowe 
i społeczne 
Dzięki realizacji opracowanych 

technologii dla gminnych siłowni ko-
generacyjnych w ARE, gminy i lokalne 
przedsiębiorstwa osiągną dodatkowe 
przychody oraz oszczędności z tytułu:

 � produkcji energii elektrycznej, 
 � praw majątkowych do świadectw 

pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej z odnawialnych źró-
deł energii i w wysokosprawnej 
kogeneracji, 

 � redukcji emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery i obniżenia 
opłaty środowiskowej, 

 � uniknięcia emisji CO2 w ramach 
nabytych uprawnień do emisji. 

Wzorcowa siłownia gminna przy-
niesie inwestorom wymierne korzy-
ści finansowe. Bilans ekonomiczny 
zależy mocno od tego, jak będzie 
kształtować się cena paliwa (zarów-
no biomasowego i gazowego) oraz 
od ceny energii elektrycznej i cieplnej. 
Szacuje się, że okres spłaty siłowni 
biomasowych będzie wynosił 12-15 
lat (siłownia ORC) oraz 10-12 lat (si-
łownia parowa). Okres spłaty ukła-
du silników gazowych kształtuje się 
na poziomie 5-8 lat. Przy całkowitych 
kosztach inwestycji na poziomie 60 
mln PLN przewiduje się podobną war-

tość zysku netto NPV 
w okresie 16 lat. War-
tość wskaźnika IRR dla 
całej inwestycji jest bli-
ska 20%. 

Modernizacja cie-
płowni pozwoli na 
ograniczenie emisji 
szkodliwych substan-
cji do atmosfery, pomi-
mo zwiększenia mocy 
produkcyjnych (dodat-
kowa produkcja ener-
gii elektrycznej). Doty-
czy to w szczególności 
emisji dwutlenku siar-
ki i pyłów. Szacuje się 
redukcję emisji pyłów 
o 15 Mg rocznie, nato-
miast SO2, aż o ponad 
100 Mg, co wpływa na 
znaczne zmniejszenie 
opłaty środowiskowej 
(w sumie o ok. 20 000 
zł rocznie). Redukcję 
emisji CO2, wynikają-
cą z wykorzystania bio-
masy i produkcji prądu, 
w modernizowanym 
obiekcie szacuje się na 
ok. 9000 Mg rocznie. 
W efekcie moderniza-
cji - w ramach przy-
znanych praw do emi-
sji - elektrociepłownia 
wykorzysta tylko ok. 
11 000 Mg CO2 rocz-
nie. W związku z tym 
produkcja energii elek-
trycznej i cieplnej z bio-
masy stanowi źródło 
oszczędności z tytułu 
uniknięcia emisji CO2. 
Do redukcji emisji CO2 

przyczyni się także 
zainstalowanie układu 
kogeneracyjnego za-
silanego gazem ziem-
nym.

Realizacja kon-
cepcji modernizacji 
ciepłowni pozwoli na 
uzyskanie szeregu 
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dr inż. Rafał Rajczyk, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
dodatkowych pozytywnych efektów 
o wymiarze społecznym, m.in.: 

 � poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego w gminie, 

 � zwiększenie zatrudnienia w elek-
trociepłowni, 

 � powstanie nowych miejsc pracy 
w sektorze związanym z logisty-
ką biomasy,

 � aktywizację lokalnej społeczności 
wiejskiej wokół upraw roślin ener-
getycznych na potrzeby elektro-
ciepłowni. 
Z uwagi na dywersyfikację tech-

nologii produkcji energii proponowa-
ne rozwiązanie modernizacji ciepłow-
ni w znaczny sposób przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa energe-
tycznego odbiorców aktualnie podłą-
czonych do systemu ciepłowniczego 
oraz odbiorców energii elektrycznej 
w gminie. Zostanie zapewniona duża 
elastyczność pracy i wzajemna rezer-
wa bloków produkcji mocy grzewczej 
i elektrycznej. 

W związku z utrzymaniem produk-
cji w nowej elektrociepłowni powstaną 
nowe miejsca pracy związane bezpo-
średnio z pozyskiwaniem, transportem 
i przygotowaniem biomasy do spala-
nia. Przewiduje się utworzenie specja-
listycznego przedsiębiorstwa zajmu-
jącego się logistyką dostaw biomasy 
do zmodernizowanej elektrociepłowni. 
Zwiększy się zapotrzebowanie na wy-
soko kwalifikowaną kadrę inżynierską, 
obsługę techniczną i administracyjną 
elektrociepłowni.

Przewiduje się aktywizację ludno-
ści zatrudnionej w rolnictwie w pro-
mieniu ok. 50 km od elektrociepłowni. 
Możliwe jest zagospodarowanie kil-
ku tysięcy hektarów gruntów rolnych 
na uprawę roślin energetycznych, co 
znacząco poprawi dochody rolników, 
którzy zdecydują się na zakontrakto-
wanie dostaw biomasy. 

W sytuacji znaczącego wzrostu 
cen nośników energii, proponowana 
przez elektrociepłownię niska cena 
ciepła na poziomie 45-47 zł/GJ netto, 
stanie się atrakcyjna dla dotychczaso-
wych odbiorców i pozwoli na pozyska-

nie nowych, którzy korzystają z innych 
nieekologicznych źródeł ciepła.

Znaczenie wdrożenia, ze względu 
na potrzeby ok. 2200 gmin wiejskich 
(1576 gmin) i wiejsko-miejskich (601 
gmin) w Polsce, jest niezwykle istot-
ne - inwestycje mogą sięgnąć pozio-
mu kilkuset miliardów zł. Zatrudnienie 
w sektorze innowacyjnych technologii 
może wzrosnąć o kilkadziesiąt tysięcy 
pracowników zatrudnionych przy bu-
dowie, serwisie i eksploatacji instalacji. 
Potencjał Gminnych Centrów Ener-
getycznych uwzględniający potrzeby 
cieplne gmin i wysokosprawną ko-
generację waha się w granicach 10-
20% mocy osiągalnej w elektrowniach 
zawodowych w Polsce, jednak może 
znacząco poprawić bezpieczeństwo 
dostaw energii.

Postawienie akcentu na ekoener-
getykę spowoduje również rozwój 
technologii magazynowania energii 
i nowych usług typu arbitrażowego. 
Spowoduje to dodatkowy rozwój ryn-
ku i wzrost ilości miejsc pracy. 

 � Zrównoważona 
gospodarka odpadami 
jako surowcem 
energetycznym
W Autonomicznym Regionie Ener-

getycznym zastosowanie znajdą rów-
nież inne instalacje energetyki rozpro-
szonej rozwijane w ramach Zadania 
IV Projektu Strategicznego: biogazow-
nie i mikrobiogazownie, zgazowarki su-
chej biomasy odpadowej (rolniczej, le-
śnej, przemysłowej i municypalnej) wraz 
z układami czyszczenia i wzbogaca-
nia bio- i syngazu wykorzystywanych 
w lokalnych układach kogeneracyjnych 
z wykorzystaniem silników, turbin oraz 
ogniw paliwowych. Urządzania te, jak 
i inne instalacje wiatrowe, wodne i sło-
neczne będą integrowane w układy hy-
brydowe oraz z siecią poprzez inteli-
gentną sieć dystrybucyjną (typu Smart 
Grid - jej prototyp powstaje w gminach 
półwyspu Helskiego).

Znaczenie technologii wykorzystu-
jących substraty odpadowe (municy-
palne, w tym osady ściekowe) rośnie 

w związku z przeprowadzaną obec-
nie reformą gospodarki odpadowej 
oraz rosnącym zapotrzebowaniem na 
biomasę. Właściwe (efektywne) wy-
korzystanie odpadów to podstawa 
zrównoważonej gospodarki. Ideą jest 
gospodarka bezodpadowa, gdzie od-
pad jednego przedsiębiorstwa staje się 
pożądanym substratem innego (mówi 
się o tzw. „symbiozie gospodarczej”). 
Niepośrednią rolę odgrywają w tym 
zakresie technologie biogazowe (fer-
mentacyjne) i syngazowe (termiczne 
- piroliza i zgazowanie). Ich efektywne 
zastosowanie w warunkach miejskich 
wymaga sortowania odpadów u źró-
dła - zapobiega to rozprzestrzenianiu 
się problemów odorowych oraz zbęd-
nego zawilgocenia paliwa alternatyw-
nego, tzw. RDF. Biomasa zawilgocona 
i nielignocelulozowa powinna być utyli-
zowana w biogazowniach fermentacyj-
nych. Unikamy w ten sposób zbędnego 
suszenia substratów. Dla substratów li-
gnocelulozowych opcją jest zgazowa-
nie (dla suchej biomasy), bądź fermen-
tacja etanolowa (technologia rozwijana 
w projekcie strategicznym NCBiR).

Osobnym problemem technologii 
fermentacyjnych jest wykorzystanie 
pofermentu - szczególnie w przypadku 
odpadów pochodzenia nierolniczego. 
Ze względu na ograniczenia jego wy-
korzystania jako nawozu, istotne jest 
ograniczenie jego ilości. Jest to za-
gadnienie niezwykle ważne z punktu 
widzenia efektywnej gospodarki od-
padami miejskimi i ich pofermentem. 

 � Wnioski
Podsumowując, rozproszona ener-

getyka posiada wiele cech pozytyw-
nych (piękna) i wydaje się być kierun-
kiem, który winny obrać nowoczesne 
systemy. Umożliwia ona nie tylko bar-
dziej efektywne i zrównoważone wy-
korzystanie wszelkich źródeł ener-
gii, sprzyja również konwersji klienta 
w świadomego i aktywnego na ryn-
ku prosumenta, a to przekłada się na 
pozytywny lokalnie aspekt finanso-
wy i społeczny rozproszonej koge-
neracji. o
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Już od roku trwają prace nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. 

Zaproponowane w ustawie zapisy, przede wszystkim związane ze 
wprowadzeniem współczynników korekcyjnych, spowodowały ożywioną dyskusję 
w środowisku związanym z OZE. Jak twierdzą przedstawiciele 
Ministerstwa Gospodarki, w ramach konsultacji społecznych 
wpłynęło ponad 2,5 tysiąca uwag od 278 podmiotów1. Jeżeli 
projekt ustawy zostanie wprowadzony w obecnej formie, 
zdecydowanie zmieni się sposób wykorzystania biomasy 
stałej w energetyce. Jednostki, w których dotychczas 
prowadzony jest proces spalania wielopaliwowego 
(współspalania) deklarują jego zakończenie po okresie 
wygaśnięcia udzielonych koncesji. 

SpalanIE 
dEdykowanE 
a współspalanie biomasy

dr inż. Rafał Rajczyk, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
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Czytając wspomniany już projekt usta-
wy oraz analizując towarzyszące mu pro-
pozycje współczynników korekcyjnych na-
leży stwierdzić, że ustawodawca promuje 
spalanie biomasy w „instalacjach wykorzy-
stujących biomasę spalaną w układach de-
dykowanych lub w układach hybrydowych” 
- zwanych dalej spalaniem dedykowanym. 
Wartości współczynników korekcyjnych dla 
spalania dedykowanego, nawet tego w skali 
powyżej 50 MW wydają się korzystne, cho-
ciażby w stosunku do wykorzystania energii 
wiatru na lądzie. Bardzo niskie współczynniki 
dla współspalania biomasy uzasadniane są 
przede wszystkim brakiem kosztów inwesty-
cyjnych (CAPEX=0, ponieważ nie powstają 
nowe moce wytwórcze). Z kolei dla spalania 
dedykowanego - liczy się na powstanie 1550 
MW w nowych jednostkach bazujących na 
spalaniu biomasy, do 2020 r. 2.

Nasuwa się pytanie, w czym kocioł de-
dykowany do spalania biomasy jest lepszy 
od procesu współspalania?

Z pewnością taki sposób spalania będzie 
miał wpływ na jakość popiołów, gdyż w wy-
padku spalania dedykowanego powstający 
popiół będzie wyłącznie popiołem z biomasy 
(ewentualnie z niewielką domieszką materiału 
warstwy, w wypadku kotłów z warstwą flu-
idalną). Kwestią otwartą pozostaje pytanie, 
czy takie popioły będą mogły być wykorzy-
stane do nawożenia pól i lasów. Obecnie 
obowiązujące przepisy w sporym stopniu 
utrudniają takie wykorzystanie 3. Natomiast w 
projekcie ustawy o odpadach w rozdziale 5 . 
zawarto ścieżkę utraty statusu odpadów. 
Określone rodzaje odpadów przestają być 
odpadami, jeżeli na skutek poddania ich od-
zyskowi, w tym recyklingowi, łącznie spełniają 
następujące warunki:

 � 1) przedmiot lub substancja są po-
wszechnie stosowane do konkret-
nych celów,

 � 2) istnieje rynek takich przedmiotów 
lub substancji, lub popyt na nie,

 � 3) dany przedmiot lub substancja 
spełniają wymagania techniczne dla 

zastosowania do konkretnych ce-
lów oraz wymagania określone w 
przepisach i w normach mających 
zastosowanie do produktu,

 � 4) zastosowanie przedmiotu lub 
substancji nie prowadzi do nega-
tywnych skutków dla życia, zdro-
wia ludzi lub środowiska4.

Ponadto, kocioł dedykowany powinien, 
teoretycznie, być lepiej przystosowany do 
spalania danego paliwa, o ile jego właści-
wości były znane na etapie projektowym. 
W związku ze spalaniem i współspalaniem 
biomasy zarówno w kotłach pyłowych, jak i 
fluidalnych, zidentyfikowano cały szereg pro-
blemów eksploatacyjnych, które mają wpływ 
zarówno na bezpieczeństwo pracy, jak i na 
dyspozycyjność i stan techniczny kotła. 

Problemy te można podzielić na dwie 
najważniejsze grupy. Pierwsza grupa obejmu-
je zagadnienia związane z samym procesem 
odbierania, magazynowania i podawania bio-
masy do kotła, a spośród najczęściej wystę-
pujących zagrożeń należy wymienić kwestie 
wybuchowości i samozapłonu biomasy. Po-
za tym gnicie, pylenie i rozsiewanie substancji 
biologicznych wokół instalacji podawania, jak 
również zawieszanie mieszaniny węgiel-bio-
masa w zbiornikach przykotłowych. W odnie-
sieniu do kotłów pyłowych istotnym zagroże-
niem są problemy zespołów młynowych, o 
ile nie przewidziano wydzielonej instalacji do 
podawania biomasy. Druga grupa proble-
mów związana jest z komorą paleniskową i 
ciągiem konwekcyjnym, najczęściej wymie-
niane i opisywane problemy to:

 � procesy narastania osadów na po-
wierzchniach ogrzewalnych kotła,

 � uszkodzenia wymurówki - o ile nie 
została specjalnie wykonana,

 � procesy korozji,
 � procesy aglomeracji warstwy - w ko-

tłach fluidalnych,
 � obniżenie sprawności - o ile pali-

wem projektowym jest węgiel ka-
mienny.

Do trzeciej grupy można zaliczyć pro-
blemy pojawiające się w pozostałych insta-
lacjach kotłowych, nie związanych bezpo-
średnio z podawaniem i współspalaniem 
biomasy, ale narażonych na skutki tego pro-
cesu, np. awarie kanalizacji związane z prze-
dostawaniem się do niej biomasy i pęcznie-
niem w kontakcie ze ściekami.

Należy zauważyć, że wśród najnow-
szych inwestycji w kotły dedykowane śred-
nich i dużych mocy, są przede wszystkim 
kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną - CFB 
(Połaniec, Jaworzno III, Konin) oraz kotły z 
pęcherzową (stacjonarną) warstwą fluidal-
ną - BFB (El. Szczecin, EC Białystok, Dalkia 
Łódź). Szereg technologii zastosowanych 
w nowoczesnych kotłach fluidalnych, BFB 
i CFB przyczynia się do zminimalizowania 
problemów eksploatacyjnych. Dzięki temu, 
w kotle dedykowanym o odpowiedniej kon-
strukcji osiągany jest wyższy poziom bezpie-
czeństwa, wyższa dyspozycyjność. Możliwe 
jest uniknięcie - bądź zminimalizowanie - przy-
toczonych problemów eksploatacyjnych. 
Również instalacje do podawania biomasy 
wykonane są w wyższym standardzie niż 
często ma to miejsce w przypadku współ-
spalania, w tym szczególne znaczenie ma 
zabezpieczenie przed wybuchem. Zatem 
jako kolejną zaletę spalania dedykowanego 
można wymienić opisane powyżej korzyści, 
które można podsumować w skrócie jako za-
stosowanie odpowiedniej kultury technicznej 
przy spalaniu biomasy. Oczywiście doskona-
łość ma swoją cenę, wyrażoną w kosztach 
inwestycyjnych.

Kolejną zaletą spalania w jednostkach 
dedykowanych są niskie emisje ditlenku siar-
ki. Biomasa stała jest paliwem zawierającym 
zazwyczaj znikome zawartości pierwiastko-
wej siarki, w porównaniu do węgli. Oczywi-
ście podczas współspalania, zawartość siarki  
w biomasie również pozostaje znikoma, jed-
nakże uzyskiwany efekt nie jest tak oczywi-
sty, ze względu na równoczesne zastosowa-
nie paliwa konwencjonalnego. Postulowane  
w literaturze oszczędności w instalacjach od-

1) http://www.mg.gov.pl/

2) ocena skutków regulacji i odniesieniu do projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, http://www.mg.gov.pl/node/16573

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 5 kwietnia 2011r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. nr 86 poz. 476)

4) projekt Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, http://www.mg.gov.pl/node/16573;
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siarczania spalin były słabo udokumentowa-
ne, ze względu na konieczność odsiarczania 
spalin związaną z obecnością węgla w mie-
szaninie paliwowej paliwa podstawowego. 
Tymczasem np. dedykowany kocioł na bio-
masę w PAK Konin, pomimo braku instalacji 
odsiarczania osiąga emisje ditlenku siarki na 
poziomie 3-20 mg/Nm3.

W dalszym ciągu nie rozwiązana po-
zostaje kwestia transportu biomasy oraz 
jej importu zza granicy. Zastosowanie jed-
nostek dedykowanych nie rozwiąże tego 
problemu. Na rys. 1 przedstawiono zuży-
cie biomasy w procesach współspalania, 
w wybranych obiektach Grupy PGE (dane 
za 2010 r.) z deklarowanym zużyciem dla 
nowopowstałych bloków, dedykowanych 
do spalania biomasy. 

Jak wykazano na rys. 1, należy się spo-
dziewać, że instalacje spalające wyłącznie 
biomasę przejmą biomasę, która obecnie 
wykorzystywana jest w procesach współ-

spalania. Przykładowo, nowy kocioł w Połań-
cu zużyje rocznie więcej biomasy niż obecnie 
jest współspalane w największych elektrow-
niach zawodowych w Grupie PGE. Szacun-
kowe zapotrzebowanie biomasy dla kotła w 
Połańcu o mocy 190 MWe wynosi 0,9-1,2 
mln Mg rocznie. Przyjmując do obliczeń dol-
ną wartość, postulowane 1550 MW opar-
tych o biomasę w dużych jednostkach bę-
dzie związane z zapotrzebowaniem 7,3 mln 
Mg biomasy stałej rocznie. Zatem problem 
transportu biomasy na miejsce przeznacze-
nia pozostanie, nie należy się również spo-
dziewać zmniejszenia importu.

Na rys. 2 przedstawiono mapę kana-
łów transportowych pelletu drzewnego5. Z 
pewnością ta mapa nie jest kompletna, gdyż 
brakuje np. kanału sprowadzania pelletu z 
Ukrainy do Polski. Nie obejmuje też paliw w 
innej postaci, np. PKS. Pozostaje pytanie, z 
jak dużymi emisjami gazów cieplarnianych 
związane są tak skomplikowane procesy 

transportu, nie wspominając o niszczeniu 
dróg, etc. W środowisku naukowym od lat 
prezentowane są analizy, z których wyni-
ka, że tylko lokalne wykorzystanie biomasy 
(sprowadzanie jej z terenów odległych mak-
symalnie o 60-100 km od miejsca energe-
tycznego wykorzystania) jest procesem, 
który można uznać za prośrodowiskowy. 
W szacunkach odnośnie dostępnego po-
tencjału biomasy do wykorzystania, często 
spotyka się rozróżnienie na potencjał teore-
tyczny, techniczny i ekonomiczny. Pomijane 
są przy tym potencjał środowiskowy (czyli 
oszacowanie ile biomasy może być wyko-
rzystane na cele energetyczne, bez start dla 
środowiska) oraz potencjał odnawialny (czy 
biomasa raz zużyta zostanie odtworzona, 
gwarantując zamknięcie cyklu CO2). Dzia-
łające do tej pory mechanizmy wsparcia 
sprawiają, że potencjał ekonomiczny jest 
wyższy niż potencjał środowiskowy czy też 
odnawialny. 

Rys. 1. Roczne zapotrzebowanie na biomasę do współspalania i spalania w wybranych jednostkach

Zużycie / deklarowane zapotrzebowanie, Mg

5) E. Alakangas,  M. Junginger, J. van Dam,  J. Hinge,  J. Keränen,  O. Olsson,  C. Porsö,  A. Martikainen,  J. Rathbauer,  L. Sulzbacher,  P. Vesterinen,  J. Vinterbäck;  Eurobionet 
III - Solutions to biomass trade and market barriers, Renew Sustain Energ Rev., Vol 16, 6, 2012, pp. 4277-4290.http://www.mg.gov.pl/
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Rys. 2. Transport i handel pelletem drzewnym w państwach Europy5

Pozostaje również kwestia, jak propo-
nowane mechanizmy wsparcia wpłyną na 
pobudzenie rozproszonej generacji energii 
elektrycznej z biomasy. Jak już wspomnia-
no, biomasę najlepiej jest wykorzystać lo-
kalnie na potrzeby produkcji ciepła. Wytwa-
rzanie gazu palnego i następnie spalanie 
go w silniku (generatorze) jest zdecydowa-
nie trudniejszym zadaniem. Teoretycznie 
problemy z regulacyjnością oraz rozlicze-
niem tak wytworzonej energii elektrycznej 
powinno rozwiązać wprowadzenie tzw. 
smart grids. W dalszym ciągu wspierane 
jest przede wszystkim wytwarzanie energii 
elektrycznej, co prawda zaproponowano 
podwyższone współczynniki korekcyjne 

dla spalania biomasy w wysokosprawnej 
kogeneracji (tj. 1.7 dla układów o łącznej 
mocy poniżej 10 MW, 1.40 dla mocy 10-
50 MW oraz 1.15 dla mocy powyżej 50 
MW). Pomimo tego, wytwórca musi pro-
dukować energię elektryczną, aby skorzy-
stać ze wsparcia. Zatem nie zrealizowany 
został od lat proponowany postulat przez 
środowiska związane z energią z biomasy: 
3 MWt = 1 MWel, który należy rozumieć 
w ten sposób, że wytworzenie 3 MW cie-
pła z biomasy byłoby premiowane tak jak 
wytworzenie 1 MW energii elektrycznej w 
źródłach odnawialnych, bez konieczności 
wytwarzania przy tym energii elektrycznej.  

 � Wnioski
W związku z zapisami projektu Ustawy 

o OZE, należy spodziewać się stopniowego 
odejścia od technologii współspalania i za-
stąpienia go jednostkami dedykowanymi. 
Spalanie biomasy w jednostkach dedyko-
wanych przyczyni się do zwiększenia bez-
pieczeństwa technicznego i dyspozycyjności 
przy jednoczesnym ograniczeniu problemów 
eksploatacyjnych. Być może ułatwi również 
zagospodarowanie ubocznych produktów 
spalania. Problem transportu biomasy, jej im-
portu z odległych państw pozostanie nadal 
nierozwiązany. o
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Możliwości dostaw 
gazu ziemnego 
do obiektów 
elektroenergetycznych

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM 
S.A. jest transport paliw gazowych siecią 
przesyłową na terenie całego kraju, w celu 
ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych 
oraz do odbiorców końcowych, podłączo-
nych do systemu przesyłowego. 

Firma zarządza aktywami o wartości 
około 5 mld złotych. Na majątek ten skła-
dają się elementy systemu przesyłowego, 
w tym ponad 9,8 tysiąca km gazociągów 
wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni i prawie 
tysiąc punktów wyjścia. Firma zatrudnia 
ponad 2000 osób. GAZ-SYSTEM S.A. 

jest też właścicielem spółki Polskie LNG 
S.A. powołanej w celu budowy terminalu 
skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świ-
noujściu.

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. decyzją Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki uzyskał status 
Operatora Systemu Przesyłowego i po-
siada koncesję na przesyłanie paliw ga-
zowych do 2030 r. Ponadto  w 2010 r. 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wy-
dał decyzję w sprawie wyznaczenia spół-
ki GAZ-SYSTEM S.A. na niezależnego 
operatora Systemu Gazociągów Tran-
zytowych (polskiego odcinka gazociągu 
jamalskiego) do 2025 r. 

 � GAZ-SYSTEM S.A. to 
spółka strategiczna 
dla polskiej gospodarki 
oraz bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. 
Proszę przedstawić 
podstawowe zadania 
realizowane przez 
Państwa firmę.

Rozmowa z Edytą Struk, Pion Rozwoju, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
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szych ilości gazu z kierunku zachodniego. 
Przepustowość punktu Lasów na granicy 
polsko-niemieckiej (w okolicach Zgorzel-
ca) wynosi obecnie 1,5 mld m3 rocznie. 
W 2011 r.  firma uruchomiła również nowe 
polsko-czeskie połączenie umożliwiające 
przesył około 0,5 mld m3 gazu rocznie.

Inwestycje zrealizowane przez GAZ-
SYSTEM S.A. w 2011 r., wraz z urucho-
mieniem usługi wirtualnego rewersu na ga-
zociągu jamalskim, zapewniły techniczne 
możliwości importu do Polski dodatkowo 
ponad 3,3 mld m3 gazu rocznie z nowych 
źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego 
importu).

Nowopowstałe przepustowości na 
wejściach do systemu przesyłowego z kie-
runków krajów Unii Europejskiej zosta-
ły udostępnione użytkownikom systemu 
przesyłowego na niedyskryminacyjnych 
zasadach z uwzględnieniem obowiązu-
jących regulacji dotyczących rynku gazu 
ziemnego.

Dodatkowo GAZ-SYSTEM S.A. za-
kończył przygotowania do wdrożenia za-
sad nowego modelu rynku obrotu gazu 
w Polsce. Dzięki współpracy z Towarową 
Giełdą Energii od stycznia 2013 r. umoż-
liwiony powinien zostać zakup gazu na 
warunkach konkurencyjnych w wirtual-
nym punkcie. 

 � Co to oznacza?

Współpraca GAZ-SYSTEM z Towaro-
wą Giełdą Energii  łączy giełdę gazu i fi-
zyczną realizację dostaw w całość. Celem 
takiego działania jest liberalizacja handlu 
gazem ziemnym. Giełda gazu w warun-
kach polskich umożliwi wejście nowych 

podmiotów na rynek hurtowy - co doce-
lowo doprowadzi do  uwolnienia rynku. 
W lipcu 2012 r. Prezes URE zatwierdził 
Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Prze-
syłowej, która wprowadza  mechanizmy 
aukcyjne, które pozwolą efektywnie wy-
korzystać dostępne przepustowości. Są 
one oparte na rozwiązaniach przygotowa-
nych przez Europejską Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych Gazu Ziemnego 
(ENTSOG) i odpowiadają rozwiązaniom 
ogólnie przyjętym w Europie oraz wytycz-
nym Komisji Europejskiej. 

Instrukcja wprowadza w systemie ga-
zu wysokometanowego punkt wirtualny, 
czyli miejsce bez fizycznej lokalizacji w sys-
temie przesyłowym, w którym następować 
będzie obrót paliwem gazowym. W naszej 
ocenie działania takie sprzyjają rozwojowi 
inwestycji gazowych, w tym przez sektor 
elektroenergetyczny, poprzez wprowa-
dzenie mechanizmów zakupu gazu od 
dowolnego sprzedawcy na warunkach 
i po cenach rynkowych. 

 � Polska elektroenergetyka 
stoi obecnie przed 
dużymi wyzwaniami. 
Z jednej strony rośnie 
zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. 
Z drugiej strony widzimy, 
że wiek aktywów 
wytwórczych jest 
zaawansowany. Na to 
wszystko nałożone są 
jeszcze dodatkowo 
wymogi unijne, 
promujące niskoemisyjną 
politykę. Jak Państwo to 
oceniacie?
Zgadza się. Jednym z najistotniej-

szych wyzwań stojących przed polskim 
sektorem elektroenergetycznym jest od-
budowa istniejącego parku wytwórcze-
go. Obecnie pracujące źródła elektro-
energetyczne są w znacznym stopniu 

wyeksploatowane. Taki stan, zważywszy 
na rosnące zapotrzebowanie na energię 
elektryczną i ciepło, wymusza podjęcie pil-
nych działań inwestycyjnych, które z jed-
nej strony odbudują krajową infrastruk-
turę wytwórczą, a z drugiej zabezpieczą 

 � Jak obecnie wygląda 
dostawa gazu ziemnego 
do naszego kraju?
Uwarunkowania historyczne spowo-

dowały, że obecnie dostawy gazu  realizo-
wane są głównie z kierunku wschodniego. 
Punkty dostaw paliwa z Rosji odbywają się 
poprzez punkty wejścia  zlokalizowane na 
wschodniej granicy Polski (punkty wejścia 
do systemu przesyłowego w Wysokoje - 
na granicy z Białorusią i punkt wejścia do 
systemu przesyłowego w Drozdowiczach 
- na granicy z Ukrainą), a także z wykorzy-
staniem gazociągu tranzytowego - punk-
ty wejścia do systemu przesyłowego we 
Włocławku i we Lwówku. 

W 2011 r. GAZ-SYSTEM S.A. zmo-
dernizował układ przesyłowy na Dol-
nym Śląsku, co umożliwiło odbiór więk-

Obecnie sektor 
elektroenergetyczny 
zużywa ok. 1 mld m3 
gazu rocznie. Widać 
jednak wyraźnie, że 
gaz staje się coraz 
bardziej atrakcyjnym 
paliwem dla 
produkcji energii 
elektrycznej i ciepła

,,



36 nr 6(30)/2012
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

przyszłe potrzeby odbiorców. Zaś unijna 
polityka energetyczno-klimatyczna, ukie-
runkowana na wzrost udziału niskoemi-
syjnych technologii, wymaga poważnego 
rozważenia przez sektor zmiany struktury 
paliw w procesie wytwarzania energii, po-
przez m.in. znaczne ograniczenie udziału 
dominującego dotychczas paliwa - węgla 
kamiennego (dotychczasowy udział to 
ok. 90%). W tym kontekście gaz ziem-
ny może stać się coraz ważniejszym ele-
mentem w procesie wytwarzania energii 
stanowiąc atrakcyjne paliwo alternatyw-
ne. Inwestowanie w gazowe jednostki 
wytwórcze pozwoli zrealizować zarówno 
cele polityki energetycznej jak i cele klima-
tyczne. Zalety stosowania gazu ziemnego 
w produkcji energii elektrycznej i ciepła to 
przede wszystkim niskoemisyjność - 30% 
mniej emisji niż z węgla kamiennego i rela-
tywnie krótki czas budowy bloku - ok. 36 
miesięcy. Źródła gazowe mogą również 
stanowić uzupełnienie dla elektrowni wia-
trowych i fotowoltaicznych, które charakte-
ryzują się przerywaną pracą, uzależnioną 
od występowania i siły wiatru oraz nasło-
necznienia. Żeby jednak mówić o powo-

dzeniu „gazówek” trzeba zabezpieczyć 
dostawy surowca do kraju oraz również 
rozbudować drogi przesyłu - w tym połą-
czenia zapewniające możliwość importu 
z konkurencyjnych rynków oraz gazociągi 
przesyłowe wysokich ciśnień. 

 � GAZ-SYSTEM 
S.A. rozpatruje 
wiele wniosków 
przyłączeniowych od 
odbiorców z sektora 
elektroenergetycznego?
Tak, w ostatnich kilku latach do GAZ-

SYSTEM S.A. wpłynęło wiele wniosków 
o określenie warunków przyłączenia dla 
obiektów elektroenergetyki zawodowej. 
Obecnie sektor elektroenergetyczny zu-
żywa ok. 1 mld m3 gazu rocznie. Widać 
jednak wyraźnie, że gaz staje się coraz 
bardziej atrakcyjnym paliwem dla produk-
cji energii elektrycznej i ciepła. Z uwagą 
obserwujemy rosnące zainteresowa-
nie, chcąc odpowiednio przygotować/
rozbudować system przesyłowy. Wiele 
z potencjalnych lokalizacji gazowych jed-
nostek wytwórczych dubluje się i wza-

jemnie wyklucza, dlatego prowadzimy in-
tensywne rozmowy z inwestorami tych 
bloków w celu zidentyfikowania najbar-
dziej prawdopodobnych inwestycji. W tym 
miejscu podkreślam, że Podmioty ubie-
gające się o przyłączenie, uzyskując wa-
runki przyłączenia zgodnie z obowiązują-
cym Prawem energetycznym, nie zyskują 
gwarancji GAZ-SYSTEM S.A. dotyczą-
cej przyszłego przesyłu gazu ziemnego. 
Dopiero zawarcie umowy o przyłączenie 
stanowi zabezpieczenie przepustowości 
w systemie przesyłowym i zobowiązanie 
operatora do przesyłu określonych ilo-
ści gazu. W chwili obecnej mamy zawar-
tych 6 umów o przyłączenie z odbiorca-
mi z sektora elektroenergetycznego, co 
oznacza przyrost zużycia gazu  począw-
szy od 2015 r., i zużycie gazu ziemnego 
w sektorze wytwarzania energii na pozio-
mie do ok. 4,5 mld m3 rocznie w perspek-
tywie 2017/18 r.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele z roz-
patrywanych wniosków przyłączeniowych 
nie znajdzie odzwierciedlenia w postaci 
decyzji inwestycyjnej o budowie gazowych 
bloków energetycznych. W ocenie GAZ-
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SYSTEM S.A. realne jest powstanie kilku 
dużych obiektów. Spowodować to może 
wzrost zużycia gazu do poziomu ok. 7,7 
mld m3/r. w latach 2020-2030. Zaspoko-
jenie potrzeb rozwijającej się elektroener-
getyki gazowej wymaga jednak odpowied-
nich działań inwestycyjnych w systemie 
przesyłowym.

 � W jaki sposób 
GAZ-SYSTEM S.A. 
przygotowuje się do 
umożliwienia przesyłu 
gazu do tych obiektów?
Każdy z rozpatrywanych wniosków 

przyłączeniowych poddawany jest szcze-
gółowym analizom technicznym. Spraw-
dzane są możliwości dostaw gazu z wyko-
rzystaniem istniejącej infrastruktury, a jeśli 
w wyniku analiz hydraulicznych okazuje się 
to niewystarczające, wstępnie określamy 
zakres niezbędnych działań inwestycyj-
nych w systemie przesyłowym. Z uwagi na 
znaczne deklarowane ilości zużycia gazu 
przez podmioty z sektora elektroenerge-
tycznego, niezbędne jest zrealizowanie 
wielu inwestycji liniowych. Bowiem bez 
odpowiednio rozbudowanej infrastruktury 
przesyłowej niemożliwe będzie zabezpie-
czenie technicznych możliwości dostaw 
paliwa gazowego. Oczywiście określe-

nie przez GAZ-SYSTEM S.A. warunków 
przyłączenia nie oznacza podjęcia przez 
spółkę decyzji o realizacji inwestycji prze-
syłowych. Ale już zawarta umowa o przy-
łączenie determinuje podejmowanie dzia-
łań inwestycyjnych.

Dodatkowo, warta podkreślenia jest 
również konieczność zabezpieczenia 
przepustowości technicznych na fizycz-
nych importowych punktach wejścia do 
systemu przesyłowego. 

Z uwagi na skalę wymaganych przed-
sięwzięć niezbędne jest odpowiednio 
szybkie rozstrzygnięcie, przez producen-
tów energii elektrycznej i ciepła, kwestii 
wyboru paliwa dla nowych jednostek, co 
pozwoli na właściwą rozbudowę infra-
struktury. 

 � Jakie inwestycje są 
obecnie prowadzone 
przez GAZ-SYSTEM S.A.?
Najważniejszą inwestycją jest budowa 

terminala skroplonego gazu LNG w Świ-
noujściu, która realizowana jest przez spół-
kę Polskie LNG. GAZ-SYSTEM S.A. finan-
suje inwestycję oraz koordynuje wszystkie 
działania inwestycyjne, tak aby inwestycja 
została oddana do użytkowania w założo-
nym terminie. Aby gaz mógł być odebrany 
z terminala LNG i popłynąć do odbiorców, 

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje program in-
westycyjny, w wyniku którego powsta-
nie ponad 1000 km nowych gazociągów 
przesyłowych. Mam tutaj na myśli gazocią-
gi zlokalizowane w północno-zachodniej 
i centralnej części naszego kraju. Termin 
zakończenia realizacji inwestycji jest zbież-
ny z terminem oddania do użytkowania 
terminala LNG. 

W 2011 r. GAZ-SYSTEM S.A. ukoń-
czył budowę gazociągu Włocławek-
Gdynia, gazociągów na Dolnym Śląsku 
oraz dwóch tłoczni gazu w Goleniowie 
oraz w Jarosławiu, a także połączeń mię-
dzysystemowych w Cieszynie i Lasowie.

Kolejny program inwestycyjny, który 
GAZ-SYSTEM S.A. planuje zrealizować, 
związany jest z budową gazowego kory-
tarza Północ-Południe. Ideą budowy ko-
rytarza jest połączenie polskiego terminala 
LNG z terminalem Adria na chorwackiej 
wyspie KRK oraz gazociągiem Nabucco. 
Identyfikując zadania inwestycyjne obej-
mujące polski odcinek Korytarza Północ-
Południe, GAZ-SYSTEM S.A. uwzględniał 
również najbardziej prawdopodobne loka-
lizacje gazowych jednostek wytwórczych. 
Oceniamy, że program budowy korytarza 
Północ-Południe, będzie obejmował ko-
lejnych kilkaset km gazociągów, 2 interko-
nektory: jeden na połączeniu z Czechami 
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obejmujących szczególnie wrażliwą i po-
trzebną dla rozwoju kraju infrastrukturę. 
Może ona stanowić podstawę dla wypra-
cowania dobrych systemowych rozwiązań 
zapewniających stabilne warunki rozwo-
ju infrastruktury przy poszanowaniu ładu 
przestrzennego oraz indywidualnego pra-
wa własności. Głównym celem powinno 
być stworzenie odpowiednich i stabilnych 
warunków dla realizacji inwestycji celu pu-
blicznego w postaci budowania, utrzyma-
nia oraz modernizowania infrastruktury 
technicznej, niezbędnej do zapewnienia 
nieprzerwanego dostarczania m. in. ga-
zu ziemnego. Wprowadzenie systemo-
wych rozwiązań spełniających te warunki 
pozwoliłoby przedsiębiorstwom energe-
tycznym szybciej i sprawniej pozyskiwać 
prawa do gruntów, na których zamierzają 
zlokalizować urządzenia służące między 
innymi do przesyłu lub dystrybucji gazu, 

jak również gruntów dla już istniejących 
w chwili obecnej urządzeń. Pozwoliłoby 
to także na sprawne i planowe przepro-
wadzanie konserwacji oraz modernizacji 
należących do nich urządzeń oraz wpły-
nęłoby na ograniczenie liczby awarii sieci 
gazowych i w konsekwencji na poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. o

Rozmawiała: Dorota Kubek, 
„Nowa Energia”

w pobliżu Kędzierzyna-Koźla oraz drugi 
ze Słowacją. 

GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie  uczest-
niczy w tworzeniu zintegrowanej sieci ga-
zociągów w Europie Środkowej oraz wpły-
wa na kształtowanie się europejskiego 
sektora gazowego. Nasze propozycje roz-
budowy infrastruktury przesyłowej w Pol-
sce wpisują się w unijne plany tworzenia 
nowych połączeń zwiększających stopień 
integracji rynku gazu w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, umożliwiających 
dywersyfikację dostaw gazu ziemnego 
z nowych źródeł oraz poprawiających bez-
pieczeństwo energetyczne.

 � Realizacja niezbędnych 
dla funkcjonowania 
gospodarki 
krajowej inwestycji 
infrastrukturalnych 
w systemach 
przesyłowych energii 
elektrycznej i gazu, 
z uwagi na charakter 
liniowy, wymaga 
przypisania im 
szczególnego miejsca 
w rozwiązaniach 
legislacyjnych procesu 
inwestycyjnego. 
Prowadzenie inwestycji, zwłaszcza 

liniowych, wymaga, w istniejącym oto-

czeniu formalno-prawnym, realizacji wielu 
procedur administracyjnych umożliwiają-
cych uzyskanie dużej liczby niezbędnych 
decyzji, zgód władz lokalnych oraz właści-
cieli gruntów.

Zdaniem GAZ-SYSTEM S.A. bu-
dowa w pełni funkcjonalnego systemu 
przesyłowego możliwa jest tylko poprzez 
usprawnienie procesu przygotowania in-
westycji, w szczególności w zakresie po-
zyskiwania dostępu do terenu, a także 
wzmocnienie organów administracji rzą-
dowej w zapewnieniu większej skutecz-
ności procesu wydawania decyzji admi-
nistracyjnych. Dlatego też GAZ-SYSTEM 
S.A. aktywnie uczestniczy oraz wspie-
ra inicjatywy i działania zmierzające do 
wdrożenia instrumentów ułatwiających 
realizację inwestycji. 

Polepszenie warunków budowy i roz-
budowy systemów gazowych, poprzez 
przyspieszenie, a także usprawnienie pro-
cesów planowania, przygotowania, reali-
zacji i finansowania inwestycji można osią-
gnąć dzięki stworzeniu kompleksowego 
systemu przepisów prawnych. 

W naszej ocenie, skuteczne i ak-
ceptowalne rozwiązania zastosowane 
w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o in-
westycjach w zakresie terminalu regazy-
fikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu, powinny być wzorcem dla 
systemowych rozwiązań legislacyjnych 

Prowadzenie 
inwestycji, 
zwłaszcza 
liniowych, wymaga 
w istniejącym 
otoczeniu formalno-
prawnym realizacji 
wielu procedur 
administracyjnych 
umożliwiających 
uzyskanie dużej 
liczby niezbędnych 
decyzji, zgód władz 
lokalnych oraz 
właścicieli gruntów

,,

F
ot

. N
E



Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BEZPŁATNE 
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prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Politechnika Wrocławska

Zastosowanie 
prognozowania 
krótkoterminowego 
i inteligentnego 
sterowania 
predyktywnego do 
zarządzania pracą 
elektrowni wiatrowych

Ważny dokument Komisji Europejskiej o planie działania („mapie drogowej”) 
dla energetyki do 2050 r. [1], powołujący się na raport Europejskiej 

Fundacji Klimatycznej [2], przytacza wizję rozwoju sektorów gospodarki krajów 
UE z podkreśleniem szczególnej roli sektora energii i nałożeniem na ten sektor 
najbardziej restrykcyjnych ograniczeń emisyjnych. Możliwość ograniczenia emisji 
CO2 jest uwarunkowana zasadniczą zmianą struktury paliwowej („energy mix”) 
elektroenergetyki. Analiza symulacyjna ścieżek dojścia do praktycznie zero-emisyjnej 
generacji elektrycznej, zakłada dominację technologii bazujących na zasobach 
odnawialnych (OZE) w sumarycznej energii wytworzonej dla trzech arbitralnie 
wybranych ścieżek, prowadzących do ograniczenia emisji z sektora energetyki 
(dekarbonizacji) rzędu 96-99% w porównaniu z 1990 r.
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Ponieważ przyjmuje się, że w kla-
sie OZE największą rolę odgrywać 
będą technologie wiatrowe i solar-
ne - z natury nie zapewniające sta-
łych wartości mocy generowanych 
(„intermittlency”), krytycznym warun-
kiem powodzenia staje się możliwość 
przewidywania mocy wytwórczych 
tych technologii, zwłaszcza techno-
logii wykorzystujących energię ruchu 
mas powietrza. Zmusza to do wyko-
rzystania modeli pogodowych (Nume-
rical Weather Prediction - NWP) dla 
oceny wartości procesu, opisującego 
prędkość wiatru w danej lokalizacji (in 
situ). Niepewność prognozy tego pa-
rametru kumuluje się w błędzie oce-
ny mocy na wale turbiny wiatrowej: 
moc ta jest zależna od prędkości wia-
tru w trzeciej potędze. Postęp w na-
rzędziach predykcji 
zdezaktualizował 
tezę o nieprzewi-
dywa lnośc i  ge -
neracji wiatrowej, 
a literatura przed-
miotu przytacza 
wiele publ ikacj i , 
wykorzystujących 
wyrafinowane mo-
dele numeryczne. 
Przegląd „state of 
the art” na począ-
tek 2008 r. przed-
s taw iono  w   [3 ] 
i dojrzał on do ak-
tualizacji przez roz-
szerzenie biografii 
o kilka wybranych 
pozycji z lat 2008-
2012. Godne  po-
lecenia zdają się 
prace [4÷7], reka-
pitulowane w pozy-
cji literaturowej [8].

Przedstawiono 
w niej szczególnie 
interesujące po-
dejście. Autorzy 
wychodzą poza 
sam cel prognozy 
wartości genera-
cji wiatrowej i wy-

korzystują informacje pozyskane na 
tej drodze do celów sterowania pre-
dyktywnego. Warto prześledzić tok 
rozumowania, prowadzący do uży-
tecznych aplikacji w systemie elek-
troenergetycznym.

Rozkład 
przestrzenny 
farm pozwala na 
identyfikację zmian 
w obszarach sieci, 
co umożliwia z 
kolei predykcję 
w krótkich 
horyzontach 
czasowych
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Rys. 1. Sieć wielowarstwowa dla prognozowania wartości  
mocy czynnych i biernych. 

Źródło [8]

Rys. 2. Przykładowa prognoza  
i realizacja procesu mocy czynnej. 

Źródło [8]
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przy czym spe-
cyfiką modeli dla 
po t r zeb  r ynku 
energii jest hory-
zont krótki (STLF) 
i  skrajnie krótki 
(VSTLF) progno-
zy: od sekund po 
15 minut [8], co 
wymaga nowe-
go podejścia do 
problemu. Nowe 
uwarunkowania 
ograniczyły rolę 
prognoz meteoro-
logicznych i nie 
wykorzystywa-
ne są informacje 
NWP. Podstawą 
jest estymowanie 
parametrów elek-
trycznych dla bli-
skiej przyszłości 
w oparciu o da-
ne i analizy bie-
żącej sytuacji źró-
deł wiatrowych. 
„Kompilacja tych 
estymacji z wy-
korzystaniem po-
dejścia analitycz-
nego jest bardzo 
trudna i wymaga 
wysokich kosz-
tów obliczenio-

wych; z tych to względów zasad-
niczym staje się wykorzystanie 
metod inteligencji obliczeniowej. 
Z szeregu studiów predykcji pracy 
źródeł wiatrowych wnosić można 
o przydatności sieci neuronowych 
do prognoz krótkoterminowych na 
podstawie informacji czasowo-
przestrzennych” (GIS) [8].

Moc czynna i bierna są progno-
zowane wyłącznie na podstawie 
danych, istotnych dla reprezenta-
tywnych farm wiatrowych lub turbin 
wiatrowych z farmy. Rozkład prze-
strzenny farm pozwala na iden-
tyfikację zmian w obszarach sie-
ci, co umożliwia z kolei predykcję 
w krótkich horyzontach czasowych. 

Szczegółowej ocenie poddano przy-
datność metod przestrzennych (ob-
szarowych) do prognozowania krót-
koterminowego. Rys. 1 przedstawia 
architekturę sieci neuronowej wielo-
warstwowej (MLP), w której na wej-
ście podawane są informacje o mo-
cy czynnej i biernej indywidualnych 
turbin wiatrowych farmy w chwili t, 
zaś z warstwy wyjściowej uzyskuje 
się prognozy wartości mocy czynnej 
w czasie t + δt. 

Na rys. 2 przedstawiono po-
równanie wartości realizacji obcią-
żenia czynnego farm wiatrowych 
jednego z obszarów SEE Niemiec 
z wartościami prognozowanymi dla 

horyzontu 1 godziny i wartościami 
zakładającymi utrzymanie się war-
tości mocy na poziomie niezmien-
nym („prognoza naiwna”). Dane dla 
sieci neuronowej są znormalizowa-
nymi sygnałami wejściowymi dla 
poszczególnych turbin lub farm wia-
trowych. Model sieci neuronowej, 
wykorzystujący metodę przestrzen-
ną dobrze przewiduje znaczne wa-
hania obciążenia. Błąd średnio-
kwadratowy (RMSE) dla okresu 
rocznego wynosił 2,5% mocy za-
instalowanej przy współczynniku 
korelacji 0,989. Są to dokładno-
ści znacznie lepsze niż przy użyciu 
modeli NWP (numerycznych), jed-

 � Krótkoterminowa 
predykcja generacji 
wiatrowej
Ostatnie lata przyniosły zna-

czący postęp w obszarze krót-
ko- i średnioterminowej predykcji 
ważnego segmentu podsystemu 
wytwórczego - energetyki wiatro-
wej. Podstawą sukcesu było wy-
korzystanie i udoskonalenie me-
tod numerycznej prognozy pogody 
(NWP) oraz metod inteligencji ob-
liczeniowej (CIM). Prognozowa-
nie pracy źródeł wiatrowych mu-
si uwzględnić zarówno składową 
czynną, jak i bierną procesu ob-
ciążenia elektroenergetycznego, 

Duże farmy 
wiatrowe, 
współpracujące z 
siecią najwyższych 
napięć, muszą 
albo pozyskiwać 
odpowiednią 
wartość mocy 
biernej lub 
też sterować 
napięciem 
w punkcie 
przyłączenia

,,Rys. 3. Predyktywna optymalizacja  
mocy czynnej farmy wiatrowej. 

Źródło [8]

Rys. 4. Prognoza mocy wiatrowej  
z wykorzystaniem sieci neuronowej.  

Źródło [8]
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nak dla dłuższych horyzontów pre-
dykcji modele NWP wykazują prze-
wagę. „Metoda sieci neuronowych, 
oparta na przestrzennych danych 
o obciążeniu okazała się bardzo 
dobrym rozwiązaniem dla regional-
nych spółek sieciowych i farm wia-
trowych” [8].

 � Predyktywne sterowanie 
mocą bierną farmy wia-
trowej
Wraz z integracją znaczących 

źródeł wiatrowych w systemie elek-
troenergetycznym spółki dystry-
bucyjne wymagają rozszerzonych 
zdolności pokrycia zapotrzebo-
wania na moc bierną, także w wa-
runkach normalnej eksploatacji. 
Operatorzy mogą rozważyć opty-

ma l i zac ję  mo-
cy biernej w  ra-
mach własnych 
źródeł, ale sto-
chastyczna natu-
ra wiatru stwarza 
istotne proble-
my w zarządza-
niu mocą bierną 
farm wiatrowych, 
a  warunki ryzy-
ka i niepewności 
skłaniają do do-
konywania opty-
malizacji w spo-
sób predyktywny 
dla zadanego ho-
r yzon tu  czasu 
z uwzględnieniem 
krótkoterminowej 
prognozy wiatru. 
Idea tego stero-
wania mocą bier-
ną przedstawio-
na jest na rys. 3. 
W przedstawio-
nym pode jśc iu 
o p t y m a l i z a c j a 
rozpływów mocy 
dokonywana jest 
dla założonego 
scenariusza ge-
nerującego zbiór 

przyszłych punktów pracy. Wszyst-
kie te punkty są optymalizowane 
równocześnie dla funkcji celu, 
z możliwością wariantowania. Naj-
prostsze jest minimalizowanie strat 
mocy w obszarze farmy. Uwzględ-
niając stopniowanie położenia przy 
regulacji zaczepowej pod obcią-
żeniem („on-load tap changers” - 
OLTC) można oszacować koszty 
strat i zmiany zaczepów.

Jakość optymalizacji zależna 
jest od dokładności prognozowania 
mocy wiatrowej. Na rys. 4 przedsta-
wiono dobowy przebieg zmienno-
ści generowanej mocy czynnej wg 
prognozy z wykorzystaniem sieci 
neuronowej. Optymalizacji dokona-
no dla przyszłości w n dyskretnych 
krokach czasowych w sposób jed-

noczesny. Zgodnie z wynikami pro-
gramu optymalnego rozpływu mocy 
dobiera się nastawienia zaczepów 
OLTC ze wskaźnikami optymaliza-
cji wartości mocy biernej dla farmy 
wiatrowej dla następnych n prze-
działów czasu.

Dokonując optymalizacj i  co  
5 minut można uaktualnić nową 
prognozę, gdy realizacja procesu 
będzie już dostępna, co oznacza 
poprawę oceny wartości progno-
zowanych. Zaproponowana opty-
malizacja w procedurze sterowania 
predyktywnego została porównana 
z modelem rzeczywistej elektrowni 
wiatrowej (rys. 3). Wyniki przedsta-
wiono na rys. 4 i 5.

Dla uproszczenia w tym przy-
padku wszystkie turbiny wiatrowe 
miały taki sam punkt odniesienia 
dla zoptymalizowanej mocy biernej. 
Problem ten można rozwiązać sto-
sując również inne metody optyma-
lizacji, ale sam problem w ogólno-
ści jest nieliniowy i nie jest wypukły. 
Autorzy [8] wykorzystali algorytm 
optymalizacji, określany jako opty-
malizacja średniej wariancji (MVO) 
i sprecyzowany dalej jako optymali-
zacja mapowania (MVMO), cechują-
ca się doskonałymi właściwościami  
konwergencji. 

Duże farmy wiatrowe, współ-
pracujące z siecią najwyższych na-
pięć, muszą albo pozyskiwać odpo-

Wykorzystanie 
sterowania 
predyktywnego 
nabiera coraz 
większego 
znaczenia wraz 
ze wzrastającą 
penetracją 
technologii 
wiatrowych w 
strukturze źródeł 
energii elektrycznej

,,
Rys. 5. Optymalizacja pracy przełącznika  

zaczepów OLTC. 

Źródło [8]

Rys. 6. Integracja optymalnego sterowania farmy wiatrowej dla zarzą-
dzania mocą i ograniczenia strat  sieciowych. 

Źródło [8]
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wiednią wartość mocy biernej lub 
też sterować napięciem w punkcie 
przyłączenia. Mogą istnieć inne wa-
rianty rozwiązania tego problemu, 
ale zasadniczy cel zawsze daje się 
opisać przez zapotrzebowanie na 
moc bierną, która musi być dostar-
czona do źródła wiatrowego. Pro-
blemem pozostaje jak sugerowana 
optymalizacja farmy wiatrowej mo-
że być włączona do wspólnej pętli 
optymalizacji.

 � Predyktywne 
optymalne sterowanie  
mocy wiatrowej
Dynamiczna i nieciągła („inter-

mittent”) natura wiatru powoduje 
fluktuacje przepływów w linii prze-
syłowej, mogące prowadzić do nie-
stabilności systemu elektroener-
getycznego. Niestabilność może 
z kolei prowadzić do lawiny wyłą-
czeń i w ostateczności - do awarii 
katastrofalnej systemu („blackout”).

Wprowadzenie systemów ba-
teryjnych magazynowania energii 
(BESS) ogranicza niepewność, nie-
odłączną od generacji wiatrowej 
i zwiększa niezawodność oraz bez-
pieczeństwo. Oznacza to minimali-
zację zdarzeń typu „blackout”. Jed-
nakże moc wiatrowa zmienia się 
nieustannie i w celu efektywnego 
i ciągłego wykorzystania ograniczo-
nych fluktuujących mocy niezbęd-
ne jest zastosowanie optymalnego 
sterowania w czasie rzeczywistym 
stanu naładowania (SOC) systemu 
ładowania baterii w funkcji prędko-
ści wiatru w ruchomym oknie cza-
sowym. W oparciu o krótkotermi-
nową prognozę mocy wiatrowej 
w danym przedziale czasu, okre-
śla się optymalne polecenia łado-
wania i rozładowania baterii. Tak 
więc bez sterowania optymalnego, 
układ BESS nie jest w stanie peł-
nić swej funkcji jako tłumika stanów 
przejściowych z wykorzystaniem 
granicznych wartości ładowania 
i rozładowania. Bliższe omówienie 
zastosowanego instrumentarium 

optymalizacyjnego znajdzie czytel-
nik w podstawowej pracy [8]. 

 � Wnioski
Krótkoterminowa prognoza mo-

cy, generowanej przez źródło wia-
trowe i rozważana w horyzontach 
sekundowych, minutowych i kilku-
godzinnych oraz jej wykorzystanie 
w ośrodkach operatorskich, sta-
je się krytycznym elementem eks-
ploatacji systemu elektroenerge-
tycznego ze sterowaniem w czasie 
rzeczywistym. Wykorzystanie ste-
rowania predyktywnego nabiera 
coraz większego znaczenia wraz 
ze wzrastającą penetracją tech-
nologii wiatrowych w strukturze 
źródeł energii elektrycznej. Zalety 
krótkoterminowego przewidywa-
nia produkcji elektrowni wiatrowych 
polegają na ograniczeniu strat sie-
ciowych i maksymalizacji bezpie-
czeństwa i stabilności systemu, 
zwłaszcza w warunkach, gdy opty-
malizowany stochastyczny rozpływ 
mocy z ograniczeniami ze strony 
bezpieczeństwa nieprędko zosta-
nie w pełni wdrożony w najbliższym 
czasie w procedurach operator-
skich. Dla dostawców energii wia-
trowej jeszcze większą zaletą jest, 
że system, oparty na prognozowa-
niu  krótkoterminowym generacji 
wiatrowej i wprowadzony w cen-
trach operatorskich może prowa-
dzić do maksymalizacji przychodów 
i minimalizacji restrykcji za niedo-
pełnienie warunku kontraktowania 
mocy w systemie elektroenerge-
tycznym. Przeprowadzone analizy 
uprawdopodobniły zawarte w [8] 
stwierdzenie, że „wysoki stopień 
integracji źródeł wiatrowych bez 
sterowania inteligentnego, może 
zagrozić stabilności systemu elek-
troenergetycznego i obciążać wła-
ścicieli farmy wiatrowej finansowy-
mi konsekwencjami niedotrzymania 
uzgodnionych kontraktów”. o
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Rodzaj instalacji fotowoltaicznej Wsparcie

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

2,85 zielonych 
certyfikatów

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

2,75 zielonych 
certyfikatów

Instalacje o mocy zainstalowanej od 1 MW do 10 MW 
2,45 zielonych 
certyfikatów

Instalacje o mocy zainstalowanej do 10 kW montowane na budynkach 1,30 zł/MWh
Instalacje o mocy zainstalowanej od 10 kW do 100 kW montowane na 

budynkach
1,15 zł/MWh

Instalacje o mocy zainstalowanej do 10 kW montowane poza 
budynkami 

1,15 zł/MWh

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

1,10 zł/MWh

Projekt Ustawy o OZE jest rów-
nież zapowiedzią pomyślnych cza-
sów dla fotowoltaiki w Polsce. Mi-
nisterstwo Gospodarki dla instalacji 
wybudowanych w latach 2013-2014 
przewiduje lukratywne wsparcie 
w postaci taryfy cen gwarantowa-
nych (feed-in) oraz zielonych certy-
fikatów przez 15 lat życia elektrow-
ni (tab. 1).

Ryzykiem projektu jest prawdo-
podobieństwo wystąpienia zjawiska 
lub działania, które może mieć po-
zytywne lub negatywne skutki dla 
przebiegu całego projektu, bądź je-

Tab. 1. Współczynniki korekcyjne dla instalacji fotowoltaicznych uruchomionych w latach 2013-14 

Źródło: Ocena skutków regulacji (OSR) Ministerstwa Gospodarki (projekt z dnia 9.10.2012 r.)

Łukasz Lech, analityk inwestycyjny, Fortum

Inwestycja  
w elektrownię 
solarną - ryzyka

Elektrownie solarne nie cieszą się nad Wisłą dużym zainteresowaniem nie 
tylko ze względu na relatywnie niskie nasłonecznienie, ale też brak wsparcia 

dla tego rodzaju źródeł. Polska zobowiązała się do transpozycji prawa unijnego 
dotyczącego źródeł odnawialnych (Dyrektywa 2009/28/WE) do 5 grudnia 2010 r.  
Do dnia dzisiejszego nie wywiązaliśmy się z tego zobowiązania. Ustawa o OZE, 
która ma transponować unijną Dyrektywę, jest wciąż w fazie projektu1.
Od 27 stycznia 2011 r. przeciwko naszemu krajowi toczy się postępowanie, które 
może skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości. Dyrektywa określa ścieżkę 
dojścia do wyznaczonego udziału energii z OZE w całkowitym finalnym zużyciu 
energii brutto w 2020 r., który dla Polski wynosi 15,5%. 

1) Projekt Ustawy o OZE z dnia 09.10.2012 r.

2) Project Cycle Management Guidelines, European Commission, Brussels 2004, s. 145
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go części2. Rozpoznanie i opis ryzyk 
należy zacząć od badania okolicz-
ności zewnętrznych i wewnętrznych 
realizacji projektu inwestycyjnego.

W przypadku projektu elektrow-
ni solarnej warunkiem decydującym 
o opłacalności takiej inwestycji jest 
wejście w życie Ustawy o OZE. Na-
stępnie wybór odpowiedniej loka-
lizacji pozwoli uniknąć wielu ryzyk 
związanych z budową, a następnie 
eksploatacją elektrowni. Po wybra-
niu lokalizacji, a przed rozpoczę-
ciem budowy najlepiej postarać się 
o warunki przyłączenia do sieci elek-
troenergetycznej (rys. 1). Wniosek 
o warunki przyłączenia zgłasza się 
do operatora sieci dystrybucyjnej 
w danym regionie. Operator oprócz 
formularza aplikacji zawierającej 
techniczny opis planowanej insta-
lacji, może wymagać od nas dodat-
kowych dokumentów, np: schematu 
technicznego elektrowni, planu wy-

Rys. 1. Proces przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej 

Źródło: Opracowanie własne

konania na mapie wysokościowej, 
wyciągu z miejskiego planu zago-
spodarowania albo pozwolenia na 
budowę.

Operator ma 150 dni na wydanie 
warunków przyłączenia i od czasu 
ich wydania są ważne przez 2 la-
ta. Warto upewnić się w Urzędzie 
Gminy, czy nasza inwestycja będzie 
zgodna z miejscowym planem zago-
spodarowania. Operator oraz Gmina 
to dwa kluczowe podmioty, których 
przychylność decyduje o rozpoczę-
ciu inwestycji. 

Korzystając z usług wykonawców 
instalacji PV, należy zadbać o zawią-
zanie korzystnej umowy, w której in-
stalacja zostanie wykonana w możli-
wie najwyższej jakości, a następnie 
zagwarantuje jej nieprzerwane dzia-
łanie w możliwie najdłuższym okresie 
jej życia. Długość życia elektrowni 
solarnej określa się na 25-30 lat. Na 
świecie jest wiele przykładów elek-

trowni solarnych wykonanych niepo-
prawnie, których wiek nie przekro-
czył dwóch lat, a już wyraźny jest 
spadek efektywności. Inwestor po-
winien również zwrócić uwagę na 
jakość wykonania paneli fotowolta-
icznych. Podczas produkcji ogniwa 
fotowoltaiczne tworzące panel fo-
towoltaiczny poddawane są działa-
niu różnych chemikaliów, wysokiej 
temperatury, jak i naprężeniom me-
chanicznym. Wszystkie te działania 
i czynniki mogą prowadzić do po-
wstania bardzo małych wad mate-
riałowych w postaci mikropęknięć, 
które są bardzo trudne lub wręcz nie-
możliwe do wychwycenia podczas 
standardowej kontroli jakości. 

Mikropęknięcia mogą powodo-
wać problem tzw. gorących punktów 
(hot-spotów), które powstają pod-
czas eksploatacji. Gorące punkty 
to inaczej wypalone miejsca, trwale 
wyłączone z produkcji prądu.

Rys. 2. Zmiana ceny zielonych certyfikatów od 6 kwietnia 2010 do 6 grudnia 2012 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie notowań ceny zielonych certyfikatów na TGE

Aplikacja o 
warunki 

przyłączenia

Wpłata 
zaliczki

(30 zł/kW)
Umowa o 

przyłączenie
Budowa 

instalacji i 
przyłączenia

Testowanie 
instalacji

Umowa sprzedaży 
energii, montaż 

systemu pomiaru

1 2 3 5 6 71 2 3 4 5 6
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Między ogniwem fotowoltaicz-
nym, a ziemią występuje wysokie 
napięcie 200-300 V. Ramy z modu-
łów fotowoltaicznych mają potencjał 
równy 0 V, ponieważ powinny być 
uziemione ze względów bezpieczeń-
stwa. Wysoka różnica napięcia mię-
dzy ogniwami, a ramą modułu może 
powodować, że elektrony przedosta-
ną się do ramy modułu „rozładowu-
jąc” go - tzw. zjawisko PIDu (ang. 
Potential Induced Degradation). Po-
woduje to utratę mocy, a nawet mo-
że doprowadzić do korozji elektrycz-
nej oraz przyspieszonej degradacji 
paneli fotowoltaicznych. 

Niezwykle istotnym problemem 
wywołującym duży spadek efek-
tywności paneli jest ich zacienienie. 

Typ Ryzyka Opis i skutki Sposoby oddziaływania na ryzyko

Ze
w

nę
trz

ne

Wymagania formalno-
prawne

 Urzędy mogą skutecznie zamknąć projekt na początku 
jego planowania. Wymagane są przyłączenie do 
sieci, umieszczenie inwestycji w miejscowym planie 
zagospodarowania.

Poznać przepisy i procedury np. pozwolenie 
na budowę, przyłączenia do sieci, decyzja 
środowiskowa, podatek od nieruchomości.

Wartość zielonych 
certyfikatów

Przychody z instalacji PV będą uzależnione od zmiennej 
ceny zielonych certyfikatów notowanych na Towarowej 
Giełdzie Energii.

Akceptacja tego ryzyka. Gdy cena zielonych 
certyfikatów spadnie poniżej 75% opłaty zastępczej 
to możliwa interwencja rządu.

Uszkodzenia instalacji
Akty wandalizmu, warunki klimatyczne (grad, pioruny, 
tornada), zjawiska przyrodnicze (powódź, upadek 
drzewa) itd.

Rekomendowane ubezpieczenie instalacji, 
ogrodzenie elektrowni, ochrona wraz z systemem 
monitoringu.

Zmienna produkcja energii

Największy wpływ na produkcję energii ma irradiacja, 
która zależy od wielu czynników m.in. zapylenie 
powietrza, aktywność słoneczna, opady atmosferyczne, 
mgła, odbicia nasłonecznienia, zabrudzenie itd.

Nie mamy wpływu na zmiany klimatyczne. 
Możemy chronić instalację przed zabrudzeniem 
i zacienieniem. Czyszczenie paneli powinien 
wykonywać wykwalifikowany personel.

Zmiany prawne

Planowana Ustawa o OZE będzie zabezpieczeniem 
przychodów z instalacji PV. Wysokość wsparcia ma 
być definiowana w drodze rozporządzeń Ministra 
Gospodarki.

Gdy przepisy prawne są niejasne, niepewne lub 
nie ma gwarancji rządowych to nie inwestujemy. Z 
drugiej strony, gdy prawo jest korzystne, to należy to 
wykorzystać.

W
ew

nę
trz

ne

Wady konstruktorskie

Panele PV mogą być niskiej jakości i mogą wystąpić 
problemy w ich funkcjonowaniu np. mikropęknięcia, hot 
spoty, zjawisko PIDu, rdzewienie konstrukcji mocujących 
itd.

Kupować sprzęt tylko z pewnego i sprawdzonego 
źródła. Kontrola jakości przeprowadzona przez 
wykwalifikowany i doświadczony personel.

Błędy instalacyjne
Efektem złej instalacji są zacienienia, wstrząsy, słaba 
trwałość konstrukcji mocujących, nieprawidłowe 
uziemienie itd.

Instalację zgodnie z projektem Ustawy o OZE będzie 
mógł wykonywać instalator posiadający stosowne 
uprawnienia.

Wiedza ekspercka
Niekompetencja pracowników pracujących w 
projekcie zwiększa prawdopodobieństwo innych ryzyk 
wewnętrznych.

Szkolenia, zatrudnianie doświadczonych 
pracowników, korzystanie z usług doradczych.

Lokalizacja 
Odpowiednia lokalizacja pozwala na realizacji projektu 
zgodnie z założeniami, natomiast nieodpowiednia 
lokalizacja jest w stanie wywrócić inwestycję.

Wybór lokalizacji powinien być poprzedzony 
gruntowną analizą zarówno elementów znajdujących 
się pod ziemią jak i infrastruktury na powierzchni.

Umowa z wykonawcą
Firma zakontraktowana do wykonania instalacji opóźniła 
projekt, zwiększyła budżet, nie wywiązała się z umowy.

Umowa powinna być stworzona przez 
wyspecjalizowanych prawników. Należy żądać 
gwarancji za wykonaną usługę.

Panele zbudowane są z łańcuchów 
ogniw, jeżeli jedno ogniwo zostanie 
zacienione, to znacznie spada efek-
tywność wytwarzania prądu w ca-
łym łańcuchu. Pomiędzy łańcucha-
mi zakłada się tzw. by-passy w celu 
ograniczenia przenoszenia spadku 
efektywności na inne łańcuchy. Nie-
mniej jednak nie eliminuje to pro-
blemu. Bardzo ważne jest, już na 
etapie planowania elektrowni, za-
dbanie o to, aby na panele w ciągu 
roku docierało jak najwięcej promieni 
słonecznych.

Istnieje też paleta ryzyk, na któ-
re inwestor ma niewielki lub nie-
mal żaden wpływ. Są to ryzyka ze-
wnętrzne związane z otoczeniem. 
Największym ryzykiem, które bę-

Tab. 2. Lista ryzyk w projekcie elektrowni solarnej, skutki i sposoby oddziaływania

Źródło: Ocena skutków regulacji (OSR) Ministerstwa Gospodarki (projekt z dnia 9.10.2012 r.

dzie miało bezpośredni wpływ na 
dochody dużej elektrowni powyżej 
1 MW, jest ryzyko zielonych cer-
tyfikatów. Cena kWh prądu wy-
produkowanego z takiego źródła 
jest równa gwarantowanej cenie 
energii elektrycznej, tzw. „czarnej”, 
plus wartość zielonego certyfika-
tu pomnożona przez wskaźnik ko-
rekcyjny dla danego roku. Zielone 
certyfikaty to papiery wartościowe 
podlegające obrotowi na Towarowej 
Giełdzie Energii. Ich wartość jest 
wypadkową dwóch sił rynkowych 
- popytu i podaży, dlatego trud-
no przewidzieć jak będzie się ona 
kształtowała w przyszłości (rys. 2).

Obecnie na rynku notowane są 
kolejne dołki ceny zielonych certyfi-
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katów, będące skutkiem ich nadpo-
daży na rynku. Sprzedawcy energii 
elektrycznej do odbiorcy końcowe-
go muszą udowodnić pochodze-
nie 10,4% energii sprzedanej przez 
nich w bieżącym roku pochodzącej 
z OZE. Muszą to zrobić na podsta-
wie umorzenia nabytych zielonych 
certyfikatów, albo wniesienia do 
URE opłaty zastępczej. Występo-
wanie nadpodaży zielonych certyfi-
katów na giełdzie może oznaczać, 
że poziom 10,4% został osiągnięty.

Kolejnym ryzykiem, na które ma-
my minimalny wpływ, jest zmienna 
produkcja energii elektrycznej z pa-
neli w ciągu roku. Czynnikiem decy-
dującym o mocy paneli w najwięk-
szym stopniu jest nasłonecznienie. 
Nasłonecznienie zależy od warun-
ków klimatycznych, na które nie ma-
my żadnego wpływu. Możemy je-
dynie ograniczyć skalę tego ryzyka 
poprzez zadbanie o higienę użyt-
kowania elektrowni, czyli regularne 
oczyszczanie z zabrudzeń, np. pta-
sich odchodów.

Instalacja może ulec mechanicz-
nemu uszkodzeniu, dlatego wskaza-
ne jest, aby wszelkie usługi serwi-
sowe, lub czyszczenie wykonywali 
wykwalifikowani pracownicy. Uszko-

dzenie może nastąpić również wsku-
tek aktów wandalizmu czy poprzez 
gradobicie. Takie wypadki możemy 
ubezpieczyć. Elektrownia jest miej-
scem, które należy chronić przed 
dostępem osób trzecich nie tylko ze 
względu na zniszczenie, ale również 
na ryzyko porażenia prądem nie-
powołanych ludzi, przebywających 
w jej pobliżu.

W Czechach, Słowacji i Bułgarii 
po wprowadzeniu wsparcia w fo-
towoltaikę i udanym starcie inwe-
stycji rząd wprowadził opłaty i po-
datki, które skutecznie zahamowały 
inwestorów. Podobny scenariusz 
jest możliwy w Polsce, ale na decy-
zje rządu inwestorzy nie mają prak-
tycznie żadnego wpływu.

Sposoby oddziaływania są klu-
czowe w całym procesie zarządza-
nia ryzykiem, ponieważ wskazują 
konkretne rodzaje aktywności, któ-
re będą podejmowane wobec ryzyk 
w celu efektywnej realizacji projek-
tu3. Tabela 2 jest zestawieniem opi-
sanych wcześniej ryzyk wraz ze spo-
sobami oddziaływania.

W celu ewaluacji (oceny) ryzyk 
zostały one pogrupowane ze wzglę-
du na ich znaczenie dla projektu. Na 
rys. 3 dokonano ewaluacji ryzyk pod 

Rys. 3. Przykład ewaluacji ryzyk w projekcie inwestycyjnym w elektrownię solarną

Źródło: Opracowanie własne

kątem przewidywanego wpływu na 
projekt oraz możliwego oddziaływa-
nia na ryzyko.

Ryzyka znajdujące się w czerwo-
nym kwadracie (największy wpływ 
na projekt oraz najsilniejsze oddzia-
ływanie) to takie, na których zarzą-
dzający inwestycją w elektrownię 
solarną powinien skoncentrować 
swoje wysiłki. Ponadto, dobrą prak-
tyką jest monitorowanie i nieustan-
ny nadzór nad ryzykami na każdym 
etapie życia elektrowni. Zwłaszcza 
po jej uruchomieniu mogą ziścić się 
zidentyfikowane wcześniej ryzyka 
lub pojawić się nowe. Monitorowa-
nie sygnałów ostrzegawczych po-
zwala w porę przygotować się na 
ryzyko i podjąć właściwe działania 
naprawcze.

 � Wnioski
Temat zarządzania ryzykiem 

w tym artykule został potraktowany 
bardzo ogólnie, ze wskazaniem naj-
bardziej potencjalnych ryzyk. Każdy 
projekt jest inny i mogą być z nim 
związane inne ryzyka. Odpowiedzial-
ność za projekt inwestycyjny pono-
si inwestor i od niego zależy, jakie 
ryzyka zidentyfikuje i jakie znajdzie 
sposoby oddziaływania. o

3) Nowoczesne zarządzanie projektami, Michał Trocki, PWE 2012, s. 302
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kogeneracja 
jako filar 
gospodarki 
niskoemisyjnej

Energetyka prosumencka ma nam dostarczyć 2000-3000 MW w ciągu 
najbliższych kilku lat - inaczej nie zamknie się bilans energetyczny w naszym 

kraju. Będziemy się opierali przede wszystkim na energetyce wiatrowej  
i fotowoltaice, ale nie obędzie się bez kogeneracji rozproszonej. Niewielkie 
3-5 kW kotły na gaz płynny lub gaz możemy wyposażyć w urządzenia, które 
wytwarzają także energię elektryczną - wtedy mamy typową kogenerację - 
produkcję energii elektrycznej i ciepła. Uzyskujemy niemal 90% sprawności 
wykorzystania energii zawartej w paliwie i w tym jest nasza przyszłość. 

Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
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Zwiększenie produkcji tych urządzeń 
na masową skalę spowoduje jej znaczne 
potanienie - obecnie technologia ta jest 
bardzo droga. Dotyczy to również małych 
farm wiatrowych i fotowoltaiki. W wielu 
milionach polskich domów możliwe bę-
dzie zainstalowanie takich mikroelektrow-
ni i sprzedawanie nadwyżki wyproduko-
wanego prądu bezpośrednio do sieci. 

W debacie „Kogeneracja jako filar 
gospodarki niskoemisyjnej”, która odbyła 
się w październiku 2012 r. w Warszawie, 
udział wzięli: Edward Słoma - zastępca 
dyrektora Departamentu Energetyki, Mi-
nisterstwa Gospodarki, Maciej Bando - 
wiceprezes Urzędu Regulacji Energety-
ki, Krzysztof Bolesta - doradca Ministra 
Środowiska ds. Klimatu, Jan Rączka - 
prezes NFOŚiGW, prof. Krzysztof Żmi-
jewski - sekretarz generalny Społecznej 
Rady ds. Rozwoju Gospodarki Nisko-
emisyjnej, prof. Janina Kopietz-Unger - 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Sylwe-
ster Śmigiel - prezes zarządu, Gaspol, 
Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Mo-
deratorem dyskusji była Marina Coey - 
prezes zarządu, Procesy Inwestycyjne. 
Debatę rozpoczął prof. Jerzy Buzek, któ-
ry specjalnie na tą okazję przesłał swoje 
wystąpienie.

Prof. Krzysztof Żmijewski, se-
kretarz generalny Społecznej Ra-
dy ds. Rozwoju Gospodarki Nisko-
emisyjnej, rozpoczął swoje wystąpienie 
od stwierdzenia, że Polska ma proble-
my. Po pierwsze, przerwy w dostawie 
energii elektrycznej w Polsce średnio 
na odbiorcę wynoszą 410 min., euro-
pejska średnia to 50 min., natomiast 
średnia niemiecka to 23 min. Po drugie, 
problemem jest niska jakość. Na tere-
nach - gdzie mamy przerwy w dosta-
wie napięcie wynosi zazwyczaj 180 V. 

Po trzecie - nadchodzący deficyt. Pre-
zes PSE Operator Henryk Majchrzak 
potwierdza, że wyłączenia czekają 
nas zarówno w perspektywie 2015 r.,  
i kolejne w perspektywie 2020 r., a elek-
trowni w budowie nadal jest niewiele. - 
Tych elektrowni przed 2018-2020 r. nie 
będzie, dlatego musimy mieć plan B, a je-
go częścią jest energetyka prosumenc-
ka, w tym mikrokogeneracja - mówił prof. 
Żmijewski. Kotły do mikrokogeneracji pro-
dukują ciepło oraz dodatkowo energię 
elektryczną (np. w module wyposażonym 
w silnik sterlinga). Mamy dążyć do popra-
wy efektywności energetycznej - mikro-
kogneracja jest takim narzędziem, więc 
należy ją dołączyć do pakietu ustaw ener-
getycznych. Zdaniem prof. Żmijewskiego 
najlepiej tak jak włączone są OZE, ponie-
waż poza źródłem - paliwem cała reszta 
funkcjonuje tak samo, z jedną tylko różni-
cą - jest to bardziej stabilne źródło. Mamy 
znacznie większą decyzyjność w wyko-
rzystaniu tego źródła, niż w przypadku 
OZE. Sugeruje się aby, tak jak w pierw-
szym projekcie Ustawy o OZE, przyłą-
czenie mikroinstalacji do sieci w limicie 
dotychczasowej mocy przyłączeniowej 
użytkownika (prosumenta) odbywało się 
automatycznie, na zasadzie zgłoszenia 
przez uprawnionego instalatora. Profesor 
podkreślał, że energetyka rozproszona 
wymaga życzliwego traktowania przez 
Operatorów Sieci Dystrybucyjnych za-
równo w zakresie przyłączeń do sieci, 
jak i w zakresie zarządzania przepływa-
mi w sieci. Dotyczy to w takim samym 
stopniu OZE, jak i mikrokogeneracji. We-
dług prof. Żmijewskiego OZE i mikroko-
generacja są w obecnych warunkach 
jedyną realną, opcją domknięcia bilan-
su energetycznego po 2015 r. (w latach 
2016-2018). Opcja ta ma trzy istotne, 
pozytywne cechy: korzysta z możliwości 
finansowych konsumentów (własnych 
i kredytowych), a więc nie wymaga ze-
wnętrznych źródeł finansowania, znacz-
nie zwiększa zatrudnienie na krajowym 
rynku pracy oraz generuje silną konku-
rencję substytucyjną na detalicznym ryn-
ku energii elektrycznej. Niezbędnym ele-
mentem rozwoju OZE i mikrokogeneracji 
prosumenckiej jest funkcjonowanie sieci 

inteligentnej. Bez niej takie zjawiska jak 
prosument pozostaną w dalszym ciągu 
w sferze teoretycznych rozważań, a nie 
rozwiązań technicznych. Profesor pod-
kreślał również, że kluczowe w rozwoju 
źródeł rozproszonych w Polsce jest osią-
gnięcie odpowiedniego poziomu świa-
domości społecznej. - Należy podkreślić 
znaczenie procesu modelowania kultury 
energetycznej dla postaw prosumenckich 
- mówił. - Jest przestrzeń do dialogu, są 
wspierający, jest szansa na sukces ko-
generacji rozproszonej - zakończył prof. 
Krzysztof Żmijewski.

- Podjęliśmy wyzwanie gruntownej 
przebudowy Prawa energetycznego 
w Polsce, oddzielamy problematykę ga-
zu - budowany jest projekt ustawy prawo 
gazowe, który ma na względzie dążenie 
do konkurencyjności oraz do urynkowie-

nia tematyki związanej z gazem - mówił 
Edward Słoma, zastępca dyrektora 
Departamentu Energetyki w Mini-
sterstwie Gospodarki. 

- Sprawy te ustawa będzie regulowa-
ła adekwatnie do rozwiązań zawartych 
w dyrektywie unijnej. Oddzielamy rów-
nież od dotychczasowego Prawa ener-
getycznego zagadnienia dotyczące OZE. 
Staramy się budować energetykę przy-
jazną klimatowi. Idziemy w takim kierun-
ku, aby energetyka w Polsce funkcjono-
wała w oparciu o nowe technologie, aby 
to czynić należy budować świadomość 
energetyczną - podkreślał Słoma. W ra-
mach nowego projektu Prawa energe-
tycznego resort gospodarki chce włączyć 
odbiorcę do aktywnego uczestniczenia 
w całym procesie. Zarówno tych, którzy 
prowadzą działalność w zakresie regu-
lowania poboru energii z systemu, jak 
również miliony odbiorców gospodarstw 
domowych. - Ta przestrzeń jest regulo-
wana - zapewniał dyrektor Edward Sło-
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ma. Zgodnie z unijną dyrektywą do 2020 
r. powinniśmy wprowadzić inteligentne 
systemy, aby połączyć odbiorcę energii 
z tym, który mu ją dostarcza. 

- Chcemy zachęcić dużych i małych 
odbiorców energii do modyfikacji swoich 
zachowań, aby tak duża rozpiętość mię-
dzy szczytowym zapotrzebowaniem na 
moc a dolinami w naszym systemie nie 
występowała - mówił przedstawiciel MG. 
Są to dodatkowe koszty, które my wszy-
scy jako odbiorcy ponosimy - w cenach 
energii i kosztach usług dostarczenia tej 
energii. Zdaniem dyrektora Słomy każdy 
z nas powinien szukać sposobów obni-
żania kosztów energii, aby jak najmniej 
za nią zapłacić, wykorzystując najnow-
sze technologie, zarówno technologie 
wytwarzania jak i komunikacji i IT, czyli 
tych systemów, które wiążą nas i umoż-
liwiają sprawną komunikację. 

- Wprowadzamy również zupełnie no-
we rozwiązania w Prawie energetycznym, 
które związane są z magazynowaniem 
energii. Każdy, kto będzie prowadził takie 
przedsięwzięcie, będzie mógł podpisać 
z OSP umowę i będzie otrzymywał za to 
wynagrodzenie - mówił. Moc zgromadzo-
na w tych magazynach będzie zużywana 
wtedy, kiedy operator będzie jej potrze-

bował. Zdaniem dyrektora Słomy jest to 
kolejna przestrzeń do rozwoju działalno-
ści gospodarczej. Powinniśmy starać się 
ekonomiczne uzasadnić, że bardziej opła-
ca się budować niewielkie mini źródła, niż 
wielkie źródła energetyczne. 

- Energetyka mini, w tym prosumenc-
ka, jest po to, aby nie budować energetyki 
wielkiej i o tyle będziemy jej nie rozbudo-
wywać, o ile będziemy rozbudowywać 
małą - argumentował dyrektor. Proces 
kogeneracyjny charakteryzuje się wyso-
ką sprawnością.  Ministerstwo Gospodar-
ki chce  zmodyfikować systemy wspar-
cia, które do tej pory funkcjonują. Należy 
zmienić wielkość wsparcia w stosunku 
do technologii - dotychczasowy system 
wsparcia, system sztywny, nie sprzyja roz-
wojowi technologii, które mamy w kraju. 
W ramach systemów wsparcia wyodręb-
niliśmy w zapisie projektu ustawy wspie-
ranie i świadectwa pochodzenia dla wiel-
kości źródeł, których moc nie przekracza 
1 MW. Ponadto prezes URE będzie uma-
rzał świadectwa pochodzenia. Będą one 
również prawami majątkowymi tak jak do 
tej pory - dokładność rozliczeń do 1 kW. 
Temat mikrokogeneracji mieści się zatem 
w przestrzeni otwartej do dialogu z Mini-
sterstwem Gospodarki.

- Wreszcie mówimy o czymś szalenie 
istotnym - rozpoczął Maciej Bando, wi-
ceprezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki. Kogeneracja rozproszona to nie tyl-
ko OZE. Bardzo istotne miejsce zajmują 
źródła kowencjonalne i quasi konwencjo-
nalne. Świadectwa pochodzenia są do-
stępne dla przedsiębiorstw. Powinno się 
ustalić, czy istnieją w projektach ustaw 
jakiekolwiek mechanizmy wspierające dla 
konsumentów. Dzięki kogeneracji mówi-
my rzeczywiście o efektywności i  inteli-
gencji w energetyce szeroko pojętej, nie 
tylko w sieciach. Najnowsza dyrektywa 
unijna o efektywności bardzo mocno łą-
czy ciepło i energię elektryczną, jest więc 
ona „kogeneracyjna”. Bezpieczeństwo ro-
śnie w miarę ilości rozproszonych źródeł 
energii. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie 
systemu elektroenergetycznego. We-
dług prezesa Bando, aby tak się stało, 
mikrokogeneracja musi mieć możliwość  
korzystania z pewnych preferencji. Po 
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pierwsze, nie jest to przedsiębiorstwo 
energetyczne, tylko konsument, który 
może we własnym zakresie w domu ta-
ką instalację założyć. Po drugie, istotna 
jest kwestia akumulacji energii. W mia-
rę ilości dostępnych tego typu mikroin-
stalacji, ceny powinny spadać. Aby to 
wszystko sprawnie funkcjonowało, po-
trzebne są dynamiczne taryfy. Licznik in-
teligentny powiązany jest z dynamiczną 
taryfą w inteligentnym domu, w którym 
zainstalowany jest moduł mikrokogene-
racyjny. W polityce URE pojawi się zmo-
dyfikowany model taryfowania. Znacz-
nie większa uwaga będzie przykładana 
do jakości energii, stabilności jej dostaw 
oraz skrócenia czasu przerw. Te wyma-
gania  w krajach takich jak Niemcy i An-
glia grają pierwszorzędną rolę. Według 
prezesa Bando, energetyka prosumenc-
ka wymusi unowocześnianie sieci oraz 
umożliwi wprowadzanie rzeczywistego 
„smartu”. Na koniec prezes zwrócił uwa-
gę na ekonomiczność inwestycji. 

- Czy każda inwestycja, która jest 
realizowana, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo energetyczne powinna być anali-
zowana tylko pod kątem efektywności 
ekonomicznej? Jaką wartość ma bezpie-
czeństwo energetyczne i jak je wycenić? 
Jest to temat nad którym powinniśmy się 
zastanowić - zakończył.

Krzysztof Bolesta, doradca Mini-
stra Środowiska ds. Klimatu zapew-
niał, iż Ministerstwo Środowiska wspie-
ra rozwój gospodarki niskoemisyjnej. 
Mówimy tutaj o czterech głównych ele-
mentach: zamianie dużych źródeł wy-

twarzania na nowe, bardziej efektywne, 
odnowienie sieci przesyłowych i uinte-
ligentnianie ich. Kolejnym elementem 
są duże profesjonalne źródła OZE: of-
fshore, onshore, farmy fotowoltaiczne, 
oraz ostatni - mikro energetyka, a w tym 
mikro kogeneracja, która pozwala na 
stabilizację systemu. Korzyści z rozwo-
ju pikoenergetyki to przede wszystkim 
wzrost efektywności - do 90%, zmniej-
szenie wpływu na środowisko. Inwe-
stor profesjonalny budując farmę wia-
trową musi mieć Ocenę Oddziaływania 
na Środowisko, a takiego wymogu nie 
ma w przypadku pikoenergetyki. Tutaj 
źródło wytwarzania jest tam, gdzie źró-
dło konsumpcji, co powoduje korzyści 
dla konsumentów. Istotne jest podno-
szenie świadomości - konsument musi 
wiedzieć, że mikroinstalacje są dla niego 
korzystne, że będzie mógł sprzedawać 
energię jeżeli wytworzy jej więcej i że je-
go rachunki za energię spadną. 

- W Ministerstwie Środowiska już 
wspieramy na tyle ile możemy te roz-
wiązania - zapewniał Krzysztof Bolesta. 
Ustawa procedowana jest jednak w Mi-
nisterstwie Gospodarki, a Ministerstwo 
Środowiska może mu jedynie pomagać. 
Jak zapewniał Krzysztof Bolesta w Mi-
nisterstwie są już pewne mechanizmy 
wsparcia, jest np. akcelerator zielonych 
technologii GreenEvo. Program zmierza 
do wspierania polskich zielonych tech-
nologii w walce o rynki zagraniczne. Mi-
nisterstwo Środowiska wzmacnia w ten 
sposób międzynarodową aktywność fir-
m-uczestników programu. Polskie przed-
siębiorstwa mają jeszcze dużo miejsca, 
aby wejść na ten rynek w przeciwień-
stwie do rynku technologii OZE - tu już 
o to trudno. - Będę zalecał ostrożność, 
jednak myślę że jest to bardzo dobry kie-
runek, którym powinniśmy iść - zakończył 
Krzysztof Bolesta.

Z powodu nieprzewidzianych obo-
wiązków służbowych Kazimierz Żmu-
da, wicedyrektor Departamen-
tu Rynków Rolnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie mógł 
uczestniczyć w Debacie osobiście, jed-
nak przesłał swoje stanowisko, przygo-
towane specjalnie na tę okazję. Skrót 

przedstawiamy poniżej, natomiast pełen 
materiał jest dostępny na stronie interne-
towej organizatora Debaty.

Kazimierz Żmuda na wstępie przesła-
nego materiału postawił pytanie: jak roz-
wiązać problem z piko i mikro CHP? Czę-
ściowo obszar energetyki prosumenckiej 
ma regulować nowa ustawa o OZE. Nie-
stety ustawa nie przewiduje wprowadze-
nia mikroinstalacji CHP (potrzebny jest 
też model systemu przyłączenia do sieci 
mikro CHP i system wsparcia dla wymia-
ny źródeł z ogrzewania na mikro CHP). 
Energetyki prosumenckiej nie będzie, jeśli 
nie będzie systemów inteligentnych sieci. 
W „Krajowym Planie Działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych” między 
innymi zapisano: zakłada się wypraco-
wanie nowych zasad wsparcia energii 
wytwarzanej z OZE, które będzie zróżni-
cowane w zależności od nośnika energii 
odnawialnej, zainstalowanej mocy urzą-
dzeń generujących energię oraz daty ich 
włączenia do eksploatacji lub moderni-
zacji. Nowe zasady wspierać będą roz-
wój rozproszonych źródeł energii odna-
wialnych, określą warunki zachowania 
praw już nabytych dla inwestycji zrealizo-
wanych lub rozpoczętych, czas ich obo-
wiązywania oraz pozwolą na zmniejsze-
nie obciążeń dla odbiorcy końcowego. 
Szczegółowe rozwiązania zostaną za-
warte w Ustawie o Odnawialnych źró-
dłach Energii. 

Dyrektor Żmuda przygotowując się 
do Debaty przeanalizował również dy-
rektywę oraz projekt Ustawy o OZE 
z uzasadnieniem precyzującym cele 
ustawy oraz sposób ich realizacji wyni-
kający z proponowanych przepisów. Dla 
zobrazowania podał kilka przykładów. 
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa 
przeanalizował również dyrektywę oraz 
projekt ustawy włącznie z uzasadnieniem 
precyzującym cele ustawy oraz sposób 
ich realizacji, wynikający z proponowa-
nych przepisów. - Pod uzasadnieniem 
projektu i dokumentami programowy-
mi na podstawie, których powstał pro-
jekt podpisuję się, chyba podobnie jak 
większość zainteresowanych. Pozosta-
wiam otwartym pytanie: czy proponowa-
ne w obecnym kształcie przepisy gwa-
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rantują optymalną realizację tych celów? 
- zakończył dyrektor Kazimierz Żmuda.

Jan Rączka, prezes NFOŚiGW 
okazał się powściągliwym entuzjastą mi-
krokogeneracji. Swoją wypowiedź rozpo-
czął otwartym pytaniem: czy objęcie mi-
krokogeneracji ustawą o OZE zwiększa, 
czy zmniejsza prawdopodobieństwo ob-
jęcia wsparciem mikrokogeneracji przez 
NFOŚiGW w przyszłości? Prezes Rączka 
nie jest przekonany do mikrokogenera-
cji, gdyż nie są mu znane jej praktyczne 
zastosowania. Jego zdaniem należy się 
jej przyjrzeć, rozpatrując konkretne przy-
padki, aby zrozumieć opłacalność ekono-
miczną przedsięwzięcia. - Gaz w Polsce 
jest dość drogi, a nakłady inwestycyjne 
są wysokie - mówił. Według niego różni-
ca pomiędzy mikrokogeneracją, a mikro-
fotowoltaiką jest taka, że w tej ostatniej 
nakłady inwestycyjne ponosi się tylko raz, 
później energię czerpie się ze słońca, na-
tomiast  przy µCHP spala się gaz. Prezes 
Rączka stwierdził, że fakt zbliżania się 
pierwszej rocznicy procedowania ustawy 
o OZE spowodował załamanie inwestycji, 
które wspiera NFOŚiGW. Zarówno ban-
ki, jak i inwestorzy nie chcą uruchamiać 
inwestycji w tym roku. Zdaniem prezesa 
Rączki anomalia polega na tym, że do-
póki nie będzie ustawy o OZE NFOŚiGW 
nie jest w stanie niczego sfinansować. 

- Mamy portfel kilkudziesięciu inwe-
stycji, jednak ryzyko regulacyjne powo-
duje, że inwestorzy nie inwestują, a Fun-
dusz nie wydaje pieniędzy - mówił prezes 
Rączka. Paradoks polega na tym, że jak 
już będzie nowa ustawa o OZE, to finan-
sowanie NFOŚiGW nie będzie koniecz-
ne, gdyż nowa ustawa zakłada, że będzie 
finansowana komercyjnie. Niewielkie ob-
szary które pozostają - gdzie interwencje 
Funduszu mają sens - dotyczą technolo-
gii, które tą ustawą nie są objęte. 

- Kolektory słoneczne idą nam świet-
nie, bo nikt się nie zastanawia ile będzie 
dopłaty w nowej ustawie o OZE, jakie lo-
sy przygotuje dla niej legislator - mówił. 
Zdaniem prezesa Rączki w przypadku 
mikrokogeneracji może być podobnie - 
tzn. jeżeli ona nie zostanie objęta usta-
wą o OZE, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie 
miał wtedy mandat, aby ją dotować.

Prof. Janina Kopietz-Unger z Wy-
działu Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska Uniwersytetu Zielonogórskiego 
przedstawiła tematykę mikrokogeneracji 
rozproszonej, opierając się na doświad-
czeniach rynku niemieckiego. W Niem-
czech wspierany jest rozwój produkcji 
energii ze słońca. W 2012 r. z paneli fo-
towoltaicznych na dachach wyprodu-
kowano 25 GW, a w ramach taryf gwa-
rantowanych wypłacono producentom 
15,8 mld euro. Wspierane są również 
ubezpieczenia dla wiatraków oraz roz-
budowa sieci i źródeł OZE realizowana 
przez mieszkańców oraz dofinansowy-
wana jest wymiana piecy c.o. 

Rezygnacja z zaopatrzenia w energię 
jądrową po awarii w elektrowni Fukushi-
ma zmieniła plany polityczne operatorów 
sieci i inwestorów. Nie ma jeszcze kon-
sensusu co do celów i etapów zmian. 
Szacowana na 30 mld euro rozbudowa 
sieci dla prądu z OZE jest kosztowna, 
ale i pilnie potrzebna z uwagi na nad-
miar prądu z farm wiatrowych na pół-
nocy Niemiec. Koszty rozbudowy linii 
przesyłowych rozkładane są na gospo-
darstwa domowe, a zatem rosną wraz 
z rozbudową sieci. W 2012 r. gospodar-
stwo domowe dopłaca 5,3 centów do 
każdej kWh. 

Rząd federalny zakłada koncentrację 
inwestycji na najważniejsze linie przesy-
łowe - tam gdzie jest największe zapo-

trzebowanie - co ma zwiększyć akcep-
tację społeczeństwa i zmniejszyć koszty 
inwestycji. Jednak prace utrudniają pro-
testy mieszkańców, dlatego plany mu-
szą być zmieniane i korygowane. Nowa 
ustawa o sieciach w Niemczech przewi-
dywana jest na 2013 r. 

Prof. Kopietz-Unger omówiła też do-
płaty w Niemczech do wyprodukowanej 
zielonej energii. Celem jest osiągnięcie 
3500 MW rocznie z fotowoltaiki dacho-
wej. Zagwarantowany jest odbiór każdej 
KWh przez 20 lat. Cena 1 kWh z insta-
lacji na dachu zrealizowanej od 2011 r. 
wynosi 28,74 eurocenta, a dochód do 
17 500 euro nie podlega opodatkowa-
niu. Wydatki inwestycyjne amortyzują się 
w ciągu 10 lat. W Niemczech instalacje 
fotowoltaiczne na dachach produkują 
13,5 GW prądu, które przy dobrej pogo-
dzie można sprzedać do sieci. W zimie 
mniej. W sumie w 2010 r. 2% wyprodu-
kowanego prądu pochodziło z instalacji 
fotowoltaicznych. Przewiduje się, że do-
brze zaprojektowane „dachy słoneczne” 
produkują energię przez 30 lat. System 
fotowoltaiczny (1000 Watt) kosztuje 2500 
euro - wytwarza w roku 800 do 1000 kWh 
prądu - co stanowi jedną czwartą zapo-
trzebowania czteroosobowej rodziny. Peł-
ne zabezpieczenie w energię wymaga na-
kładu 10.000 do 12.000 euro. Na rozwój 
mocy z OZE oferowane są preferencyjne 
kredyty dla indywidualnego odbiorcy oraz 
rzemieślników. Niemiecka federacja dofi-
nansowuje wymianę pieca c.o. w wyso-
kości 500 euro. Koszt solarów dla celów 
ogrzewania dla czteroosobowej rodziny 
wynosi 4-6 tys. euro, łącznie z kosztami 
montażu i VAT - nie ma dofinansowania, 
ale oferowane są kredyty preferencyjne.

Profesor poruszyła też kwestię bioga-
zu. W Niemczech na koniec 2010 r. dzia-
łało 5.700 biogazowni, wytwarzających 
2.200 MW. Stosowany jest przelicznik - 
2 kW z 1 ha. Gdyby na 50% powierzch-
ni Niemiec uprawiać rośliny energetycz-
ne można by z biogazu zagwarantować 
8,3% zapotrzebowania na energię. Ro-
śnie jednak sprzeciw społeczeństwa - są 
protesty przeciw spalaniu lasów i żywno-
ści. Dlatego według planów rządu pro-
dukcja biogazu zostanie zamrożona. 
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Od 2002 r. połowa gospodarstw do-
mowych w Niemczech korzysta z ogrze-
wania gazowego. Rozruch technologiczny 
gazociągu Nord Stream wprowadził od 
2011 r. na rynek 55 mld m3 gazu rocz-
nie, tj. połowę rocznego zapotrzebowania 
Niemiec. Cena gazu jednak stale rośnie, 
ponieważ jest zależną cen ropy naftowej. 

Mikrokogeneracja znajduje się 
w stanie rozwoju. I tak w 2010 r. wybu-
dowano 500 000 pieców, w tym 4000 
pieców gazowych z motorem BHKW 
i tylko kilkaset Mikro-BHKW. Zaintereso-
wanie tymi ostatnimi jednak rośnie, choć 
urządzenia są zbyt duże dla budynku 
jednorodzinnego. Budynek wyposażony 
w BHKW o mocy 1 kW produkuje rocz-
nie 5500 kWh prądu, z czego połowę 
można sprzedać do sieci, dzięki czemu 
oszczędza się rocznie ok. 600 euro, tj. 
30 % kosztów energii. BHKW kosztuje 
w Niemczech 16-20 tys. euro i aby in-
westycja się opłaciła - musi działać 4-5 
tys. godzin rocznie. Finansowanie tej in-
westycji ułatwiają preferencyjne kredyty 
oraz dopłata w wysokości 5,11 centów 
za 1 kWh przez 11 lat, plus oszczęd-
ność podatków w wysokości 2,05 euro-
centa na kWh. Koszt inwestycji można 
odpisać od podatku przez 20 lat.

 Ceny energii rosną, wszystkie me-
dia drożeją. Wszystko to bardzo wspiera 
rozwój prosumenckiej energetyki. - Prąd 
nie może być luksusem - zaznaczyła 
prof. Kopietz-Unger. Nie powinniśmy 
postrzegać tych inwestycji w charakte-
rze „ile to kosztuje”, tylko „ile przynosi to 
korzyści”. Niemcy nie mówią o kosztach 
- mówią „OZE to opłacalna inwestycja". 
Polityka energetyczna każdego państwa 
jest trudna. Reguluje ją polityka unijna, 
a wpływ mają również decyzje innych 
krajów, jak np. zamknięcie niemieckich 
elektrowni atomowych, co wpłynie na 
strukturę mocy również w Polsce. Jed-
nak możemy i powinniśmy korzystać 
z dobrych doświadczeń, np. Niemiec, 
gdzie gwarantowane taryfy, preferen-
cyjne kredyty oraz ulgi podatkowe, jak 
i prawo budowlane kładzie nacisk na 
innowacyjne planowanie urbanistycz-
no-architektoniczne umożliwiające roz-
powszechnienie energetyki prosumenc-

kiej. Działania te szacowane na 30 mld 
euro przyniosły akceptację społeczną 
i rozwój gospodarki niskoenergetycznej.

Sylwester Śmigiel, prezes zarzą-
du, Gaspol, Forum Rozwoju Efek-
tywnej Energii w swojej prezenta-
cji oparł się na konkretnym przykładzie 
urządzenia mikrokogeneracyjnego za-
stosowanego w rozlewni gazu GASPOL 
w Pleszewie. - Aby w ramach kogeneracji 
wyprodukować ciepło i prąd bez przesyłu 
na duże odległości, potrzebujemy mało 
energii pierwotnej - mówił. 

Zainstalowane urządzenie do mikro-
kogeneracji wytwarza energię na pozio-
mie 10-20 kWh na godzinę, a ilość wy-
twarzanych kWh na godzinę to 25-40. 
Łączna sprawność skojarzona sięga 
96%. Urządzenie ma pracować ok.  5000 
h rocznie. Roczna produkcja energii elek-
trycznej ma wynieść 105 tys. kWh, nato-
miast roczna produkcja energii cieplnej 
wyniesie 208 tys. kWh. Zdaniem Pre-
zesa Śmigla zwrot z inwestycji wynosi 
ok. 7 lat, natomiast przy przychodach 
ze sprzedaży żółtych certyfikatów - ok. 
5 lat. - Zaprezentowane urządzenie jest 
już dostępne na polskim rynku. Wypro-
dukowana energia jest zużywana bez-
pośrednio w Pleszewie, część nadwyż-
ki oddawana po cenach rynkowych do 
systemu - mówił prezes Śmigiel. 

Urządzenie pracuje na gaz płynny 
LPG, jest on droższy od gazu ziemnego, 
w przypadku zastosowania gazu ziem-
nego (metanu) ekonomika byłaby jesz-
cze lepsza.

Zdaniem prezesa Śmigla, aby urzą-
dzenie mogło stać się popularne w Pol-
sce, a dzięki temu tańsze, przydałyby się 
zachęty dla inwestorów. 

Kluczowy jest jednak sposób przyłą-
czenia do sieci - procedury biurokratyczne 
powinny być o wiele prostsze. - Na uzy-

skanie wszystkich niezbędnych warun-
ków i zgód czekaliśmy ok. 2,5 miesiąca, 
okres rozruchu będzie trwał 8 tygodni 
- poinformował prezes Śmigiel. Zniesie-
nie tych barier jest niezbędne, aby kon-
sumenci chcieli inwestować w tego typu 
rozwiązania. W Polsce każdego roku in-
stalowanych jest 600 tys. kotłów grzew-
czych różnego rodzaju. Spośród tych 600 
tys. ok. 100 tys. są to kotły bardzo drogie. 
Według prezesa Gaspolu, tych 100 tys. 
potencjalnych konsumentów mogłoby 
zainwestować w urządzenia mikrokoge-
neracyjne. Prezes Śmigiel na zakończe-
nie odniósł się do pytania prezesa NFO-
ŚiGW o cenę wyprodukowania 1 MWh 
w tej technologii. - Gaz płynny podlega 
wahaniom, jest to całkowicie rynkowe 
medium i nie ma tutaj żadnych taryf pań-
stwowych, ale wyprodukowanie 1 MWh 
może kosztować ok. 270-350 zł. Przy 
gazie ziemnym może to być odpowied-
nio mniej - zakończył.

Na zakończenie debaty odbyła się 
dyskusja ze słuchaczami. Zaprezento-
wane referaty oraz przeprowadzona na 
ich temat dyskusja zezwoliły na wyodręb-
nienie następujących wniosków: 

 � OZE potrzebują rozwiązań stabilizu-
jących system - gaz to umożliwia.

 � Energetyka rozproszona (OZE 
i µCHP) odpowiada na bieżące wy-
zwania sektora i przedstawia spo-
soby rozwiązania jego problemów 
strategicznych. 

 � Mikrokogeneracja jest rozwiązaniem 
stabilizującym równowagę w sieci. 

 � Mikrokogeneracja ma silny wpływ 
na wzrost innowacyjności w obsza-
rze relacji odbiorca-sieć-źródło. 

 � Kluczowe w rozwoju źródeł rozpro-
szonych w Polsce jest osiągnięcie 
odpowiedniego poziomu świadomo-
ści społecznej. 

 � Należy podkreślić znaczenie proce-
su modelowania kultury energetycz-
nej dla postaw prosumenckich. 

 � Energetyka w Polsce powinna funk-
cjonować w oparciu o nowe tech-
nologie.

 � W projektach ustaw powinny się 
znaleźć mechanizmy wspierające 
prosumentów. o
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 � Przebudowa urządzeń 
ciepłowniczych 
istniejących w drogach 
w chwili wejścia 
w życie ustawy 
o drogach publicznych - 
01.10.1985 r.
Przepis art. 38 ustawy o drogach 

publicznych stanowi, że istniejące 
w pasie drogowym obiekty budow-
lane i urządzenia niezwiązane z go-
spodarką drogową lub obsługą ru-
chu, które nie powodują zagrożenia 
i utrudnień ruchu drogowego i nie 
zakłócają wykonywania zadań za-
rządu drogi, mogą pozostać w do-
tychczasowym stanie. Przebudowa 
lub remont tych urządzeń lub obiek-
tów wymaga zgody zarządcy drogi, 
a w przypadku gdy planowane roboty 

Przebudowa urządzeń 
ciepłowniczych 

zlokalizowanych 
w drogach publicznych

Przebudowa urządzeń ciepłowniczych 
zlokalizowanych w drogach publicznych 

jest tematem, na który warto zwrócić uwagę 
zarówno ze względu na znaczące koszty takich 
inwestycji, jak i złożone zasady ich rozdziału 
pomiędzy przedsiębiorcę ciepłowniczego  
i zarządcę drogi. 
Złożoność owych reguł wynika przede 
wszystkim z licznych nowelizacji ustawy 
o drogach publicznych, z czym wiąże się 
konieczność stosowania przepisów o różnym 
brzmieniu - zgodnie z uchwalonymi przepisami 
intertemporalnymi.

Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch. Radcowie prawni. Spółka partnerska
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są objęte obowiązkiem uzyskania po-
zwolenia na budowę, również uzgod-
nienia projektu budowlanego. Zgoda 
lub odmowa jej udzielenia ma postać 
decyzji administracyjnej, z tym za-
strzeżeniem, że niezajęcie przez za-
rządcę drogi stanowiska w terminie 
14 dni od dnia wystąpienia z wnio-
skiem uważa się za wyrażenie zgody. 

Przepis ten przewiduje możliwość 
zalegalizowania istnienia w pasie dro-
gowym obiektów, które znalazły się 
tam bez wiedzy i woli ich właścicie-
la (a nie na podstawie uzyskanego 
wcześniej zezwolenia), np.: na sku-
tek zmian w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego lub zmian prze-
biegu granicy pasa drogowego (R. 
Strachowska, Ustawa o drogach 
publicznych. Komentarz, Warszawa 
2012, komentarz do art. 38 ustawy 
o drogach publicznych), jak również 
urządzeń, co do których dawniej nie 
było wymagane zezwolenie na po-
sadowienie (Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie w wyroku 
z 6 maja 2009 r., wydanym w spra-
wie o sygnaturze VI SA/Wa 426/09). 
Tożsame stanowisko wyraził Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie w wyroku z 18 marca 2008 r.,  
wydanym w sprawie o sygnaturze 
VI SA/Wa 84/08, od którego skargę 
kasacyjną oddalono mocą wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 4 lutego 2009 r., wydanego w spra-
wie o sygnaturze II GSK 681/08.

Regulacja art. 38 obejmuje za-
tem obiekty budowlane i urządze-
nia niezwiązane z gospodarką dro-
gową lub obsługą ruchu istniejące 
w dniu wejścia w życie tego przepi-
su, nie dotyczy zaś obiektów i urzą-
dzeń umieszczanych w drodze na 
podstawie przepisów ustawy o dro-
gach publicznych. Na prawidłowość 
powyższego stanowiska wskazuje 
m.in. użycie określenia „umieszcza-
nie” w przepisie art. 39 ust. 3 i art. 
40 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o drogach 
publicznych. Porównanie powyższych 
regulacji daje wyraźną podstawę dla 
rozróżnienia urządzeń i obiektów „ist-

niejących” i „umieszczanych”, jako 
posadowionych przed i po wejściu 
w życie omawianej regulacji. Powyż-
szą argumentację potwierdza wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 9 lutego 2009 r., wydany w sprawie 
o sygnaturze II GSK 728/09.

Skutek w postaci możliwości po-
zostawienia obiektów i urządzeń okre-
ślonych w art. 38 ust. 1 ustawy o dro-
gach publicznych następuje z mocy 
prawa. Legalność pozostawania 
obiektów i urządzeń nie jest więc za-
leżna od jakichkolwiek działań orga-
nu administracyjnego, w szczególno-
ści wydania decyzji administracyjnej 
(wyrok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z 21 października 2008 r.,  
wydany w sprawie o sygnaturze II 
GSK 397/08). 

Rozwijając powyższe wniosko-
wanie, należy podkreślić, że celem 
regulacji art. 38 ustawy o drogach 
publicznych nie jest wprowadzenie 
odstępstwa od zasady trwałości de-
cyzji administracyjnych, wydawanych 
przez zarządcę drogi, zezwalających 
na posadowienie urządzeń czy obiek-
tów. Okoliczności podane w tym prze-
pisie, tj. brak zagrożenia i utrudnień 
ruchu drogowego oraz brak zakłó-
cenia wykonywania zadań zarządu 
drogi, nie mogą stanowić podstawy 
dla nakazania usunięcia urządzeń wy-
budowanych na podstawie zezwole-
nia zarządcy drogi tak długo, jak ze-
zwolenie istnieje w obrocie prawnym. 

 � Budowa, przebudowa 
i remont drogi 
publicznej, 
a przebudowa urządzeń 
ciepłowniczych 
zlokalizowanych 
uprzednio w pasie 
drogowym.  
Urządzenia 
umieszczone na 
podstawie zezwolenia 
wydanego przed 9 
grudnia 2003 r.
W powyższym zakresie zasto-

sowanie znajduje przepis art. 7 

ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.  
o zmianie ustawy o drogach pu-
blicznych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listo-
pada 2003 r., nr 200, poz. 1953), 
zgodnie z którym koszty przełoże-
nia urządzenia lub obiektu, niezwią-
zanego z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego, umieszczonego w pasie 
drogowym na podstawie zezwole-
nia wydanego przed dniem wejścia 
w życie tej ustawy, ponosi zarządca 
drogi, pod warunkiem zachowania 
dotychczasowych właściwości użyt-
kowych oraz parametrów technicz-
nych tego urządzenia lub obiektu, 
z ograniczeniem jednak do pasa 
drogowego.

W powyższym przypadku przed-
siębiorca ciepłowniczy jest zobowią-
zany do zapłaty wartości ulepszenia 
(różnica wartości nowego i starego 
urządzenia), zaś koszty robocizny 
w granicach pasa drogowego powi-
nien ponieść zarządca drogi. Odno-
śnie do prac poza pasem drogowym, 
których wykonanie jest niezbędne 
wobec zmiany dotychczasowego 
przebiegu urządzeń w drodze, ca-
łość kosztów obciąża przedsiębiorcę 
ciepłowniczego. 

Z uwagi na dokonywanie prze-
łożenia z reguły w ramach znacznie 
większej inwestycji drogowej, mogą 
się pojawić problemy z precyzyjnym 
rozliczeniem kosztów przełożenia, 
ponadto trzeba będzie oszacować 
wartość urządzeń i prac w pasie dro-
gowym i poza nim. Z uwagi na ramo-
wy charakter regulacji ustawowej, za-
lecane jest precyzyjne sformułowanie 
obowiązków zarządcy drogi i przed-
siębiorcy ciepłowniczego w porozu-
mieniu dotyczącym przebudowy.

 � Urządzenia 
wybudowane na 
podstawie zezwolenia 
wydanego po 9 grudnia 
2003 r. 
W stosunku do urządzeń ciepłow-

niczych zlokalizowanych w drodze 
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publicznej na podstawie zezwole-
nia zarządcy drogi wydanego po 9 
grudnia 2003 r., zastosowanie znaj-
duje art. 39 ust. 5 ustawy o drogach 
publicznych. Jego brzmienie ule-
gło istotnej zmianie z dniem 17 lip-
ca 2010 r., na mocy przepisu art. 62 
pkt 4 lit. d ustawy z 7 maja 2010 r.  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci te-
lekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., 
nr 106, poz. 675).

W okresie przed 17 lipca 2010 r. 
obowiązywał przepis, który regulował 

zasady ponoszenia kosztów przebu-
dowy urządzeń stosownie do długo-
ści okresu czasu ich funkcjonowania 
w drodze. Jeżeli okres umieszczenia 
urządzenia lub obiektu w pasie dro-
gowym był krótszy lub równy 4 lata, 
licząc od dnia wydania zezwolenia, 
koszty ponosił zarządca drogi pod 
warunkiem zachowania dotychcza-

sowych właściwości użytkowych oraz 
parametrów technicznych urządzenia 
lub obiektu. W przypadku wprowa-
dzania ulepszeń urządzeń ciepłow-
niczych, koszty w tym zakresie ob-
ciążały ich właściciela.

Z kolei dla urządzeń, w stosun-
ku do których okres umieszczenia 
w pasie drogowym był dłuższy niż 4 
lata, licząc od dnia wydania zezwo-
lenia przez zarządcę drogi, całość 
kosztów pokrywał przedsiębiorca cie-
płowniczy.

W okresie od 17 lipca 2010 r. do 
chwili obecnej obowiązuje przepis art. 
39 ust. 5 w brzmieniu nakazującym 
ponoszenie właścicielowi urządzeń 
wszystkich kosztów, które wynikają 
z remontu, budowy albo przebudo-
wy drogi. 

Zastosowanie przepisu art. 39 
ust. 5 w jednym z dwóch brzmień 
uzależnione jest od daty złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o usta-
leniu lokalizacji drogi lub decyzji 
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej 
lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Jeżeli wskazany 
wniosek został złożony przed dniem 
17 lipca 2010 r., stosuje się przepi-
sy dotychczasowe, jeżeli zaś po tej 
dacie, przepis art. 39 ust. 5 w obec-
nym brzmieniu.

Trzeba jednak zaznaczyć, że 
wspomniana nowelizacja ustawy nie 
spowodowała uchylenia przepisu art. 
7 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.  
o zmianie ustawy o drogach publicz-
nych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw i zasady w nim wyrażo-
ne są nadal wiążące dla urządzeń 
zlokalizowanych w drodze publicznej 
na podstawie zezwolenia wydanego 
przed 9 grudnia 2003 r.

 � Budowa, przebudowa 
i remont drogi 
publicznej, 
a przebudowa urządzeń 
ciepłowniczych 
uprzednio znajdujących 
się poza pasem 
drogowym

Konieczność przebudowy może 
dotyczyć także urządzeń znajdują-
cych się poza pasem drogowym, gdy 
w wyniku budowy drogi albo przebu-
dowy następuje przecięcie przebie-
gu jej trasy z urządzeniami albo gdy 
nowoprojektowana trasa przebiegu 
drogi będzie pokrywała się z przebie-
giem urządzeń. W takim przypadku 
zastosowanie znajdzie przepis art. 
32 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z  jego treścią, koszty 
przełożenia urządzeń ciepłowniczych 
w pasie drogowym, wynikające z na-
ruszenia lub konieczności zmian ich 
stanu dotychczasowego, w wyso-
kości odpowiadającej wartości tych 
urządzeń i przy zachowaniu dotych-
czasowych właściwości użytkowych 
i parametrów technicznych pokrywa 
zarządca drogi. Jeżeli jednak w wy-
niku przebudowy zostaną wprowa-
dzone ulepszenia urządzeń, koszty 
tych ulepszeń pokrywa przedsiębior-
ca ciepłowniczy.

 � Wnioski
Ustawa o drogach publicznych 

stanowi ramową regulację określa-
jącą podstawowe zasady rozdziału 
kosztów przebudowy urządzeń po-
między przedsiębiorcę przesyłowego 
i zarządcę drogi. Poza jej zakresem 
pozostaje wiele kwestii szczegóło-
wych, w tym: sposób rozumienia po-
jęcia „ulepszenie”, sposób określania 
wartości istniejących urządzeń, możli-
wości wykorzystania istniejących cie-
płociągów, czy też zasady wyróżnia-
nia kosztów robót w pasie drogowym 
i poza nim. Celem uniknięcia długo-
trwałych sporów, jak też udrożnie-
nia inwestycji drogowych, powyższe 
kwestie należy precyzyjnie uregulo-
wać w porozumieniu ramowym, któ-
re będzie stanowiło uzupełnienie dla 
regulacji ustawowej. o

Piotr Zamroch 
jest autorem bloga prawniczego 

www.przesył-energii.pl

Konieczność 
przebudowy 
może dotyczyć 
także urządzeń 
znajdujących 
się poza pasem 
drogowym, 
gdy w wyniku 
budowy drogi 
albo przebudowy 
następuje 
przecięcie 
przebiegu jej trasy 
z urządzeniami 
albo gdy 
nowoprojektowana 
trasa przebiegu 
drogi będzie 
pokrywała się 
z przebiegiem 
urządzeń. W 
takim przypadku 
zastosowanie 
znajdzie przepis 
art. 32 ustawy 
o drogach 
publicznych
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 � Dalkia Warszawa - 
do niedawna SPEC 
- od 60 lat zapewnia 
bezpieczeństwo i 
pewność dostaw 
ciepła systemowego 
w Warszawie. Proszę 
omówić strategię 
działania firmy.
System ciepłowniczy Dalkii War-

szawa S.A. to jeden z największych 
tego typu systemów na świecie. To 
ponad 1 700 km sieci, którymi dostar-
czane jest ciepło do 19 000 obiek-
tów na terenie Warszawy, pokrywając 
80% potrzeb stolicy. Warszawski sys-
tem ciepłowniczy zasilany jest z pię-
ciu źródeł: Elektrociepłowni Siekierki, 
Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni 
Kawęczyn i Ciepłowni Wola, należą-
cych do PGNiG TERMIKA oraz za-
kładu termicznej utylizacji odpadów 
zarządzanego przez miasto. Struktu-
ra pierścieniowa systemu gwarantu-
je bezpieczeństwo dostaw ciepła na 
terenie miasta.

Skala systemu powoduje, że 
musimy szczególnie zwracać uwa-

Rozmowa z Andrzejem Szymankiem, dyrektorem ds. operacyjnych, Dalkia Warszawa S.A.

Warszawski system
 ciepłowniczy 
- plany rozwojowe 
i inwestycyjne

gę na strategię inwesty-
cyjną. Opiera się ona na 
3 filarach. Dwa pierwsze 
miejsca, ale traktowane 
równorzędnie, zajmuje kwe-
stia zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw ciepła dla odbiorców oraz 
rozwój systemu. 

Niedawno przeprowadzaliśmy 
w Warszawie badania postrzegania 
SPECu oraz Dalkii. Jednym z bar-
dzo ważnych elementów, na któ-
re zwracali uwagę nasi klienci była 
właśnie kwestia bezpieczeństwa 
dostaw ciepła. Jednak przy dużej 
skali systemu - tak jak to ma miej-
sce w Warszawie - utrzymanie go w 
sprawności jest trudne, dlatego też 
jest to dla nas kwestia priorytetowa. 

Trzeci flar, który zaczyna być 
dla nas coraz bardziej istotny to 
optymalizacja systemu rozumiana 
nie tylko jako optymalizacja pracy 
samego systemu ciepłowniczego, 
ale przede wszystkim jako wdroże-
nie narzędzi umożliwiających cią-
gła analiza potrzeb odbiorcy koń-
cowego.

 � Jaki jest stan techniczny 
sieci dystrybucyjnej w 
Warszawie?
System reprezentuje wysoki eu-

ropejski standard. Oczywiście bie-
rzemy pod uwagę podobne bardzo 
duże i rozległe układy sieciowe. Jed-
nym z wyznaczników tego poziomu 
jest wskaźnik średniorocznych strat 
ciepła na przesyle energii cieplnej, 
które w naszym systemie wynoszą 
ok. 10,5%. Patrząc na skalę syste-
mu uważam, że jest to wynik bar-
dzo dobry. Niektóre systemy w mia-
stach skandynawskich przodujących 
w rozwiązaniach scentralizowanych 
układów ciepłowniczych osiągają 
ponoć wyniki rzędu 8-9%, a więc 
nawet na tym tle nie wyglądamy źle.

Statystycznie zdarza nam się 
około 250 awarii w ciągu roku. Nie 
oznacza to jednak, że system jest w 
kiepskim stanie technicznym. Prawie 
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40% sieci to już sieci preizolowane 
wybudowane w ciągu ostatnich 20 
lat. Cały czas kontynuujemy proces 
modernizacyjny majątku przesyło-
wego. 

 � Dystrybutorzy ciepła 
spotykają się z bardzo 
dużymi problemami 
formalnymi, co nie 
ułatwia prowadzenia 
inwestycji.
To niestety prawda. Proces przy-

gotowania dokumentów przy reali-
zacji inwestycji liniowej, trwa cza-
sem nawet ponad 1,5 roku. Szybciej 
można taką sieć wybudować, niż 
uzyskać wszystkie zgody formalne. 
Nawet mając nieograniczone moż-
liwości finansowe, istnieje pewna 
granica możliwości wykonawczych 
- właśnie ze względu na formalną 
stronę tego procesu. 

SPEC przez ostatnie lata wy-
mieniał około 15 km sieci rocznie 
- zamierzamy ten poziom moderni-
zacyjny utrzymać. W 2012 r. udało 
na się wymienić około 12 km sieci. 
W kolejnych latach będzie to około  
15 km/rok z różnym natężeniem, 
zależnym głównie od przygotowa-
nia pod względem projektów tech-
nicznych i uzgodnień formalnych.

 � Nawet najlepsze źródło 
skojarzone bez odbioru 
ciepła niewiele znaczy. 
System warszawski jest bardzo 

dobrze skonstruowany - układ wie-
lopierścieniowy z głównymi magi-
stralami dużych średnic stwarza 
duże możliwości przesyłowe. Waż-
ny jest również sposób zasilania i 
współpracy ze źródłami - dwoma 
systemowymi elektrociepłowniami, 
źródłami szczytowymi oraz ZUSOK, 
pracującym w układzie całorocz-
nym. Dla nowych odbiorców, nawet 
tych większych, nie ma najmniej-
szego problemu, aby się do tego 
systemu włączyć. Wiele systemów 
ciepłowniczych, które znam, posia-
da ograniczone możliwości rozwo-
jowe przede wszystkim ze względu 
na problemy hydrauliczne. 

Znaczna gęstość systemu war-
szawskiego oznaczająca obecność 
sieci na przeważającym obszarze 
śródmiejskim pozwala na tzw. do-
gęszczanie systemu, a więc reali-
zację nowych przyłączeń w ramach 
już istniejących sieci rozdzielczych. 

 � Dobrze jest, gdy 
odbiorca znajduje się 
w miarę blisko sieci 
dystrybucyjnej. 
Zgadza się. Problem zaczyna 

się wówczas, gdy mówimy o roz-
woju na mało zurbanizowanych te-
renach Warszawy, gdzie występuje 
duża skala sieci rozdzielczych. Po-
wstaje wówczas pytanie: kto ma 
to sfinansować z punktu widzenia 
biznesowego? Odbiorcy mogą się 
oczywiście pojawić na tych tere-
nach, ale to może trochę potrwać. 
Pojawia się tutaj problem tzw. inwe-
stycji antycypowanych. Polega to na 
tym, że na końcu parokilometrowej 
sieci mamy pierwszego odbiorcę. W 
następnych latach może się poja-
wić kolejny odbiorca, ale ten jeden 
odbiorca na pewno nie spowoduje 
opłacalności ekonomicznej takie-
go projektu. 

 � Jak rozwiązujecie tego 
typu problemy?
Jest to na pewno kwestia odpo-

wiedniego rozpoznania obszarów 
rozwojowych pod kątem realnego 
poziomu zabudowy, oceny charak-
teru działalności przewidywanej na 
obszarze, ale również tempa roz-
woju. Widzimy w tym aspekcie ko-
nieczność ścisłej współpracy z urba-
nistami, ale również deweloperami. 
Jest to kwestia, która pojawiać się 
będzie w Warszawie w coraz więk-
szym stopniu. 

Aby spojrzeć na ten problem 
pozytywnie, należy wspomnieć, że 
rocznie do naszej sieci przyłącza-
my odbiorców o bilansie cieplnym 
ok. 100 MW. Ale trzeba również do-
dać, że w tym roku w Warszawie 
zmniejszona została moc o około  
85 MW. Nie zawsze jednak wynika 
to z procesów termo modernizacyj-

nych. Odbiorcy mają świadomość 
prawa do określania mocy zamó-
wionej i często z niej korzystają. W 
tym bilansie jest również ok. 100 
obiektów, dla których zrealizowali-
śmy dodatkowe moduły przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej - ilość 
imponująca, ale z punktu widzenia 
produkcji skojarzonej jest to tylko 3 
MW dodatkowej mocy cieplnej pro-
dukowanej w tzw. podstawie.

 � Ostatnio dużo się mówi o 
inteligentnych sieciach. 
Czy Dalkia Warszawa 
również nad tym pracuje? 
SPEC kilka lat temu przygoto-

wał koncepcję inteligentnej sieci 

System 
ciepłowniczy 
Dalkii Warszawa 
S.A. to jeden z 
największych tego 
typu systemów na 
świecie. (…) Skala 
systemu powoduje, 
że musimy 
szczególnie 
zwracać uwagę 
na strategię 
inwestycyjną. 
Opiera się ona na 3 
filarach (…)

,,

Statystycznie 
zdarza nam się 
około 250 awarii 
w ciągu roku. Nie 
oznacza to jednak, 
że system jest w 
kiepskim stanie 
technicznym
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ciepłowniczej. Obecnie w drodze 
współpracy specjalistów obszaru 
operacyjnego oraz Heat Tech Cen-
ter, koncepcja została zweryfikowa-
na, gdyż - naszym zdaniem - każda 
inteligencja „musi czemuś służyć”.

Inteligentną sieć traktujemy z 
jednej strony jako element wspo-
magania operacyjnego nie tylko w 
zarządzaniu potężnym organizmem 
sieciowym we współpracy ze źró-
dłami. Patrzymy na tę kwestię rów-

Inteligentną sieć 
traktujemy z jednej 
strony jako element 
wspomagania 
operacyjnego nie 
tylko w zarządzaniu 
potężnym 
organizmem 
sieciowym we 
współpracy ze 
źródłami. Patrzymy 
na tę kwestię 
również i z innej 
strony

,,
nież z innej strony. Klienci końcowi 
za niedługo wymuszą na nas takie 
podejście do sprzedaży energii, aby 
otrzymywać nie tylko samą fakturę, 
ale również analizę zużycia ciepła. 
Na chwilę obecną nie jesteśmy do 
takiej usługi przygotowani. Myślę, 
że nikt z dużych dystrybutorów cie-
pła w Polsce nie jest na to przygo-
towany. 

Dlatego też analizując kwestię 
inteligentnych sieci, do tematu musi-
my podejść jak gdyby z drugiej stro-
ny, czyli: jakie wdrożyć narzędzia 
- urządzenia oraz aplikacje informa-
tyczne, aby można było lepiej i szyb-
ciej zarządzać siecią, ograniczając 
przy tym straty sieciowe. 

 � Na jakim etapie realizacji 
jest Projekt „Węzły 
indywidualne dla 
Warszawy”?
W lipcu 2012 r. - wówczas jesz-

cze SPEC - podpisał z Władzą 
Wdrażającą Programy Europejskie 
(WWPE) i reprezentującą Szwaj-
carsko-Polski Program Współpra-
cy (SPPW) umowę w sprawie reali-
zacji Projektu. 

Udało nam się uzyskać dofinan-
sowanie na wymianę węzłów grupo-
wych. Węzły grupowe w Warszawie 
to skala kilkuset obiektów, zasilająca 
kilka tysięcy budynków. W progra-
mie, który jest rozpisany na 5 lat, 
będziemy likwidować około 160 wę-
złów, poprzez rozbudowę sieci roz-
dzielczej i węzłów indywidualnych 
dla około 800 budynków. 

Niedawno rozpoczęliśmy pilo-
taż dla realizacji pierwszego węzła 
grupowego. Na 14 budynków już 10 
złożyło wniosek o wyposażenie w 
moduł ciepłej wody. Mamy nadzie-
ję, że oprócz zwiększenia efektyw-
ności dostawy ciepła dla budynków 
będziemy mogli uzyskać podniesie-
nie sprzedaży letniej i zwiększenie 
podstawy dla produkcji skojarzo-
nej. Projekt, który oprócz aspektów 
technicznych wiąże się z wyrówny-
waniem komfortu życia mieszkań-
ców, potrwa do czerwca 2017 r. o

Rozmawiała: Dorota Kubek, 
„Nowa Energia”
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Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.

Konsekwentnie udowadniamy 
też, że diagnostyka jest narzędziem 
zdobywania wiedzy o stanie tech-
nicznym urządzeń, a nie tylko spo-
sobem na gromadzenie kolejnych in-
formacji. Umiejętne wykorzystywanie 
takiej wiedzy jest też ekonomicznie 
opłacalne, o czym staramy się prze-
konywać naszych Klientów. Utrzy-
manie techniczne urządzeń kosztu-
je bowiem najmniej wtedy, gdy jest 
oparte na poprawnie funkcjonujących 
systemach diagnostycznych. Takie 

Innowacyjne 
rozwiązania 

dla energetyki
Od wiedzy o stanie technicznym urządzenia 

i prognozy jego eksploatacji tylko krok 
do oferowania innowacyjnych rozwiązań 
technicznych uwzględniających wymogi 
ekonomii i ekologii oraz wykorzystujących 
najnowsze technologie informatyczne. W tym 
kierunku konsekwentnie podążamy od 25 lat. 
Stosujemy zarówno klasyczne, sprawdzone 
zasady diagnostyki, jak również nieustannie 
poszukujemy nowych rozwiązań. W ramach 
wewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych 
zespoły badawcze złożone ze specjalistów Pro 
Novum opracowują innowacyjne rozwiązania 
problemów naszych Klientów.

systemy i eksperckie wsparcie ofe-
rujemy od kilku lat.

Co roku staramy się przedsta-
wiać naszym Klientom propozycje 
nowych usług mając na uwadze 
przede wszystkim realne i przewi-
dywane potrzeby polskich elektrow-
ni oraz najlepsze doświadczenia za-
graniczne.

Dużą wagę przywiązujemy do cią-
głego podnoszenia umiejętności na-
szych pracowników i dbałości o wy-
soką jakość świadczonych usług oraz 

doskonalenie metod diagnostycz-
nych i analitycznych.

W 2007 r. po raz kolejny zmieni-
liśmy siedzibę. Nowy budynek Pro 
Novum został zaprojektowany spe-
cjalnie dla nas, co zapewnia mu mak-
symalną funkcjonalność. 

Laboratorium Badań Materiało-
wych i Laboratorium Badań Chemicz-
nych zostały wyposażone w najnowo-
cześniejszą aparaturę do wszystkich 
rodzajów badań i pomiarów diagno-
stycznych. Mobilne instalacje do che-
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micznego czyszczenia oraz pasywacji 
wykonane według naszego projektu 
pozwalają na wykonywanie zaawan-
sowanych usług chemicznych w do-
wolnej lokalizacji. Pracę ekspertów 
wspomagają natomiast sieciowe sys-
temy informatyczne oraz najwyższej 
klasy programy inżynierskie, m.in. do 
obliczeń konstrukcji metodą elemen-
tów skończonych (MES).

Wysoką jakość świadczonych 
przez nas usług potwierdzają uzy-
skane certyfikaty jakości i zarządza-
nia środowiskowego ISO 9001:2008, 
14001:2004, 18001:2004 wy-
dane przez TÜV Rheinland oraz 
17025:2005 (dla obu Laboratoriów) 
nadane przez UDT. Pracownicy tech-
niczni mają wszystkie wymagane 
przepisami uprawnienia: świadec-
twa kwalifikacyjne do zajmowania 
się eksploatacją urządzeń, instala-
cji i sieci kat. D i E oraz świadectwa 
kwalifikacyjne do badań wg normy 
EN473, a także certyfikaty w zakre-
sie poszczególnych rodzajów badań.

 � Uzyskaliśmy również:
 � Decyzję Urzędu Dozoru Tech-

nicznego uprawniającą do wy-
konywania napraw w  zakresie 
chemicznego czyszczenia i trawie-
nia urządzeń podlegających dozo-
rowi technicznemu,

 � Uzgodnienie i  zatwierdzenie 
w  Urzędzie Dozoru Technicz-
nego „Instrukcji badań i pomia-
rów diagnostycznych oraz oceny 
stanu technicznego rurociągów 
wysokoprężnych i wysokotempe-
raturowych w elektrowniach i elek-
trociepłowniach”,

 � Rekomendację Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich,

 � Status Centrum Badawczo-Rozwo-
jowego przyznany decyzją Ministra 
Gospodarki.

 � Naszym Klientom 
oferujemy następujące 
usługi: 

 � badania i oceny stanu techniczne-
go wraz z prognozą trwałości (oce-
ną żywotności), 

 � systemy diagnostyczne ze wspar-
ciem eksperckim,

 � ekspertyzy poawaryjne,
 � nadzór i  serwis diagnostyczny 

z możliwością realizacji w zdalnym 
trybie,

 � technologie napraw i rewitalizacji 
zwłaszcza staliwnych elementów 
turbin i walczaków kotłów,

 � optymalizacje warunków eksploata-
cji, zwłaszcza ze względu na trwa-
łość urządzeń,

 � modernizacje rurociągów parowych 
i wodnych,

 � zarządzanie wiedzą o stanie tech-
nicznym urządzeń cieplno-mecha-
nicznych elektrowni, 

 � Usługi w zakresie chemii 
energetycznej:

 � chemiczne czyszczenie kotłów, 
 � konserwacje urządzeń energetycz-

nych, 
 � dobór i optymalizacja reżimów che-

micznych, 
 � analizy chemiczne wód i ścieków.

Wiedzę z badań diagnostycz-
nych wykorzystujemy jako źródło 
zaawansowanych technicznie apli-

kacji, przede wszystkim dla wydłuża-
nia czasu pracy urządzeń i redukcji 
nakładów na ich utrzymanie. W tym 
celu opracowaliśmy wytyczne dia-
gnozowania, specjalistyczne metody 
badań, technologie napraw i rewitali-
zacji oraz oprogramowanie wspiera-
jące nadzór diagnostyczny.

 � Oferujemy innowacyjne 
rozwiązania dla 
energetyki: 

 � wydłużanie czasu pracy i żywotności 
urządzeń,

 � rewitalizację staliwnych elementów 
turbin, 

 � pasywację rurek mosiężnych wymien-
ników ciepła, 

 � modernizacje rurociągów parowych 
i wodnych, 

 � chemiczne oczyszczanie kotłów wal-
czakowych roztworami związków 
kompleksujących, 
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 � platformę informatyczną LM Sys-
tem PRO+® oferującą m.in.: 

 � zdalną diagnostykę,
 � analizę awaryjności,
 � ocenę ryzyka, 
 � zarządzanie wiedzą o stanie 
technicznym urządzeń cieplno-
mechanicznych elektrowni.

System, jak również jego po-
szczególne aplikacje mogą być im-
plementowane w infrastrukturze IT 
elektrowni i grup elektrowni lub zo-
stać udostępnione w formie usług 
z serwerów Pro Novum. 

Platforma informatyczna LM Sys-
tem PRO+® jest najbardziej zaawan-
sowaną technicznie aplikacją wiedzy 
z diagnostyki, jaką mamy w ofercie. 
Integruje i przetwarza ona wybra-
ne wyniki badań, parametry pracy 
(cieplno-mechaniczne i chemiczne) 
oraz informacje remontowe w sposób 
pozwalający na generowanie wiedzy 
o aktualnym stanie technicznym dia-
gnozowanego urządzenia.

Pakietem funkcjonalnym tej plat-
formy informatycznej, w którym za-

implementowano algorytmy zdalnej 
diagnostyki udostępniające w trybie 
on-line wiedzę o aktualnym stanie 
technicznym urządzenia jest LM Ser-
wis PRO. System zapewnia wysoką 
jakość diagnozowania przy niskich 
kosztach oraz udostępnianie wiedzy 
w sposób dostosowany do indywidu-
alnych potrzeb. Dotychczas zreali-
zowane wdrożenia w elektrowniach 
i elektrociepłowniach potwierdzają 
jego przydatność. Aktualnie testowa-
na jest przydatność LM Serwis PRO 
jako systemu inżynierskiego wspie-
rającego pracę Wydziałów Inżynie-
rii (Centrów Usług Wspólnych) grup 
energetycznych. o

Przedsiębiorstwo Usług  
Naukowo-Technicznych  
„Pro Novum” sp. z o.o.

ul. Wróbli 38
40-534 Katowice
tel. 32 251 87 39
fax 32 251 36 19

pronovum@pronovum.pl
www.pronovum.plF
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