
Mitsubishi Hitachi Power 

Systems Europe GmbH
Następca prawny spółki

Hitachi Power Europe GmbH

Elektrownie

Komponenty

Serwis

Zielone 
technologie

Wiedza technologiczna
potrzebuje doświadczenia

www.eu.mhps.com

Inteligentne rozwiązania dla wytwarzania energii elektrycznej
Spółka Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe dostarcza nowoczesne 
i wydajne produkty. Budujemy i modernizujemy elektrownie. Zapewniamy 
proaktywny serwis. Przykładem innowacyjności i niezawodności naszej firmy 
są nasze zielone technologie w dziedzinach takich, jak m.in. akumulowanie 
energii lub wykorzystanie biomasy. Tworzenie inteligentnych rozwiązań 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wymaga zarówno wiedzy fachowej, 
jak doświadczenia. My posiadamy i jedno, i drugie. Od ponad 100 lat.

el
ek

tr
o

en
er

g
et

yk
a 
<

 o
d

bi
o

rc
y –

 r
yn

ek
 en

er
g

ii 
i g

az
u
 <

 p
al

iw
a 

d
la

 en
er

g
et

yk
i <

 c
ie

pł
o

w
n

ic
tw

o
 <

 te
ch

n
o

lo
g

ie
D

W
U

M
IE

SI
ĘC

Z
N

IK
 5

-6
(4

1-
42

)/
20

14
IS

SN
 1

89
9-

08
86

 
C

EN
A 

– 
15

 Z
Ł 

(W
 T

YM
 8

%
 V

AT
)







2 nr 5-6(41-42)/2014

Spis TREŚCI

Projekt okładki: 
MITSUBISHI HITACHI POWER 

SYSTEMS EUROPE

4  Rynek konkurencyjny czy gospodarka 
planowana - dylemat, który zdawał się 
być rozstrzygnięty

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

8  KLUCZOWA INWESTYCJA - Rośnie 
nowy blok energetyczny ENEA 
Wytwarzanie S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A.

12  Najnowocześniejszy blok w Europie - 
budowa bloku 910 MW w Elektrowni 
Jaworzno rozpoczęta

Albert Kępka, prezes zarządu, dyrektor generalny TAURON 
Wytwarzanie S.A.

14  Założenia Projektu Budowy Elektrowni 
Czeczott

dr inż. Tadeusz Soroka, dyrektor Biura Projektów 
Strategicznych, Kompania Węglowa S.A.

20  Nagroda za regulację rynku energii dla 
Polaków

21  Jakość dostawy energii elektrycznej 
z perspektywy Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego

Marek Rogóż, Janusz Kurpas, TAURON Dystrybucja S.A.

26  Rynek zdolności wytwórczych w świetle 
prawa Unii Europejskiej 

Arkadiusz Ratajczak, radca prawny, Kancelaria Adwokacka dr 
Mariusz Swora

30  Obowiązki przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie rozdziału 
rachunkowości 

Agata Domańska, adwokat w Kancelarii Wawrzynowicz i 
Wspólnicy

34  ARKTYKA - nowe pole walki o surowce 
energetyczne

dr Przemysław Zaleski, ekspert w obszarze sektora 
energetycznego

36  Dopuszczalne normy hałasu dla 
elektrowni wiatrowej - monitoring i 
konsekwencje naruszeń

Edyta Dubikowska, radca prawny, Kancelaria Prawna Squire 
Patton Boggs Święcicki Krześniak sp. k.

40  Czy realizacja programu energetyki 
jądrowej jest konieczna?

dr inż. Krzysztof Rzymkowski

44  NFOŚiGW wspiera rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii

Wojciech Stawiany, ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

48  Służebność przesyłu na rzecz gminy - 
przegląd piśmiennictwa prawniczego i 
orzecznictwa

Piotr Zamroch, partner - radca prawny, Sienkiewicz Jaroszewski 
Zamroch - Radcowie Prawni, Spółka Partnerska

51  XVIII Forum Ciepłowników Polskich

Wydawnictwo „Nowa Energia”

54  Zagadnienie bezpieczeństwa 
materiałowo-technologicznego 
przy realizacji bloków na parametry 
nadkrytyczne i supernadkrytyczne

Arkadiusz Makówka, ekspert w Wydziale Energetyki i 
Potwierdzania Kwalifikacji Urzędu Dozoru Technicznego 

56  Pomiary ciągłe rtęci

mgr inż. Edward Sucharda, lider grupy technicznej,  
SICK Sp. z o.o.

Zagadnienie beZpiecZeństwa materiałowo-technologicZnego 
prZy realiZacji bloków na parametry nadkrytycZne 

i supernadkrytycZne
arkadiusz makówka, ekspert w wydziale energetyki i potwierdzania kwalifikacji urzędu dozoru technicznego 

Wydawca: 
Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak s.c.

Adres Redakcji: 
ul. Bosacka 52d, 47-400 Racibórz

Tel. (+48) 32 777 43 35-36

Fax (+48) 32 777 43 38

redakcja@nowa-energia.com.pl

www.nowa-energia.com.pl

Redaktor naczelna:
Dorota Kubek, kom. (+48) 602 647 315

dorota.kubek@nowa-energia.com.pl

Prezes wydawnictwa:
Mariusz Marchwiak, kom. (+48) 509 433 476

mariusz.marchwiak@nowa-energia.com.pl

Biuro 
tel. (+48) 32 777 43 35

biuro@nowa-energia.com.pl

Dział handlowy:
Joanna Janik

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

kom. (+48) 603 220 011

tel. (+48) 32 777 43 36

reklama@nowa-energia.com.pl

konferencje@nowa-energia.com.pl

Redakcja techniczna:
grafika@nowa-energia.com.pl

Obsługa informatyczna: 
IT PASJA, www.itpasja.pl

Korekta:
Ewa Koczwara

Druk: 
LCL Dystrybucja Sp. z o.o., www.lcl.com.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 

i redagowania tekstów.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam. 

Wykorzystywanie materiałów i publikowanie 

reklam opracowanych przez Wydawcę 

wyłącznie za zgodą Redakcji.

Artykułów niezamówionych Redakcja  

nie zwraca.



3nr 5-6(41-42)/2014

jakość dostawy energii elektrycZnej 
Z perspektywy operatora systemu dystrybucyjnego

marek rogóż, janusz kurpas, tauron dystrybucja s.a.
Str. 21

Str. 48

Str. 54

Elektroenergetyka

obowiąZki prZedsiębiorstw energetycZnych 
w Zakresie roZdZiału rachunkowości 
agata domańska, adwokat w kancelarii wawrzynowicz i wspólnicy

Str. 30
Odbiorcy - Rynek energii i gazu

Str. 40
Paliwa dla energetyki 

Ciepłownictwo

Technologie

POLECAMY:

służebność prZesyłu na rZecZ gminy - prZegląd 
piśmiennictwa prawnicZego i orZecZnictwa

piotr Zamroch, partner - radca prawny, sienkiewicz jaroszewski Zamroch - radcowie prawni, 
spółka partnerska

cZy realiZacja programu energetyki jądrowej 
jest koniecZna?

dr inż. krzysztof rzymkowski

Zagadnienie beZpiecZeństwa materiałowo-technologicZnego 
prZy realiZacji bloków na parametry nadkrytycZne 

i supernadkrytycZne
arkadiusz makówka, ekspert w wydziale energetyki i potwierdzania kwalifikacji urzędu dozoru technicznego 



4 nr 5-6(41-42)/2014
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

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

Rynek konkurencyjny 
czy gospodarka planowana 
- dylemat, który zdawał się 
być rozstrzygnięty

W ostatnich latach, chociażby na 
przykładzie energetyki niemieckiej, 
można było stwierdzić narastający w 
generacji energii elektrycznej udział 
źródeł o pracy nieciągłej stochastycz-
nie („intermittent”) i wykorzystującej 
zasoby odnawialne (Renewable Ener-

*R. Haas, H. Auer, M. Martener: On the Future of Electricity Supply, Competitive Markets or Planned Economics. IAEE Forum Online Third Quarter 2014

Od wielu już dziesięcioleci (jeśli np. za początki restrukturyzacji sektora energii 
elektrycznej uznać amerykańską ustawę Public Utilities Regulatory Policy 

Act - PURPA - z 1978 r.) spora część teoretyków i  praktyków energetyki (i  nie 
tylko energetyki) zdawała się uznawać za naturalny bieg historii transformację 
od monopolistycznego, zintegrowanego pionowo, planowanego centralnie 
sektora użyteczności publicznej do struktury rynkowej, rozdzielonej w obszarach 
funkcjonowania, zliberalizowanej i  sprywatyzowanej. Stąd też użycie w  tytule 
artykułu* (przedstawionego przez trzech badaczy z Grupy Ekonomiki w Energetyce 
Politechniki Wiedeńskiej) formuły równoprawności i równorzędności tych w istocie 
antagonistycznych rozwiązań budzić musi zainteresowanie. Warte wysiłku jest zatem 
prześledzenie toku rozumowania autorów i  ich argumentów, przestrzegających 
przed powrotem do koncepcji, uważanej za już passe.

gy Sources, RES-E, Intermittent Re-
newable Energy Sources, i-RES) w 
rodzaju energii wiatru lub fotowoltaiki. 
Proces dynamicznego rozwoju takich 
źródeł rozpoczął daleko idące zmiany 
we wzorcach zachowań rynków ener-
gii elektrycznej w Europie Zachodniej. 

To, że źródła te cechują się także ge-
neracją wymuszoną („must run”) po-
woduje, że ich produkcja jest czasem 
oferowana po cenach zerowych lub 
nawet ujemnych przez długie okresy 
w roku, co prowadzi z kolei do sytu-
acji, że zdolności wytwórcze większo-
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Rynek konkurencyjny 
czy gospodarka planowana 
- dylemat, który zdawał się 
być rozstrzygnięty

ści bloków gazowych stają się ekono-
micznie mniej atrakcyjne z powodu 
mniejszej wartości wskaźnika wyko-
rzystania mocy zainstalowanej i na-
silają się żądania wprowadzenia do 
modelu rynku oprócz energii (Ener-
gy-onlyMarkets, EOM) również zdol-
ności wytwórczych (Capacity Market, 
CM). Obecnie CM traktuje się również 
jako element nowej lub zmodyfikowa-
nej konstrukcji rynku energii elektrycz-
nej. Podstawowym celem cytowanego 
artykułu jest poddanie pod rozwagę 
odpowiedniości i efektów modelu ryn-
ku zdolności wytwórczych (CM) oraz 
możliwych wariantów rozwiązań. Me-
todologia podejścia do tego zadania 
oparta jest na podstawowej zasadzie, 
że ceny oddają krótkookresowe kosz-
ty krańcowe (STMC). Zasada ta była 
obowiązująca od początków liberali-
zacji sektora, a ponieważ okres ten 
cechował się znaczącym nadmiarem 
mocy zainstalowanych w Europie, 
oczekiwano że ceny powinny (zawsze) 
odpowiadać STMC. Dziś założenia 
te poddawane są krytyce z uwagi na 
mniejszą liczbę godzin wykorzystania 
mocy zainstalowanych.

 � Wpływ nieciągłych 
zasobów odnawialnych 
(i-RES) na ceny rynku 
energii elektrycznej

Podstawowym problemem do zba-
dania jest to, jak w przyszłości  ewolu-
ować będą ceny energii elektrycznej, 
gdy istotną rolę w strukturze wytwarza-
nia odgrywać będą źródła „intermittent”, 
głównie wykorzystujące zasoby wiatro-
we i solarne. Przeprowadzone symu-
lacje wykazały, że scenariusz o wyso-
kim udziale i-RES cechuje się znaczną 
zmiennością („volatility”) cen rynkowych 
wówczas, gdy całkowite koszty obcią-
żają konwencjonalne moce wytwórcze 
i zmieniają się  w przedziale od 0 do 14 
USc/kWh w krótkim czasie. Źródła „in-
termittent” będą również wpływać na 
kształtowanie kosztów i cen, po któ-
rych oferowana jest energia z paliw ko-
palnych, zwłaszcza z gazu ziemnego. 

Przyczyną jest to, że obniża się war-
tość czasu wykorzystania mocy zain-
stalowanej - np. jest to 1000 zamiast 
6000 godzin w roku. Tak więc dochody, 
wypracowane w ciągu tego czasu mu-
szą pokryć zarówno stałe, jak i zmienne 
koszty. W rzeczywistości ceny mogą nie 
tylko obniżyć się do zera, ale osiągnąć 
wartości ujemne. Może to motywować 
operatorów elektrowni do pozostania 
na rynku lub nawet do budowy bardzo 
efektywnych nowych źródeł. Winno to 
prowadzić do zrewidowania modelu 
rynku wyłącznie energii (EOM).

 � Płatności za zdolności 
wytwórcze i problemy 
pochodne

Jeżeli opisane poprzednio zasa-
dy cenotwórstwa, prowadzące do 
przejściowo wysokich cen, nie mo-
gą być akceptowane, to właściwym 
rozwiązaniem może okazać się rynek 
zdolności wytwórczych (CM). Jednak 

pierwszym zasadniczym powodem 
domagania się CM jest zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw w systemie 
energetycznym. Historyczna, ale już 
anachroniczna, opisowa definicja te-
go pojęcia jest następująca: w każdym 
punkcie czasu musi być zapewnione 
pokrycie zapotrzebowania, bez wzglę-
du na koszty. Podstawowym tego po-
wodem jest to że w czasach monopoli 
regulowanych każde zapotrzebowanie 
mogło być spełnione dzięki znaczą-
cemu nadmiarowi mocy zainstalowa-
nych, a na rynkach zliberalizowanych 
nadal istniała sytuacja nadmiaru po 
stronie podażowej. W kontekście dys-
kusji o konstrukcji rynku nie wydaje się 
możliwe utrzymanie tego poglądu na 
bezpieczeństwo dostaw, natomiast 
wprowadzenie rynku mocy (CM) win-
no stworzyć nowy model rynku w sen-
sie gospodarki planowanej centralnie.

Podstawowe modele rynku, 
uwzględniające zdolności wytwórcze, 
są następujące:

Rys. 1. Spirala planowania w skali narodowej i ponadnarodowej (CCP - centralne 
planowanie zdolności wytwórczych)



6 nr 5-6(41-42)/2014
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

 � pełny model CM, traktujący łącz-
nie istniejące i nowe moce zain-
stalowane,

 � model skupiony na podejściu CM, 
rozróżniający moce istniejące i no-
we.
W obydwu tych modelach rynku 

kompensatę finansową i w jaki 
sposób?

 � jak rozbudować istniejące i nowe 
moce wytwórcze?

 � jak to skoordynować z rozwojem 
infrastruktury sieciowej?

 � kto jest odpowiedzialny za plano-
wanie?

 � czy działania mają zachodzić na 
poziomie narodowym czy też mię-
dzynarodowym?
W oparciu o te otwarte kwestie 

istotne jest odniesienie międzynaro-
dowe: w latach ostatnich zachodziła 
znacząca konwergencja cen, nawet w 
skali kontynentalnej Europy Zachod-
niej. Można to uogólnić, że każde dzia-
łania w którymkolwiek kraju będą od-
bijać się na strukturze rynku w krajach 
pozostałych. Europejska dyskusja roz-
poczęła się od koncepcji CM na pozio-
mie krajowym. Ponieważ zachodnio-
europejskie rynki energii elektrycznej 
są silnie zintegrowane, to narodowe 
działania planistyczne co najmniej w 
pewnym stopniu uwzględniają wymiar 
międzynarodowy. Transgraniczne po-
łączenia sieciowe („interkonektory”) 
oraz dostępność technologii magazy-
nowania są również ważnymi aspekta-
mi problemu. Niewątpliwie po pewnym 
czasie doprowadzi to do międzyna-
rodowego planowania zdolności wy-
twórczych (CM). Następnym logicz-

nym krokiem są rozważania na temat 
międzynarodowej wspólnej koncepcji 
finansowania. Doprowadzi to szybko 
do scentralizowanego planowania eu-
ropejskiego. Zobrazowano to na rys. 1.

 � Podejście rynkowe

W przeciwieństwie do scentralizo-
wanego planowania podejście rynko-
we uwzględnia interesy konsumenta, 
a jego „chęć do płacenia” (Willingness 
to Pay - WTP) wyznacza punkt rów-
nowagi pomiędzy podażą a popytem i 
występujący przy niskich wartościach 
zdolności wytwórczych. Należy za-
uważyć, iż gdy WTP jest najniższe, 
to koszt zdolności wytwórczych jest 
najwyższy (rys. 2).

Podejście rynkowe winno rozwa-
żać również inne opcje po stronie po-
dażowej i popytowej, jak to przedsta-
wiono na rys. 3. Są to:

 � techniczne zarządzanie stroną po-
pytową (DSM); środki stosowane 
przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne, jak sterowanie zapotrze-
bowaniem (np. chłodzeniem),

 � odpowiedź strony popytowej na 
sygnały cenowe: reakcja zwłasz-
cza wielkich odbiorców na zmia-
ny cen,

 � rozbudowa sieci przesyłowych: 
rozbudowana sieć z założenia 
udostępnia większe wartości mo-
cy zainstalowanych w systemie, 
przy czym zmniejsza się zmien-
ność wytwarzania przez RES i 
zapotrzebowania na moc wy-
twórczą,

 � sieci inteligentne: dopuszczają 
one zmienność częstotliwości (re-
gulacja w górę i w dół) oraz przełą-
czanie poziomów napięć, przez co 
występuje zjawisko bilansowania 
zapotrzebowania,

 � magazynowanie: magazynowanie 
krótko- i długookresowe: akumu-
latory, elektrownie pompowe lub 
magazynowanie chemiczne z wy-
korzystaniem wodoru lub metanu, 
może pomagać w bilansowaniu zna-
czącej zmienności generacji w RES.

Rys. 2. Rynkowe podejście do bezpieczeństwa (WTP - skłonność do płacenia)

W kontekście 
dyskusji o konstrukcji 
rynku nie wydaje się 
możliwe utrzymanie 
tego poglądu na 
bezpieczeństwo 
dostaw, natomiast 
wprowadzenie 
rynku mocy (CM) 
winno stworzyć 
nowy model rynku 
w sensie gospodarki 
planowanej centralnie

”

- tak jak w klasycznym modelu tylko 
energii (EOM) - ceny muszą być rów-
ne STMC. Podstawowymi kwestiami, 
otwartymi odnośnie do CM, są:

 � jaka wartość zdolności wytwór-
czych powinna uzyskiwać re-
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W kontekście 
dyskusji o konstrukcji 
rynku nie wydaje się 
możliwe utrzymanie 
tego poglądu na 
bezpieczeństwo 
dostaw, natomiast 
wprowadzenie 
rynku mocy (CM) 
winno stworzyć 
nowy model rynku 
w sensie gospodarki 
planowanej centralnie

”

Zasadniczym problemem jest, że 
dotychczas strona popytowa była w 
istocie zupełnie lekceważona pod 
względem udziału w równoważeniu 
zapotrzebowania i możliwości jego 
pokrycia na rynku energii elektrycz-
nej. Nie uzyskano także pozytywnej 

odpowiedzi na wyzwanie do integracji 
po stronie zapotrzebowania, podczas 
gdy takie oddziaływania po stronie po-
pytu jak i chęć do płacenia (WTP) są 
zasadnicze dla rzeczywistych rynków 
energii elektrycznej i pozostają aktu-
alne bez względu na aspekt dużego 
stopnia integracji OZE w systemie (rys. 
3). Stąd też podstawowym elemen-
tem postulowanego modelu rynku tyl-
ko energii (EOM) jest uwzględnienie 
kontraktowania po stronie popytowej. 
Do tej kategorii modeli można zaliczyć 
także koncepcję, sugerującą że grupy 
bilansowe winny być odpowiedzialne 
za zapewnienie odpowiedniej warto-
ści mocy zainstalowanej (zdolności 
wytwórczych).

 � Wnioski

Podstawowym wnioskiem z doko-
nanej analizy jest stwierdzenie, że ryn-
ki zdolności wytwórczych są krokiem 
wstecz do gospodarki planowanej (na-

Rys. 3. Opcje pokrywania obciążeń szczytowych

kazowo-rozdzielczej) wraz z konse-
kwencją znacznie wyższego kosztu 
społecznego. Jedynym negatywnym 
aspektem rynku bez składowej mo-
cowej będą - przynajmniej w perspek-
tywie krótkoterminowej - przejściowo 
wyższe koszty niż wynikające z krót-
koterminowych kosztów krańcowych. 
Jednakże po pewnym czasie rynek 
osiągnie zdolność do korzystania z 
efektów, wynikających z poziomu tych 
wyższych kosztów i także z bardzo ni-
skich kosztów w czasach względne-
go nadmiaru zdolności wytwórczych 
OZE. Rozsądny rozrzut wartości cen 
(„price spread”) wynikać będzie z fak-
tu, iż zapewnia on zachęty dla różnych 
uczestników rynku, korzystających z 
istnienia tego zjawiska. Sumując te 
obserwacje można stwierdzić, że w 
uzupełnieniu do „czystych” zdolności 
wytwórczych w postulowanym rozsze-
rzonym modelu rynkowym występu-
ją też i inne elementy w rodzaju sie-
ci inteligentnych, zarządzania stroną 
popytową (DSM) i podażową (SSM), 
czy też możliwości magazynowania 
energii w krótkich przedziałach cza-
su. Może to skutkować znaczącym 
udziałem tych czynników w kształ-
towaniu profilu obciążeń dla klientów 
komunalno-bytowych. Najważniejszym 
wnioskiem jest to, że ewolucja takiego 
kreatywnego systemu integracji OZE 
w krajach Europy Zachodniej może 
również posłużyć za rozwiązanie mo-
delowe dla nowych systemów elek-
troenergetycznych o dużym udziale 
technologii, wykorzystujących zasoby 
odnawialne. Jednak na razie nie istnie-
je pilna potrzeba wprowadzenia scen-
tralizowanego planowania mocy wy-
twórczych (CCP). Ale nawet wszystkie 
podane argumenty mogą okazać się 
niewystarczające i nadal rozwiązaniem 
najlepszym jest wykorzystanie mode-
lu tylko energii i rezygnacja z rynków 
mocy (zdolności wytwórczych). Ta-
ką tezę zdają się uwiarygadniać do-
świadczenia polskiego narodowego 
operatora. o
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KLUCZOWA 
INWESTYCJA
Rośnie nowy blok energetyczny 
ENEA Wytwarzanie S.A.

Nowy blok 1075 MW w ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych 
dosłownie rośnie w oczach. Gigantyczna chłodnia kominowa ma już ponad 

140 m wysokości, do końca roku stan zaawansowania prac budowlanych przy 
tej kluczowej dla polskiej energetyki inwestycji osiągnie 50%. Budowa przebiega 
zgodnie z planem, a ostatnim, niezwykle widowiskowym elementem prac było 
podniesienie pięciu belek rusztu kotła pod koniec sierpnia.

ENEA Wytwarzanie S.A.
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Prace koncepcyjne nad projektem 
wystartowały w 2007 r., pierwsze prace 
budowlane przygotowujące grunt pod 
inwestycję rozpoczęły się rok później. 
W 2013 r. ruszyła budowa chłodni ko-
minowej, fundamentów kotła wraz z py-
lonami komunikacyjnymi i fundamentów 
Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). 
Na przełomie 2013 i 2014 r. na placu 
budowy stały już wysokie na 107 m 
pylony komunikacyjne. Wyposażone 
w klatki schodowe, instalacje prze-
ciwpożarowe oraz windy dla obsługi 
eksploatacyjnej konstrukcje w czasie 
budowy służą przede wszystkim do ko-
munikacji i sprawnego przebiegu mon-
tażu w budynkach kotłowni i maszy-
nowni.  – Później, w trakcie eksploatacji 
stanowić będą drogę komunikacyjną 
dla służb serwisowych i remontowych, 
a w przypadku wystąpienia ewentualnej 
awarii będą również bezpieczną drogą 
ewakuacyjną – mówi Piotr Szmaj, dy-
rektor budowy nowego bloku ENEA 
Wytwarzanie S.A.

Wraz z początkiem roku na budo-
wie zabetonowano pierwsze odcinki 
gigantycznych rurociągów wody chło-
dzącej o średnicy 3,8 m, łączących ma-
szynownię z chłodnią kominową.

W marcu fundamenty kotła nowego 
bloku elektrowni w Kozienicach wypeł-
niło 22 tys. m3 betonu. Żeby dowieźć 
na miejsce tak ogromną ilość materia-
łu, 25 betoniarek kursowało całodobo-
wo przez prawie tydzień. Kolejne do-
stawy betonu pojawiały się na miejscu 
co 3-4 minuty.

Materiał do „wielkiego betonowa-
nia” produkowały 3 węzły betoniarskie: 
dwa ulokowane bezpośrednio przy pla-
cu budowy i jeden w Górze Kalwarii.

Kolejnym kamieniem milowym na 
budowie nowego bloku był czerwco-
wy montaż pierwszej z czterech ko-
lumn kotła. Wydarzenie to oznaczało 
początek zasadniczych prac przy ko-
tle - sercu ultra-nowoczesnego bloku 
energetycznego opalanego węglem 
kamiennym.

Cztery słupy głównej konstrukcji 
kotła posadowiono na fundamencie. 
Całość konstrukcji nośnej waży 3250 t.  

Krzysztof Sadowski, 
prezes zarządu ENEA Wytwarzanie S.A.

Nowy blok w Kozienicach to najbardziej zaawansowana inwestycja w pol-
skiej energetyce. Niezwykle złożony proces budowy wymaga ogromnej wiedzy 
i doświadczenia na każdym jej etapie, jak również zgrania wielu czynników. 
Dzięki profesjonalizmowi i ciężkiej pracy wszystkich osób zaangażowanych 
w budowę, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ważna jest tak-
że wzorcowa współpraca inwestora i wykonawców. Na koniec roku stan za-
awansowania prac budowlanych osiągnie około 50%. Gigantyczna chłodnia 
kominowa ma już ponad 140 m wysokości i widoczna jest z daleka. Docelo-
wo będzie wysoka na 185 m. 

Wyróżnikiem nowego bloku w Kozienicach są najnowocześniejsze, inno-
wacyjne i ekologiczne rozwiązania, które znacznie ograniczą emisję zanie-
czyszczeń do środowiska oraz, dzięki sprawności netto jednostki wytwórczej 
aż 45,6%, zagwarantują konkurencyjne koszty wytworzenia energii. O wysokiej 
efektywności bloku świadczyć będzie także jego dyspozycyjność na poziomie 
ponad 92%. Nowy blok w Kozienicach jest kluczową inwestycją dla regionu 
i kraju. Kiedy jednostka ruszy pełną parą latem 2017 r., zwiększy moc elek-
trowni do poziomu 4 tys. MW. Od tego momentu już 13% wyprodukowanej w 
kraju energii będzie pochodzić z Kozienic. Skorzysta z niej co dziewiąty Polak.

REALIZUJEmY 
NAJbARdZIEJ 
ZAAWANSOWANą 
INWESTYCJę 
W pOLSKIEJ 
ENERgETYCE

Dostarczono ją z zakładów Donges 
w niemieckim Darmstadt specjalnym 
transportem drogowym bezpośrednio 
na plac budowy. Najcięższe, ważące 
180 t elementy podnoszono na wyso-
kość 100 m za pomocą dwóch potęż-
nych dźwigów wieżowych. W procesy 
scalania i montażu elementów zaanga-
żowanych było ponad 100 wysoko wy-
kwalifikowanych pracowników.

Następnie przez 3 miesiące trwa-
ło deskowanie i montaż zbrojenia kon-
strukcyjnego fundamentu górnej płyty 
turbozespołu. Prace podczas betono-

wania polegały na zalewaniu ramy beto-
nowej o grubości 3 m przez 24 godziny 
w sposób ciągły. W trakcie betonowania 
3 pompy usytuowane na samochodach 
podały płynny beton w ilości 1500 m3. 
Na początku października zostało z kolei 
ukończone zalewanie fundamentów pod 
silosy popiołów. Tym razem ciągłe beto-
nowanie trwało 36 godzin i było ostat-
nim tak dużym betonowaniem w trakcie 
budowy. W ramach tych prac wylanych 
zostało 2 tys. m3 betonu. Obecnie na 
budowie bloku trwa  montaż konstrukcji 
stalowej budynku maszynowni, a chłod-
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nia kominowa o docelowej wysokości 
185 m rośnie codziennie o ponad metr. 
Ukończenie jej budowy przewidziano na 
grudzień bieżącego roku.

Nowy blok nr 11 elektrowni w Ko-
zienicach to kluczowa inwestycja dla 
Grupy ENEA i całej polskiej energety-
ki. Budowa trwa od jesieni 2012 r., jed-
nostka rozpocznie pracę latem 2017 r. 
Wyróżnikiem inwestycji są najnowocze-
śniejsze, innowacyjne i ekologiczne roz-
wiązania. Blok będzie pracował na nad-
krytyczne parametry pary, co oznacza 
uzyskanie tej samej ilości energii przy 
znacznie mniejszym zużyciu węgla. 
Ograniczy to emisję zanieczyszczeń 

do środowiska i zagwarantuje stosun-
kowo niskie koszty wytworzenia ener-
gii. Kiedy ten nowy ultra-nowoczesny 
blok zacznie pracę, dodatkowo zwięk-
szy moc elektrowni w Świerżach Gór-
nych do poziomu 4 tys. MW. Wówczas 
13% polskiej energii będzie pochodzić 
właśnie stamtąd. Będzie to największa 
i jednocześnie najsprawniejsza jednost-
ka wytwórcza opalana węglem kamien-
nym w historii krajowej energetyki.

Imponujące prace na budowie moż-
na zobaczyć na własne oczy odwie-
dzając kanał ENEA S.A. w serwisie 
YouTube. o

Fot. ENEA Wytwarzanie S.A.

ChARAKTERYSTYKA 
TEChNICZNA bLOKU
• sprawność netto bloku - 45,59%
• dyspozycyjność w kolejnych latach eksploatacji - 92%
• moc wyjściowa turbiny na zaciskach generatora - 1075 MWe
• prędkość obrotowa - 3000 obr/min
• ciśnienie pary pierwotnej - 242,5 bar
• całkowita długość turbozespołu - 39 m
• masa całkowita turbozespołu - 1900 t
• optymalizacja układu cieplnego
• wysokosprawny układ przepływowy turbiny - zastosowanie łopatek wyko-
nanych w technologii 3D
• chłodnia kominowa z odprowadzaniem spalin
• układ regulacji mocy bloku z wykorzystaniem tzw. regulacji poślizgowej ci-
śnienia pary
• rozproszone układy DCS
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Albert Kępka, prezes zarządu, dyrektor generalny TAURON Wytwarzanie S.A.

NAJNOWOCZEśNIEJSZY 
bLOK W EUROpIE 
- budowa bloku 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno rozpoczęta
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Inwestycja w 
Jaworznie to już 
w zasadzie inna 
epoka w dziejach 
polskiej, węglowej 
energetyki 
zawodowej

”

Symboliczne wbicie łopaty rozpo-
czynające 18 września budowę nowe-
go bloku na parametry nadkrytyczne o 
mocy 910 MWe w TAURON Wytwa-
rzanie S.A. Oddział - Elektrownia Ja-
worzno III było dla mnie osobiście, jak 
i całego zespołu przygotowującego, od 
ponad trzech lat, tę inwestycję wielkim 
wydarzeniem. 

Po pierwsze dlatego, że będzie to 
jedna z najnowocześniejszych tego ty-
pu jednostek w Europie, o sprawności 
netto blisko 46%, spełniająca surowe 
unijne wymagania z zakresu ochrony 
środowiska. Po drugie - ten nowocze-
sny, wysokosprawny blok pozwoli nam 
zastąpić stare, wyeksploatowane już 
jednostki, które będziemy wycofywać 
po 2016 r. Mowa tu oczywiście o blo-
kach 120 MW. TAURON Wytwarzanie 
potrzebuje dziś rozwoju, sięgania po 
nowe technologie i dbałości o utrzy-
manie mocy zainstalowanych przynaj-
mniej na dotychczasowym poziomie 
4671 MW.

Inwestycja w Jaworznie to już w za-
sadzie inna epoka w dziejach polskiej, 
węglowej energetyki zawodowej. Dzięki 
najlepszej z dostępnych aktualnie tech-
nologii - w porównaniu do odstawia-
nych bloków - emisja dwutlenku siarki 
będzie tam 16-krotnie niższa, ponad 
5-krotnie spadnie emisja tlenków azotu, 

efektywny i proekologiczny. Będziemy 
też - jako cała firma - dzięki wprowadza-
niu nowych technologii systematycznie 
obniżać emisję do atmosfery.

Roczna produkcja netto energii 
elektrycznej bloku o mocy 910 MW to 
około 6,4 TWh, co pozwala zaopatrzyć 
w energię elektryczną ponad 2,5 mln 
gospodarstw domowych. Wymagać 
to będzie oczywiście spalania sporych 
ilości paliwa, pochodzącego w 80% 
z kopalni TAURON Wydobycie. Śred-
nie zużycie węgla w tym bloku będzie 
wynosiło 340 ton na godzinę. Trzeba 
tu jednak podkreślić, że ta najnowsza 
tauronowska inwestycja powstaje już w 
technologii capture ready - czyli techno-
logii przewidującej możliwość dobudo-
wania instalacji CCS służącej wychwy-
tywaniu ze spalin dwutlenku węgla. W 
projekcie mamy przewidziany teren pod 
taką właśnie instalację.

Nowy blok oznacza też wiele sta-
bilnych miejsc pracy. Podczas szczytu 
robót na placu budowy będzie praco-
wało prawie 2,5 tysiąca ludzi. Ta liczba 
uwzględnia tylko osoby pracujące „na 
budowie”, nie obejmuje natomiast ludzi 
zatrudnionych w wytwórniach, fabry-
kach i innych zakładach produkujących 
urządzenia i elementy potrzebne dla bu-
dowy bloku. W chwili rozpoczęcia roz-
ruchu będzie to 1100 osób. Realizacja 
projektu przyczyni się także do zapew-
nienia kilku tysięcy stabilnych miejsc 
pracy w górnictwie. Chciałbym tu pod-
kreślić, że dzięki tej inwestycji utrzyma-
my miejsca pracy w energetyce. Mo-
wa tu już nawet nie tyle o „miejscach”, 
lecz o ludziach będących największą 
wartością naszej firmy - tych wszyst-
kich, którzy po głębokiej restruktury-
zacji i wielu zmianach są dziś podporą 
przedsiębiorstwa. Ci pracownicy wyko-
nują dziś swoje zadania na najwyższym 
poziomie fachowości i zaangażowania 
w proces produkcyjny.

Podczas budowy bloku o mocy 
460 MWe w Elektrowni Łagisza była 
możliwość śledzenia postępów prac 
w internecie. Podobnie stanie się także 
w przypadku najnowszej inwestycji w 
Elektrowni Jaworzno III. Już funkcjonuje 

dedykowana tej inwestycji podstrona in-
ternetowa (www.tauron-wytwarzanie.pl/
blok910). Będą również działały kame-
ry internetowe, umożliwiające śledzenie 
prac w czasie rzeczywistym.

W przypadku realizacji nowych blo-
ków energetycznych, prócz zastosowa-
nych technologii, zawsze budzą zain-
teresowanie koszty takiej inwestycji. 
Nakłady inwestycyjne na nasz najnow-
szy blok, bez kosztów finansowych, 
wyniosą ponad 6 mld złotych netto. 
Wartość kontraktu z głównym wyko-
nawcą, którym jest Konsorcjum Rafa-
ko - Mostostal opiewa na sumę prawie 
4 mld 400 mln złotych netto. Jednym 
słowem budowa bloku energetyczne-
go o mocy 910 MW opalanego węglem 
kamiennym w Elektrowni Jaworzno to 
największa inwestycja TAURON Wy-
twarzanie, będąca częścią realizacji 
strategii Grupy TAURON. o

Fot. TAuroN Wytwarzanie S.A.

 � Kalendarium:

2011 - Uzyskanie decyzji o pozwole-
niu na budowę
2012 - Podpisanie umowy przyłącze-
niowej z PSE 
2013 - Wybór Generalnego Wyko-
nawcy 
2014 - Podpisanie umowy z Głównym 
Wykonawcą 

 � Najważniejsze etapy 
inwestycji:

IV kwartał 2014 - Przekazanie terenu 
budowy Wykonawcy
IV kwartał 2016 - Dostawa genera-
tora
I kwartał 2017 - Dostawa turbiny
III kwartał 2018 - Pierwsze rozpa-
lenie kotła
IV kwartał 2018 - Synchronizacja blo-
ku z krajową siecią elektroenergetyczną
I kwartał 2019 - Rozpoczęcie ruchu 
próbnego
I kwartał 2019 - Przekazanie bloku 
do eksploatacji
II kwartał 2019 - Rozpoczęcie eks-
ploatacji komercyjnej

a pyłów 11-krotnie. Ponadto każdego 
roku do atmosfery nie zostanie wyemi-
towane prawie 2 miliony ton dwutlenku 
węgla. Uzyskanie tak dobrych parame-
trów stanie się możliwe między innymi 
dzięki wyposażeniu tego bloku w kocioł 
posiadający ponad 94% sprawność. A 
więc wszystko to będzie się przekłada-
ło na fakt produkcji energii w sposób 
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technologicznie, że ze względów tech-
nicznych do 2030 r. należałoby wyłączyć 
około 60%. bloków energetycznych o 
łącznej mocy około 20 tys. MW. Poziom 
dekapitalizacji technicznej polskich elek-
trowni przekroczył poziom 70%, sieci 
przesyłowych 71%, a dystrybucyjnych 
aż 75%. 

Z zaprezentowanych danych wyni-
ka, że ze względu na techniczne „sta-
rzenie się elektrowni” w ciągu najbliż-
szych 20 lat nastąpi duży ubytek mocy. 
Ubytki mocy w polskim systemie elek-
troenergetycznym należałoby w tym 
czasie niezwłocznie odbudować. W tej 
sytuacji budowa wysokosprawnej elek-
trowni ma swoje uzasadnienie. 

Dla odbudowy zdolności produkcyj-
nej energii elektrycznej nie jest istotne, 
kto wybuduje nowe bloki energetyczne. 
Każdy z nowo wybudowanych bloków 

dr inż. Tadeusz Soroka, dyrektor Biura Projektów Strategicznych, Kompania Węglowa S.A.

Założenia Projektu Budowy 
ELEKTROWNI CZECZOTT
Według opinii wielu ekspertów, energia elektryczna w Polsce należy do 

najdroższych w Europie, co przekłada się na dwukrotnie większy udział 
jej kosztów w kosztach produkcji w porównaniu z krajami rozwiniętymi Unii 
Europejskiej. Ok. 40% istniejących bloków energetycznych ma ponad 30 lat, 
są mało ekonomiczne (w Tauronie sprawność jest na poziomie 34-36%), a brak 
połączeń z krajami ościennymi powoduje wysokie zagrożenie braku dostaw energii 
elektrycznej w razie awarii. Eksploatowanie dodatkowych źródeł energii elektrycznej 
dla zaspokojenia potrzeb w realiach konieczności zmniejszenia emisji CO2 o 20% 
będzie grozić wzrostem cen energii elektrycznej aż do 90%.

ma szansę poprawić bardzo krytyczną 
sytuację w obszarze systemu elektro-
energetycznego w kraju.

Każda nowa, wysokosprawna elek-
trownia to poprawa efektywności pol-

skiej elektroenergetyki oraz znaczne 
zmniejszenie emisji CO2.

Kompania Węglowa S.A. znana jest 
jako największy w Europie producent 
węgla kamiennego. Rynek węgla, jak 
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pokazały ostatnie lata, nie jest stabilny. 
Koniunktura w światowym przemyśle 
sprzyja wzrostom cen na ten surowiec, 
natomiast dekoniunktura powoduje, że 
rosną hałdy wydobytego surowca, co 
determinuje spadek jego cen, a co za 
tym idzie obniża się rentowność produ-
centów węgla kamiennego. 

Poszukując metody zmniejszenia 
ryzyka związanego z niestabilnością 
rynku węgla kamiennego, należałoby 
podjąć działania na rzecz powiązania 
węgla z energią na poziomie Kompa-
nii Węglowej.

Rozwiązaniem mogłyby być kon-
trakty długoterminowe, gwarantujące 
opłacalność handlu węglem w dłuższej 
perspektywie. Takiego interesu nie widzą 
dziś spółki energetyczne, które same 
mają bardzo duże potrzeby inwestycyj-
ne i wolałyby kontrakty długoterminowe 
na sprzedaż energii elektrycznej. Takie 
instrumenty są niezbędne do zorganizo-
wania finansowania inwestycji. 

Problemy z likwidacją KDT-ów spo-
wodowały, że na polskim rynku energii 
nie ma kontraktów na sprzedaż ener-
gii w horyzoncie dłuższym niż kilka lat.

 � Budowa „Elektrowni 
Czeczott” jako element 
nowej strategii 
Kompanii Węglowej S.A.

W 2012 r. Kompania Węglowa przy-
jęła nową strategię, w której zarysowuje 
trzy główne linie biznesowe:
a)  produkcja węgla kamiennego,
b)  produkcja energii elektrycznej i 

cieplnej,
c)  ochrona środowiska.

Jest to diametralnie inne podejście 
do prowadzonego biznesu niż dotych-
czas. Największy w Europie producent 
węgla kamiennego postanowił zdy-
wersyfikować swoją działalność. Py-
tanie brzmi - po co? Pytanie to w róż-
nej odmianie jest zadawane przez wielu 
znawców rynku węgla kamiennego oraz 
energetyki. Po co budować w KW nowe 
kompetencje?

Odpowiedzi na te pytania dostarcza-
ją analizy kształtowania się cen węgla 

energetycznego na świecie i wpływ ich 
na standing finansowy Kompanii. Rys. 
1 przedstawia wykres kształtowania się 
cen węgla na składach w RPA i Holan-
dii na przestrzeni zaledwie 25 tygodni. 
Ceny te mają wpływ na kształtowanie 
się rynku krajowego.

Stworzenie linii biznesowej „produk-
cja energii elektrycznej i cieplnej” sta-
nowi układ komplementarny. W ukła-
dzie tym mamy powiązanie surowiec 
- produkt, co nie tylko daje gwarancje 
zbytu węgla, ale obniża również ryzy-
ko niestabilności ekonomicznej całego 
układu gospodarczego, w którym funk-
cjonuje Kompania Węglowa S.A. Obni-
żenie ryzyka zwiększa tzw. bankowal-
ność projektu.

Kompania Węglowa S.A. nie zakła-
da angażowania znaczących środków 
w realizację tego projektu energetycz-
nego. Powodem są duże potrzeby in-
westycyjne w segmencie produkcji wę-
gla. Aby zwiększyć konkurencyjność na 
rynku węgla kamiennego, KW zamierza 
zwiększyć zdolności wydobywcze poza 
aglomeracją śląską, gdzie koszty eks-
ploatacji, ze względu na trudne warunki 
geologiczne są znacznie wyższe niż w 
innych rejonach kraju, takich jak np. w 
Zagłębiu Lubelskim.

Wykonane przez Elsam Projekt 
(obecnie Ramboll) wstępne studium 
wykonalności (pre-feasibility study) po-
twierdziło opłacalność projektu.

 � Prezentacja 
wybranych modeli 
realizacji projektów 
inwestycyjnych dla 
elektrowni

Poniżej przedstawione zostały cztery 
najczęściej stosowane modele realizacji 
projektów inwestycyjnych dla elektrow-
ni. Wybór modelu zależy przede wszyst-
kim od dostępności kadr posiadających 
określone kompetencje w zakresie pro-
cesów inwestycyjnych.

 � 1. EPC (Engineering, Procure-
ment and Construction)
 Engineering, Procurement & Con-

struction (EPC) oznacza wykonanie pro-
jektu „pod klucz”. Rolą inwestora jest 
sprawdzić stan realizacji projektu, co 
najczęściej jest wykonywane przez „In-
żyniera kontraktu” i uruchomienie płat-
ności.

 � 2. EPCM (Engineering, Procu-
rement and Construction Ma-
nagement)
Formuła EPCM oznacza, że inwe-

stor zleca wybranej firmie prowadzenie 
projektu dostarczając jej: projekt (wraz 
z nadzorem właścicielskim), maszyny i 
urządzenia oraz kontraktuje wykonaw-
ców.

 � 3. BI & GRI
W tym przypadku mamy do czy-

nienia z tzw. metodą wyspową. Inwe-
stor zawiera umowy na dostawy kom-

Rys. 1. Ostatnie 25 tyg. notowań. Cena w $/t, kontrakty miesięczne (źródło: wnp.pl)
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pletnych urządzeń, np. kocioł, system 
nawęglania, system odpopielania, itp. 
oraz umowę z Generalnym Realizato-
rem Inwestycji. 

Ten model wymaga posiadania 
sprawnych kadr w zakresie zaopatrze-
nia w urządzenia energetyczne. Sto-
sowany w przedsiębiorstwach energe-
tycznych o rozbudowanych służbach 
pomocniczych.

 � 4. BI & TI & BoP & Constuction
Jest to, podobnie jak poprzednia 

- metoda wyspowa. W tej formule in-
westor zawiera umowy na tzw. wyspy: 
kotłową (Boiler Island), turbinową (Tur-
bine Island), nawęglania, odpopielania, 
odsiarczania, itp. (Balance of Plant). 
Oddzielnie zawierane są kontrakty na 
roboty budowlano-montażowe (Con-
struction). 

Ten model wymaga wysoko wykwa-
lifikowanych służb pomocniczych.

Każdy z przedstawionych powyżej 
modeli charakteryzuje się innym zaanga-
żowaniem inwestora w realizację projek-
tu. Mniejsze zaangażowanie inwestora 
oznacza większy koszt przedsięwzięcia. 

W praktyce światowej najczęściej 
wybiera się model EPC. Firmy energe-
tyczne, oszczędzając koszty, nie two-
rzą służb, które zdolne byłyby do pro-
wadzenia projektu metodą wyspową. 
Wolą powierzać te zadania wyspecja-
lizowanym firmom. 

 � Analiza modeli 
realizacyjnych 
projektów. Wybór 
modelu projektu

Elektrownie należą do najbardziej 
złożonych projektów inwestycyjnych. 
Często menadżerowie polskich firm 
energetycznych zbytnio przeceniają 
kompetencje swoje i swoich pracow-
ników i decydują się na wybór metody 
wyspowej. To powoduje, że banki finan-
sujące projekt, ze względu na wyższe 
ryzyko, podwyższają koszt pieniądza, a 
to wpływa na wzrost kosztu inwestycji.

Kompania Węglowa S.A. nie po-
siada wystarczających kompetencji do 
budowy elektrowni. Zbudowanie nie-

zbędnego zaplecza wymagałoby duże-
go wysiłku oraz poniesienia znaczących 
nakładów. Wiązałoby się to także z wy-
dłużeniem procesu realizacji projektu. 
Biorąc pod uwagę poziom ryzyka re-
alizacyjnego oraz efektywność projek-
tu, wskazany jest wybór modelu EPC.

Kompania Węglowa S.A. nie posia-
da obecnie wystarczających kompeten-
cji do samodzielnej realizacji projektu 
„Elektrownia Czeczott”. Budowa odpo-
wiednich służb niezbędnych do zapla-
nowania i przeprowadzenia tej inwestycji 
wymaga czasu i pokaźnych nakładów. 
W tej sytuacji rekomendowanym mode-
lem realizacyjnym jest EPC (Engineering, 
Procurement & Construction), czyli re-
alizacja projektu „pod klucz”. Dopusz-
czalna jest zmiana modelu po wybo-
rze partnera biznesowego, który może 
dysponować odpowiednimi służbami. 
Wówczas bez obniżania efektywności 
projektu można będzie realizować go 
w formule wyspowej, oszczędzając na 
budżecie projektu.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby 
dobrać partnera, który zapewni know-
how, dostęp do tańszego finansowania 
oraz kompetencje w realizacji podob-
nych projektów. Wybrani w pierwszym 
etapie postępowania przez Kompanię 
Węglową S.A. 

Oferenci (Samsung, Mitsui &Co 
Ltd, SEPCO) spełnili powyższe kryte-
ria. Wówczas, nawiązując do tab. 1, re-
alizowany model projektu charakteryzo-
wałby się parametrami przedstawionymi 
w tab. 2.

 � Modele finansowania 
projektu

Teoretycznie jest wiele możliwości 
wyboru sposobu finasowania projektów 
inwestycyjnych. W praktyce dostępność 
środków zależy od:

 � sytuacji gospodarczej kraju,

Tab. 1. Parametry charakteryzujące wybrane modele projektów (opr. własne)

Model projektu Koszt realizacji projektu Ryzyko realizacyjne
Efektywność 

projektu

EPC + ok. 20% małe wysoka

EPCM + ok. 15% średnie średniowysoka

BI + GRI + ok. 10% duże średnia

BI + TI + BoP + Constr 100% (+0%) duże średnia

Model projektu Koszt realizacji projektu Ryzyko realizacyjne Efektywność projektu

BI + TI + BoP + Constr. 100% (+0%) małe wysoka

Tab. 2. Parametry charakteryzujące wybrany model projektu (opr. własne)

Każda nowa, 
wysokosprawna 
elektrownia 
to poprawa 
efektywności polskiej 
elektroenergetyki 
oraz znaczne 
zmniejszenie emisji 
Co2

”
Przedstawione dane w tab. 1 są re-

zultatem zebranych opinii wśród osób 
oraz firm uczestniczących w realizacji 
projektów energetycznych (Elsam Pro-
jekt, Kopex Engineering, E.M.C.A.). Na-
leży przyjąć, że podane wielkości mają 
charakter jedynie szacunkowy. Dla ich 
weryfikacji należałoby przeprowadzić 
dodatkowe badania. Efektywność pro-
jektu odnosi się do inwestorów, którzy 
nie specjalizują się w profesjonalnej re-
alizacji inwestycji energetycznych. Nie 
dysponują oni zatem ani kadrami, ani 
niezbędnymi umiejętnościami w prowa-
dzeniu złożonych projektów.
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 � postrzegania przez instytucje finan-
sowe sektora, z którego wywodzi 
się przedsiębiorstwo,

 � standingu finansowego przedsię-
biorstwa,

 � „bankowalności” projektu,
 � możliwości zabezpieczenia kredy-

tu/pożyczki.
Z uwagi na wielkość projektu nie 

można planować jego realizacji wyko-
rzystując wyłącznie zasoby własne. 
Kompania Węglowa rozpatrywała róż-
ne, możliwe instrumenty finansowe:

 � kredyt komercyjny z banku lub kon-
sorcjum banków,

 � kredyt z Europejskiego Banku In-
westycyjnego, 

 � pożyczka z Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju,

 � współfinansowanie przez partnera 
biznesowego,

 � kredyt preferencyjny z EximBanku 
kraju partnera biznesowego,

 � obligacje komercyjne.
 Finansowanie projektu może odby-

wać się w oparciu o wybraną strukturę:
 � realizacja projektu w oparciu o bi-

lans/ bilanse przedsiębiorstw/a,
 � project finance  w oparciu o Spółkę 

celową (SPV).

 � Wybór modelu 
finansowania

Preferencje panujące w Komisji Eu-
ropejskiej każą sceptycznie patrzeć na 
możliwość sfinansowania projektu przez 
banki europejskie. Zgoda na emisję ob-
ligacji stanowi wstęp do prywatyzacji 
Kompanii Węglowej, co oznacza ko-
nieczność uzyskania zgody Rady Mini-
strów. Nie jest to niemożliwe, ale trudne. 
Pozostają do wyboru:

 � współfinansowanie przez partnera 
biznesowego,

 � kredyt preferencyjny Eximbanku 
kraju partnera biznesowego.
Zakładane jest stworzenie spółki ce-

lowej (SPV) i finansowanie w oparciu o 
model project finance. Nie jest wyklu-
czony model ze wspomaganiem finan-
sowania przez Eximbank.

 � Zarządzanie ryzykiem w 
projekcie

Główne obszary ryzyka obejmują 
zdarzenia, których zaistnienie może za-
grozić realizacji projektu. Rys. 2 przed-
stawia główne rodzaje ryzyka projektu. 
Podział obszarów odpowiedzialności 
pomiędzy partnerów biznesowych oraz 
przeniesienie części z nich do spółki 
celowej (SPV) może oznaczać zmini-
malizowanie ryzyk po stronie Kompanii 
Węglowej. Jednak istnieje ryzyko wyni-
kające z różnic kulturowych pomiędzy 
Polską a takimi krajami jak Chiny lub 
Korea. Różnice te powodują powstawa-
nie ryzyk, których nie doświadczamy w 

przypadku projektów realizowanych w 
partnerstwie europejskim. Przykład chiń-
skiej firmy Covec, która bez powodzenia 
realizowała budowę odcinka autostrady 
A2 pokazuje jeszcze jedno zagrożenie. 
Jest nim coś na kształt „zmowy euro-
pejskich, w tym polskich, firm przeciw-
ko azjatyckim”, które charakteryzują się 
niskimi cenami i krótszym czasem reali-
zacji projektów. 

Kandydaci na partnera biznesowe-
go w tym projekcie od kilku lat stosują 
unikatowe, opracowane we własnych 
korporacjach modele zarządzania ryzy-
kiem dostosowane do projektów EPC.

Zakłada się aktualizację mapy ryzy-
ka wraz z postępem prac nad projektem. 

Rys. 2. Ryzyka projektu wg kryterium rodzajowego

Rys. 3. Ryzyka projektu wg faz realizacyjnych
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 � Zarządzanie projektem 
„Elektrownia Czeczott”

W Kompanii Węglowej S.A. funk-
cjonują ściśle określone zasady zarzą-
dzania projektami. Zasady te nakazują 
podjęcie określonych działań organiza-
cyjnych. Działania te - przedstawione 
na rys. 4 - inicjują projekt. 

Organizacja zarządzania projektem 
została podzielona na pięć faz. Fazy te 
zostały przedstawione na rys. 5.

 

 � Model biznesowy 
Projektu Czeczott

Budując model biznesowy Projek-
tu Czeczott przyjęto następujące za-
łożenia:

 � projekt będzie realizowany na za-

sadzie EPC,
 � dług będzie spłacany z przycho-

dów elektrowni,
 � operatorem realizującym projekt 

będzie stworzona z partnerem biz-
nesowym spółka SPV,

 � KW zawrze długoterminowy kon-
trakt na dostawy węgla do elek-
trowni,

 � KW gotowa jest odebrać część (na 
potrzeby własne KW) lub całości 
energii elektrycznej na zasadzie to-
olingu,

 � finansowanie projektu będzie reali-
zowane w formule Project Finance.
 W toku dalszych prac przygoto-

wawczych, biorąc pod uwagę sytuację 
finansową Kompanii Węglowej, jej pla-
ny inwestycyjne w core business oraz 
plany restrukturyzacyjne, opracowany 

został model biznesowy projektu, któ-
ry został zaprezentowany na spotka-
niach z potencjalnymi kandydatami na 
partnera biznesowego w Projekcie Cze-
czott. Kandydaci na partnera po podpi-
saniu umowy o zachowaniu poufności 
otrzymali wgląd do Wstępnego Studium 
Wykonalności, innych dokumentów do-
tyczących Projektu, a także umożliwio-
no im obejrzenie miejsca planowanej 
inwestycji. Odbyło się wiele spotkań z 
udziałem przedstawicieli KW reprezen-
tujących różne służby.

Model biznesowy Projektu Czeczott 
zakładał:

 � udział partnera biznesowego w 
projekcie powyżej 51%,

 � dostarczenie przez partnera: tech-
nologii,finansowania,zarządzania 
eksploatacją.
W późniejszym czasie Kompania 

Węglowa ograniczyła swój udział w pro-
jekcie do poziomu ok. 10% (teren wraz 
z uzbrojeniem oraz wartości niemate-
rialne i prawne).

 � Zaproszenie do 
składania ofert

Zaproszenia do składania ofert zo-
stały przesłane do sześciu firm, które 
wyraziły zainteresowanie Projektem Cze-
czott. Wśród zaproszonych były cztery 
firmy chińskie, jedna koreańska oraz 
jedna japońska.

Oferty zostały złożone przez:
1.Sepco Power China - Chiny,
2.Samsung C&T - Korea,
3.Mitsui & Co. Ltd - Japonia.
Komisja Negocjacyjna przy współ-

udziale doradców dokonała oceny ofert. 
Oferenci mieli możliwość poprawy swo-
ich ofert podczas przesłuchań. W re-
zultacie Zarząd Kompanii Węglowej po 
zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Ne-
gocjacyjnej dokonał wyboru do dalszych 
negocjacji dwóch oferentów: Mitsui & 
Co. Ltd oraz Samsung C&T.

 � Wybór partnera

 W wyniku dalszych negocjacji Za-
rząd Kompanii Węglowej SA postanowił 

Rys. 4. Działania inicjujące realizację projektu

Rys. 5. Fazy organizacji projektu (opracowanie własne)



udzielić wyłączności na dalsze negocjacje dla firmy Mitsui & Co. 
Ltd. Mitsui zaprezentowało technologię Hitachi (później: Mitsu-
bishi Hitachi Power System). 

W trakcie negocjacji MHPS zaprezentował główne założenia 
projektu oraz rozwiązania techniczne.

Podstawowe dane charakteryzujące Projekt Czeczott: 
 � lokalizacja: Wola, Gmina Miedźna, Powiat Pszczyński
 � typ elektrowni:

 –  na węgiel kamienny (KWK Piast i KWK Ziemowit),
 –  na parametry ultra nadkrytyczne, 
 –  wysokosprawna  46,2%, 
 –  o mocy ~1000 MW,

 � planowany poziom produkcji energii elektrycznej brutto: ok. 
7,6 TWh/rok
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rozpoczęcie 
produkcji energii 
elektrycznej w 
Elektrowni Czeczott 
przewidywany jest na 
początek 2021 r.

”
 � zapotrzebowanie na węgiel: ok. 3 mln ton/rok 
 � okres budowy: ~ 5 lat
 � koszt inwestycji: ok. 1,5 mld Euro
 � model realizacji: EPC
 � sposób finansowania: project finance
 � udział KW i Mitsui w projekcie: 10/90

23 lipca 2014r. Kompania Węglowa oraz Mitsui podpisały 
umowę o wspólnym rozwoju projektu (JDA), w której określone 
zostały zasady współpracy stron przy jego realizacji oraz harmo-
nogram działań.

Harmonogram przewiduje, że budowa elektrowni rozpocznie 
się z początkiem 2016 r. i potrwa ok 5 lat. Rozpoczęcie produk-
cji energii elektrycznej w Elektrowni Czeczott przewidywany jest 
na początek 2021 r.

 � Wnioski 

Realizując Projekt „Elektrownia Czeczott”, Kompania Węglo-
wa S.A. zamierza zrealizować następujące cele:
1. zapewnić zbyt węgla z pobliskich kopalń Piast i Ziemowit,
2. zdywersyfikować działalność KW,
3. wydłużyć łańcuch wartości, uzyskując wyższe marże,
4. zwiększyć wartość Spółki.

Cele te zostaną zrealizowane bez potrzeby angażowania 
środków własnych Kompanii Węglowej S.A. o
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plinarne studium prawno–regulacyjne 
dotyczyło hurtowego rynku energii oraz 
instrumentów regulacyjnych, które ma-
ją na celu zapewnienie jego płynno-
ści i transparentności. Praca zyskała 
najwyższe oceny, w szczególności, w 
uznaniu jej wysokich walorów teore-
tycznych i praktycznych. W tym ostat-
nim aspekcie uznano, że rozwiązania 
poddane analizie przez naukowców z 
Polski mogą być wzorcem dla syste-
mów regulacyjnych innych państw w 
zakresie demonopolizacji i liberalizacji 
rynków energii. Nagroda została ode-
brana przez dr hab. Mariusza Sworę 
na uroczystej gali w trakcie konferen-
cji regulacyjno-inwestycyjnej (13th ER-
RA Energy Investment and Regulation 
Conference), która odbyła się w stolicy 
Azerbejdżanu, Baku.  

Energy Regulators Regional Asso-
ciation, organizacja zrzeszającą organy 
regulacyjne z 36 państw, przyznała po 
raz pierwszy nagrodę ERRA Regulatory 
Research Award Polakom - dr hab. Ma-
riuszowi Swora z Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UJ w Krakowie oraz dr hab. 
Jackowi Kamińskiemu, prof. Instytutu 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią PAN w Krakowie. Ich opraco-
wanie pt. Liquidity and Transparency of 
the Wholesale Electricity Market: The 
Duty to Trade on a Power Exchange 
(Płynność i przejrzystość hurtowego 
rynku energii elektrycznej: obowiązek 
obrotu energią za pośrednictwem gieł-
dy), zyskało najwyższe noty od kapituły 
złożonej z międzynarodowych eksper-
tów z dziedziny energetyki z Europy i 
Stanów Zjednoczonych. Interdyscy-

Energy Regulators Regional Asso-
ciation jest organizacją międzynarodo-
wą założoną z inicjatywy amerykańskiej 
(USAID) w 2000 r. i zrzesza 36 państw 
z Ameryki, Azji, Afryki i Europy. Celem 
ERRA Regulatory Research Award jest 
m.in. motywowanie ekspertów i naukow-
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Operatorzy systemów dystrybu-
cyjnych stają przed wyzwaniem grun-
townej modernizacji infrastruktury sie-
ciowej, kładąc jednocześnie nacisk na 
poprawę wskaźników jakości i nieza-
wodności dostawy energii elektrycznej. 
Wielokrotnie wśród kluczowych para-
metrów opisujących strategię operato-
rów, znajdują się wskaźniki opisujące 
jakość dostawy widzianą z perspekty-
wy klienta. Dodatkowym bodźcem do 

Marek Rogóż, Janusz Kurpas, TAURON Dystrybucja S.A.

JAKOść dOSTAWY 
ENERgII ELEKTRYCZNEJ 
z perspektywy Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego

Z punktu widzenia klienta końcowego jakość produktu czy świadczonych usług 
jest obok ceny  jednym z  kluczowych czynników decydujących o  wyborze 

dokonywanym przez konsumenta. Jest też głównym składnikiem oceny zadowolenia 
z  produktu czy świadczonej usługi. Zasady te niewątpliwie dotyczą też usługi 
dystrybucji energii elektrycznej, jaka świadczona jest przez Operatorów Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) na rzecz milionów klientów. Sprawa zyskuje na znaczeniu 
w  obliczu przekształceń branży energetycznej i  silnej presji wywieranej na OSD 
przez rynek oraz regulatora – Urząd Regulacji Energetyki. 

aktywnego traktowania aspektów jako-
ściowych jest zapowiadany nowy mo-
del regulacji jakościowej, w którym wła-
ściwy poziom parametrów opisujących 
jakość dostawy będzie miał wpływ na 
przychód regulowany [2], [3].

Klientów przyłączonych do sieci 
elektroenergetycznej można podzielić 
na wiele kategorii związanych z gru-
pami przyłączeniowymi, grupami ta-
ryfowymi, odbiorców komunalnych, 

zużywających energię elektryczna na 
potrzeby gospodarstwa domowego 
czy przedsiębiorców, którzy wykorzy-
stują energię elektryczną do prowadze-
nia działalności gospodarczej. Wśród 
wymienionych nie może zabraknąć 
„prosumentów” i wytwórców energii 
elektrycznej. Każda z grup użytkowni-
ków ma inne oczekiwania w zakresie 
niezawodności dostawy i jakości ener-
gii elektrycznej, ale w miarę upływu 
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czasu wymagania odbiorców rosną. 
W wielu przypadkach chwilowy 

brak zasilania jest mniej lub bardziej 
dokuczliwy, jednak nie powoduje istot-
nych szkód materialnych czy zagro-
żenia. W innych przypadkach ciągła 
i niezaburzona dostawa energii elek-
trycznej jest niezbędna dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa ludzi i obiektów, 
ale także dla zapewnienia prowadzenia 
działalności przemysłowej, wymagają-
cej podtrzymywania ciągłych procesów 
przemysłowych. W takich uwarunko-
waniach jakość napięcia i niezawod-
ność dostawy staje się kluczowa. 

Podstawowym dokumentem praw-
nym obowiązującym OSD w tym ob-
szarze jest Rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego 
[1], które określa parametry jakościowe 
energii elektrycznej i standardy jako-
ściowe obsługi odbiorców. Rozporzą-
dzenie [1] wyraźnie wskazuje, że dys-
trybucja energii elektrycznej polega na 
„utrzymaniu ciągłości i (…) niezawod-
ności jej dostarczania” oraz „utrzyma-
niu parametrów jakościowych energii 
elektrycznej”. W rozdziale „Parametry 
jakościowe energii elektrycznej i stan-
dardy jakościowe obsługi odbiorców 
oraz sposób załatwiania reklamacji” 
Rozporządzenia [1] zawarto minimalne 
wymagania jakie OSD jest zobowiąza-
ny spełnić w stosunku do odbiorców 
przyłączonych do jego sieci. Wśród pa-
rametrów jakościowych, są wymienio-
ne częstotliwość i wartość skuteczna 
napięcia, wahania i asymetria napięcia 
oraz harmoniczne napięcia. Rozpo-
rządzenie definiuje też rodzaj przerw 
w zasilaniu oraz podaje dopuszczal-
ny czas trwania przerw długich i bar-
dzo długich. 

Wprowadzona w 2008 r. noweli-
zacja [5] Rozporządzenia [1] wprowa-
dziła wskaźnik przeciętnego systemo-
wego czasu trwania przerwy długiej 
i bardzo długiej (SAIDI) oraz wskaź-
nik przeciętnej systemowej częstości 
przerw długich i bardzo długich (SA-
IFI), do których publikacji zobowiąza-
no Operatorów Sieci Dystrybucyjnej. 

Wskaźniki te są podstawowym para-
metrem porównawczym stanu tech-
nicznego sieci i skuteczności działań 
operacyjnych (rozbudowa sieci i przy-
łączanie nowych odbiorców, prowa-
dzenie zabiegów eksploatacyjnych) 
europejskich operatorów sieci dystry-
bucyjnych, których prowadzenie nie 
powinno powodować przerw w do-
stawie energii elektrycznej. Właśnie te 
dwa wskaźniki oraz dodatkowo czas 
realizacji przyłączenia nowych odbior-

i prowadzeniem zabiegów utrzymania 
infrastruktury sieciowej w należytym 
stanie technicznym. Degradacja sinu-
soidy i związane z nią obniżenie jako-
ści napięcia jest spowodowane przez 
pobór odkształconych prądów przez 
odbiorniki. Tym samym, to odbiorcy 
w głównej mierze są sprawcami po-
wstawania zaburzeń jakości energii 
elektrycznej. Rolą OSD jest nadzo-
rować ten obszar poprzez zarządza-
nie poziomami emisji poszczególnych 
odbiorców, przy jednoczesnym wy-
krywaniu urządzeń  nadmiernie za-
burzających. 

W praktyce operacyjnej OSD po-
miar parametrów jakościowych energii 
elektrycznej jest inicjowany z dwóch 
powodów: na wezwanie reklamacyjne 
odbiorcy lub jako własna inicjatywa. 
Każdy z działających w Polsce OSD 
obserwuje zwiększenie liczby pomia-
rów reklamacyjnych, co związane jest 
ze wzrostem oczekiwań odbiorców 
względem ciągłości i jakości zasila-
nia, a także ze wzrostem świadomo-
ści swoich praw zagwarantowanych 
w umowach dystrybucyjnych.

Reakcja na zgłoszenie reklama-
cyjne jest obowiązkiem OSD, nato-
miast pomiary parametrów jakościo-
wych wykonywane z własnej inicjatywy 
są przejawem poszukiwania nowych 
sposobów do oceny sytuacji w sieci 
i równocześnie oceny jej stanu tech-
nicznego. 

Świadoma budowa systemu moni-
torowania jakości energii elektrycznej 
(SMJEE) wymaga zdefiniowania celów, 
które są zamierzone do osiągnięcia. 
Niezbędne jest wskazanie interesa-
riuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 
wraz z określeniem ich potrzeb. Na-
leży określić kategorie punktów sieci 
dystrybucyjnej, które powinny być ob-
jęte pomiarem. Biorąc pod uwagę, że 
informacja pozyskiwana podczas po-
miarów będzie wykorzystywana przez 
różnorodne grupy specjalistów, należy 
przewidzieć powiazania SMJEE z inny-
mi systemami biznesowymi w przed-
siębiorstwie, np. SCADA, systemy 
wsparcia obsługi klienta (reklamacje), 

Podstawowym 
dokumentem prawnym 
obowiązującym oSD 
w tym obszarze jest 
rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu 
elektroenergetycznego, 
które określa parametry 
jakościowe energii 
elektrycznej i standardy 
jakościowe obsługi 
odbiorców

”

ców mają zostać uwzględnione przez 
Urząd Regulacji Energetyki w nowym 
modelu regulacyjnym [2], [3].

 Operatorzy Sieci Dystrybucyjnej 
stoją przed trudnym zadaniem za-
pewnienia odpowiedniej jakości na-
pięcia i ciągłości zasilania dla każdego 
z klientów przyłączonych do sieci. Pro-
ces ten jest realizowany przy uwzględ-
nieniu ciągłej zmiany konfiguracji sie-
ci, który związany jest z jej rozbudową 
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systemy zarządzenia rozwoje sieci 
(przyłączenia i modernizacje). 

Biorąc pod uwagę powyższe moż-
na wskazać dwa główne cele pomiaru 
parametrów jakość energii elektrycz-
nej. Pierwszy związany jest z oceną 
statystyczną jakości i niezawodności 
dostawy energii elektrycznej. Umożli-
wia on ocenę spełnienia zobowiązać 
prawnych wynikających z Rozporzą-
dzenia [1], ochronę przed nieuza-
sadnionymi reklamacjami, ale jedno-
cześnie daje możliwość oceny stanu 
technicznego sieci w dłuższej perspek-
tywie czasu (np. kilka lat). Na tym po-
ziomie oceny będą wykorzystywane 
głównie zagregowane dane pomiaro-
we, najczęściej wartości 10-minutowe. 

Drugim istotnym celem jest szczegóło-
wa analiza zaburzeń i zdarzeń wystę-
pujących w poszczególnych punktach 
sieci. Ten poziom analizy może być 
wykorzystany do wykrywania źródeł 
zaburzeń, a przez to zarządzania po-
ziomami emisji w sieci dystrybucyjnej, 
czy wspierania procesu przyłączania 
odbiorców i źródeł.  

Mając świadomość bieżących 
i przyszłych potrzeb w TAURON Dys-
trybucja S.A., rozpoczęto budowę sys-
temu monitorowania jakości energii 
elektrycznej. Rozwój SMJEE będzie 
procesem ciągłym, a budowę jego 
głównych elementów zaplanowano 
na okres kilku lat. Powołany w 2013 r. 
specjalny zespół po kilku miesiącach 

pracy przedstawił Zarządowi Spółki 
koncepcję budowy i rozwoju systemu 
monitorowania jakości energii elek-
trycznej. Zarząd po zapoznaniu się 
z dokumentem rekomendował jego 
realizację. Głównym wynikiem prac by-
ło określenie struktury systemu, którą 
przedstawiono na rys. 1. 

 System MJEE będzie obejmował 
swym zasięgiem sieć dystrybucyjną na 
wszystkich poziomach napięć na ternie 
całego obszaru działalności TAURON 
Dystrybucja S.A. W jego strukturze 
można wyróżnić warstwę pomiarową, 
warstwę transmisji danych oraz war-
stwę analityczną z bazami danych. 

Zakłada się, że system MJEE bę-
dzie otwarty, tj. będzie integrował urzą-

Rys. 1 Struktura systemu monitorowania jakości energii elektrycznej
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dzenia pomiarowe różnych kategorii 
i różnych producentów. Do celów roz-
strzygania sporów umownych niezbęd-
ne jest stosowanie analizatorów klasy 
A w rozumieniu normy PN-EN 61000-
4-30 [4], jednak do celów oceny stanu 
technicznego można wykorzystać in-
ne urządzenia nie będące analizatora-
mi jakości energii elektrycznej, jak np. 
„moduły jakościowe” w zabezpiecze-
niach czy sterownikach polowych oraz 
liczniki bilansujące i liczniki końcowe 
z zabudowanym funkcjami pomiarów 
niektórych parametrów jakościowych. 
W niektórych przypadkach konieczne 
będzie zastosowanie działań przysto-
sowujących format wymiany danych 
pomiędzy urządzeniem a aplikacją ob-
szarową. Funkcjonalność ta może być 
realizowana bezpośrednio w urządze-
niu lub poprzez zewnętrzny moduł tłu-
maczący. 

Jako podstawowe medium komu-
nikacyjne przewiduje się wykorzysta-
nie wewnętrznej sieci komputerowej, 
a w przypadku jej braku, wykorzysty-
wane będą różne odmiany transmi-
sji GPRS. 

Warstwa analityczna została po-
dzielona na dwa poziomy: poziom in-
żynierski (aplikacja obszarowa) oraz 
poziom statystyczny (aplikacja cen-
tralna). Nazwy tych poziomów odpo-
wiadają wprost możliwościom jakie 
zostaną udostępnione dla użytkowni-
ków końcowych. 

Do aplikacji obszarowej będą prze-
syłane wszystkie dane z wszystkich 
urządzeń pomiarowych zlokalizowa-
nych geograficznie na podległym ob-
szarze. Będą to dane zagregowane 
wymagane przez Rozporządzenie [1] 
(dane okresowe 10 minutowe, często-
tliwość oraz Plt), dane o innym czasie 
uśredniania (np. 3 sekundy, 3 minuty), 
dane na temat zdarzeń i ich parame-
trów, ale również przebiegi wartości 
skutecznych i przebiegi oscylogra-
ficzne podczas zapadów, przerw czy 
wzrostów napięcia. W aplikacji tej będą 
również przechowywane dane z ana-
lizatorów przenośnych. Strumień da-
nych będzie znaczny, a ich szczegó-

łowość umożliwi wykonanie wszelkich 
raportów statystycznych, ale także do-
kładnych i wielokierunkowych analiz in-
żynierskich umożliwiających np. iden-
tyfikację rodzaju i źródła zaburzenia. 
Z aplikacji obszarowej będą korzystać 
inżynierowie rozwiązujący problemy 
z niedotrzymaniem parametrów jako-
ściowych. Przewiduje się, że na terenie 
działania TAURON Dystrybucja S.A. 
będzie kilka niezależnych aplikacji ob-
szarowych. Każda z nich będzie miała 
swoją bazę danych. W razie potrzeby 
przewiduje się wymianę danych po-
między poszczególnymi aplikacjami. 
Aktualnie pracują już oprogramowa-
nia, które pełnią funkcje aplikacji ob-
szarowej. 

PN-EN  50160, dla innych interesariu-
szy (URE, uczelnie itp.).  Raporty bę-
dą przygotowywane w oparciu o opra-
cowane wzorce, ale będzie również 
możliwość indywidualnej konfiguracji 
raportu. 

Przewiduje się, że system MJEE 
zostanie powiązany z systemami 
wsparcia obsługi reklamacji (SOD) 
oraz z systemem zarządzania mająt-
kiem sieciowym (ZMS), a także syste-
mem SCADA. 

Należy też dodać, że obok budowy 
infrastruktury technicznej i informatycz-
nej wprowadzane są zmiany organiza-
cyjne w strukturze Spółki, które mają 
ujednolicić obszar zarządzania jako-
ścią energii elektrycznej w poszczegól-
nych Oddziałach. Zmiany realizowane 
są w ramach projektu Jedna Dystry-
bucja, który ma na celu ujednolicanie 
procesów biznesowych. Został uru-
chomiony również program szkolenio-
wy dla pracowników, który ma zapew-
nić zwiększenie wiedzy i kompetencji 
z obszaru jakości energii elektrycznej.

Obok budowy systemu monitoro-
wania jakości w Spółce realizowanych 
jest kilka projektów badawczych, któ-
re wdrożone w przyszłości w szerszej 
skali, w sposób aktywny będą wpły-
wać na poprawę ciągłości zasilania 
i jakości napięcia. Jednym z nich jest 
projekt budowy stacjonarnego ma-
gazynu energii (ang. Energy Storage 
System - ESS)  o mocy około 2 MW. 
Magazyn zostanie przyłączony do sie-
ci SN w pobliżu odnawialnych źródeł 
energii, a jego głównym celem będzie 
ocena możliwości wykorzystania w  
przyszłości tego typu instalacji do sta-
bilizacji pracy sieci oraz poprawy pa-
rametrów jakości energii elektrycznej. 
Poza działaniami w zakresie poprawy 
jakości energii elektrycznej planowane 
są dodatkowe działania mające na celu 
ocenę możliwości wykorzystania ESS 
do stabilizacji i wyrównywania przepły-
wu mocy czynnej i biernej w punkcie 
przyłączenia, do likwidacji ograniczeń 
przesyłowych i innych. Prace są za-
awansowane, a uruchomienie instalacji 
jest przewidziane w 2015 r. 

Aplikacja centralna to aplikacja, 
która będzie łączyć ze sobą wszyst-
kie aplikacje obszarowe. Aplikacja ta 
będzie korzystać tylko z danych za-
gregowanych. Dodatkowym źródłem 
danych będą moduły jakościowe licz-
ników bilansujących i liczników kon-
sumenckich, które będą odczytywane 
przez systemy AMR i przechowywane 
w centralnej bazie pomiarowej. Dane te 
będą stanowić podstawę do genero-
wania różnorodnych raportów: dla od-
biorcy końcowego, zgodności z Roz-
porządzeniem [1], zgodności z normą 

rolą oSD jest 
nadzorować obszar 
poprzez zarządzanie 
poziomami emisji 
poszczególnych 
odbiorców, przy 
jednoczesnym 
wykrywaniu 
urządzeń nadmiernie 
zaburzających

”
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Elementy, które w sumarycznym 
znaczeniu będą miały znaczący po-
zytywny wpływ na poprawę jakości 
i niezawodności zasilania można też 
znaleźć w innych działaniach reali-
zowanych w Spółce, m.in. program 
wdrożenia inteligentnej infrastruktu-
ry sieciowej, program zintegrowanej 
diagnostyki sieciowej czy program in-
westycyjny zmierzający do gruntownej 
modernizacji sieci i stacji elektroener-
getycznych będących w eksploatacji 
TAURON Dystrybucja S.A. 

Jesteśmy przekonani, że realizo-
wane inicjatywy umożliwią efektywne 
prowadzenie podstawowej działalności 
dystrybucyjnej, a wielostronne działa-
nia zmierzające do poprawy jakości 

i niezawodności zasilania przyczynią 
się do zwiększenia satysfakcji odbior-
ców i będą jednym ze sposobów sku-
tecznego określania i uzasadniania po-
trzeb inwestycyjnych w nowym modelu 
regulacyjnym. o

Literatura:

[1] Rozporządzenie Ministra Gospo-

darki z  dnia 4 maja 2007 r. w  sprawie 

szczegółowych warunków funkcjono-

wania systemu elektroenergetycznego 

(Dz.U.2007.93.623). 

[2] http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/infor-

macje-ogolne/ure-w-mediach/5164,Wy-

zwania-inteligentnej-sieci-Rozmowa-

z-Markiem-Woszczykiem-prezesem-

Urzedu-Regul.html

[3] http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspol-

praca-miedzynarod/4648,Innowacyjna-

energetyka-innowacyjna-regulacja.html

[4] Norma PN-EN 61000-4-30 „Kompa-

tybilność elektromagnetyczna (EMC) - 

Część 4-30: Metody badań i pomiarów - 

Metody pomiaru jakości energii”
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[6] Koncepcja systemu monitorowania 

parametrów jakości energii elektrycznej 

w TAURON Dystrybucja S.A. - dokument 

wewnętrzny, 2013 r. 
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Arkadiusz Ratajczak, radca prawny, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora

Rynek zdolności 
wytwórczych 
w świetle prawa Unii Europejskiej 

Mechanizmy wspierania oferowania zdolności wytwórczych to szeroka kategoria 
instrumentów polityki gospodarczej, których głównym celem jest zapewnienie 

wystarczającego poziomu dostępnych mocy wytwórczych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa działania systemu elektroenergetycznego oraz dostaw do odbiorców. 
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Spośród obszernego katalogu ta-
kich instrumentów, opierających się na 
zasadzie oferowania dodatkowego wy-
nagrodzenia dla podmiotów udostęp-
niających zdolności wytwórcze (ina-
czej: mechanizmów wynagradzania za 
moc; ang. capacity remuneration me-
chanisms), należy wyróżnić grupę tzw. 
rynków mocy (ang. capacity markets), 
których wspólnym mianownikiem jest 
wykorzystanie zasad rynkowych przy 
tworzeniu instrumentów wynagradzania 
za moc. Mechanizmy wynagradzania za 
udostępnienie są w tej czy innej formie 
obecne na rynkach energii poszczegól-
nych państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej już od dłuższego czasu. Z 
uwagi na zmiany w strukturze wytwa-
rzania energii elektrycznej ich znacze-
nie zaczyna ostatnio jednak rosnąć. To-
warzyszy temu postępująca tendencja 
do regulowania tego wycinka sektora 
energetycznego również na szczeblu 
unijnym.

 � Przesłanki wzrostu 
znaczenia instrumentów 
wynagradzania za moc

Prowadzenie w poszczególnych 
państwach członkowskich prac (na 
różnym etapie zaawansowania) nad 
rozwiązaniami opartymi na oferowa-
niu dodatkowego wynagrodzenia w 
zamian za udostępnianie samej mocy 
wytwórczej (niezależnie od wytwarza-
nej energii elektrycznej) wynika z kilku 
przesłanek, z których najważniejsze 
opisano poniżej. 

Pierwszą i być może najbardziej 
istotną jest lawinowy wzrost znacze-
nia generacji energii elektrycznej z 
wykorzystaniem źródeł odnawialnych 
(OZE). Skutki wzrostu znaczenia tego 
rodzaju wytwarzania energii elektrycz-
nej dla wytwarzania energii w źródłach 
konwencjonalnych jest dwojaki. Z jed-
nej strony energia elektryczna produ-
kowana w OZE wypiera z rynku ener-
gię elektryczną wytwarzaną w źródłach 
konwencjonalnych, co wynika z niskich 
kosztów krańcowych wytwarzania ze 
źródeł odnawialnych (zwłaszcza opar-

tych na wietrze i słońcu) oraz obowiąz-
ku i pierwszeństwa przyjęcia do sieci 
dystrybucyjnej energii elektrycznej wy-
twarzanej w OZE. 

Z drugiej zaś strony wzrost wolume-
nu energii elektrycznej wytwarzanej w 
OZE na rynku, wpływa (ze względu na 
wspomniane niskie koszty jej produk-
cji) na ogólny spadek cen energii elek-
trycznej na rynku. Nie dosyć więc, że 
konwencjonalne jednostki wytwórcze 
sprzedają mniejszy wolumen energii 
elektrycznej, to w dodatku, kiedy już 
sprzedają, to za niższą cenę. W oczy-
wisty sposób, ogranicza to rynkowe 
impulsy inwestycyjne w zakresie pro-

dywalnym charakterem dostaw energii 
elektrycznej wytwarzanej w niektórych 
źródłach odnawialnych (wiatr i słońce). 

Kolejną, istotną okolicznością jest 
przy tym fakt (i jest to jednocześnie ko-
lejna przesłanka wzrastającego zna-
czenia mechanizmów mocowych), że 
podmioty operujące konwencjonalnymi 
jednostkami wytwórczymi nie mogą żą-
dać za wytwarzaną energię elektrycz-
ną w chwilach zwiększonego (szczy-
towego) zapotrzebowania cen, które 
rzeczywiście odzwierciedlają jej war-
tość dla odbiorców i operatorów sieci 
elektroenergetycznych (tzw. wartość 
utraconej energii; ang. value of lost lo-
ad), z uwagi na administracyjne ogra-
niczenie wysokości cen energii elek-
trycznej (zarówno dla odbiorców np. 
w gospodarstwach domowych, jak i 
na rynku bilansującym). Niemożność 
żądania cen, które rzeczywiście od-
zwierciedlają rynkową wartość energii 
elektrycznej w okresach szczytowego 
zapotrzebowania (lub zagrożenia dla 
bezpieczeństwa pracy systemu elek-
troenergetycznego) jest tym bardziej 
istotna dla konwencjonalnych jedno-
stek wytwórczych, że jak wspomniano 
wyżej, produkowana przez te jednostki 
energia elektryczna musi konkurować 
z o wiele tańszą energią wytwarzaną w 
OZE. W związku z czym co do zasady, 
jednostki konwencjonalne wprowadza-
ją na rynek mniej energii elektrycznej, 
otrzymując niższą cenę. 

Powyższe ograniczenie możliwości 
dyktowania przez wytwórców cen rze-
czywiście odzwierciedlających wartość 
rynkową energii elektrycznej, jest zwią-
zane z kolejną przesłanką uzasadnia-
jącą pracę nad mechanizmami moco-
wymi: niską elastycznością popytu na 
energię elektryczną. Odbiorcy energii 
elektrycznej nie są świadomi jak często 
się zmieniają ceny energii elektrycznej i 
jaką osiągają faktycznie wysokość, np. 
na rynku bilansującym. W świadomości 
odbiorców, energia kosztuje tyle, ile wy-
nika z otrzymywanych rachunków, na 
których cena jest stała w długim okresie 
(miesiące, rok). Dodatkowo ceny wid-
niejące na tych rachunkach (dla odbior-

(…) z punktu widzenia 
bezpieczeństwa 
działania systemu 
elektroenergetycznego 
oraz bezpieczeństwa 
dostaw energii 
elektrycznej do 
odbiorców, niezbędne 
jest zapewnienie 
rezerwowej zdolności 
wytwórczej (…)

”

jektów w konwencjonalne źródła wy-
twórcze. 

Jednocześnie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa działania systemu 
elektroenergetycznego oraz bezpie-
czeństwa dostaw energii elektrycznej 
do odbiorców, niezbędne jest zapew-
nienie rezerwowej zdolności wytwórczej 
(ang. back–up capacity), charakteryzu-
jącej się zdolnością do szybkiego uru-
chomienia lub zwiększenia wolumenu 
generowanej energii elektrycznej (ela-
stycznością). Konieczność taka jest 
podyktowana niestabilnym i nieprzewi-
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ców w gospodarstwach domowych) są 
bardzo często efektem administracyj-
nej regulacji i w niewielkim stopniu od-
zwierciedlają to co się dzieje na rynku, 
zwłaszcza bilansującym. Skutkiem tego 
jest minimalna zdolność i wola odbior-
ców do korygowania wielkości zużycia 
energii elektrycznej w zależności od 
faktycznie zmieniających się kosztów 
jej wytworzenia i dostarczenia.

Ostatnią przesłanką, o której war-
to wspomnieć, są również ograniczo-
ne możliwości w zakresie elastyczności 
podaży, wynikające ze specyfiki towaru 
jakim jest energia elektryczna, której po-
tencjał magazynowania jest minimalny, 
w związku z czym zasadniczo wolumen 
produkcji musi być w każdym czasie 
uzależniony od wielkości zapotrzebo-
wania w danym momencie. Ograni-
czone są możliwości wyprodukowania 
energii elektrycznej wtedy, kiedy koszt 
jej wytworzenia jest niski i zmagazy-
nowania jej w celu wprowadzenia na 
rynek, kiedy koszty wytworzenia gwał-
townie rosną.

 � Prawo Unii Europejskiej 
a rynki mocy

Podejmowane w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej inicjatywy z 
zakresu analiz zasadności ewentualne-
go wprowadzenia oraz projektowania 
już konkretnych rozwiązań przewidu-
jących udzielanie wsparcia w zamian 
za oferowanie dostępnych mocy wy-
twórczych, skłoniły Komisję Europej-
ską do przyjęcia kilku regulacji1. Celem 
tych dokumentów jest próba ujednolice-
nia podejścia stosowanego przez pań-
stwa członkowskie zarówno w zakresie 
analizowania przesłanek i zasadności 
wprowadzania mechanizmów moco-
wych, jak i  projektowania już poszcze-
gólnych systemów wsparcia. Przyczyną 
zainteresowania KE systemami wyna-
gradzania za udostępnienie mocy wy-
twórczych jest obawa, że nieskoordy-
nowane wysiłki państw członkowskich 

oraz wdrażane przez te państwa nie-
prawidłowo skonstruowane i funkcjo-
nujące mechanizmy mogą wypaczyć 
dotychczasowe efekty w zakresie inte-
gracji rynków energii państw członkow-
skich i budowy rynku wewnętrznego, a 
w skrajnym przypadku nawet wykoleić 
wspomniany projekt. 

obiektywną i wiarygodną oceną istnie-
jących możliwości zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu mocy wytwórczych, 
przy czym ocena taka powinna identyfi-
kować  przyczyny ewentualnego niewy-
starczającego poziomu zdolności wy-
twórczych oraz wskazywać  wszystkie 
możliwe sposoby poprawy sytuacji w 
tym zakresie, również takie, które nie 
opierają się na bezpośrednim wspiera-
niu udostępniania mocy wytwórczych 
(np. mechanizmy związane ze sterowa-
niem reakcjami strony popytowej - DSR, 
uwzględnienie możliwości wynikających 
z wykorzystania istniejących połączeń 
międzysystemowych). W tym ostatnim 
przypadku należy brać pod uwagę nie 
tylko istniejący stan rzeczy, ale również 
realistyczne i wiarygodne prognozy do-
tyczące przyszłych inwestycji w nowe 
rozwiązania. Ponadto konieczne jest 
uwzględnienie kontekstu regionalnego, 
a nawet unijnego, w szczególności pra-
widłowego funkcjonowania wewnętrz-
nego rynku energii oraz wynikających z 
tego możliwości, które mogą przyczynić 
się do zapewnienia właściwego pozio-
mu mocy wytwórczych. Sugeruje się 
zatem, aby koordynować przeprowa-
dzane analizy z właściwymi instytucja-
mi (operatorzy sieciowi, regulatorzy ryn-
ków energii) w sąsiednich państwach 
członkowskich, w celu wykorzystania 
transgranicznego potencjału rynków 
energii. Ocena poziomu wystarczal-
ności zdolności wytwórczych powinna 
również uwzględniać wiarygodne da-
ne dotyczące jednostek wytwórczych 
pracujących w oparciu o wiatr i słońce, 
również w państwach sąsiednich oraz 
oszacować wielkość i jakość mocy wy-
twórczych koniecznych do ewentualne-
go zastąpienia (back–up capacity) takiej 
zmiennej i nieprzewidywalnej generacji. 
Przy analizie ewentualnych rozwiązań, 
należy również uwzględnić okoliczność, 
że wszelkie systemy wsparcia powinny 
mieć charakter tymczasowy oraz podle-
gać notyfikacji, jeśli zawierają elementy 
pomocy publicznej, a w każdym przy-

1) Komunikat Komisji Realizacja rynku wewnętrznego energii elektrycznej przy jak najlepszym wykorzystaniu interwencji publicznej; Bruksela, dnia 5.11.2013 r., C(2013) 7243 final; 
oraz Commission Staff Working Document: Generation Adequacy in the internal electricity market – guidance on public interventions; Brussels, 5.11.2013,  SWD(2013) 438 final; 
obydwa dokumenty opublikowane na: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm 

Przyczyną 
zainteresowania 
KE systemami 
wynagradzania 
za udostępnienie 
mocy wytwórczych 
jest obawa, że 
nieskoordynowane 
wysiłki państw 
członkowskich 
oraz wdrażane 
przez te państwa 
nieprawidłowo 
skonstruowane 
i funkcjonujące 
mechanizmy 
mogą wypaczyć 
dotychczasowe efekty 
w zakresie integracji 
rynków energii państw 
członkowskich (…)

”

Kierując się powyższymi przesłan-
kami, Komisja Europejska we wspo-
mnianych dokumentach sugeruje po-
stępowanie w zakresie analizowania 
potrzeby ewentualnego wdrożenia 
mechanizmu mocowego zgodnie z 
określonymi, jednolitymi regułami. Ja-
kakolwiek interwencja powinna być po-
przedzona gruntowną, wszechstronną, 



29nr 5-6(41-42)/2014

E
le

k
tr

o
en

er
g

et
yk

a

ODPYLANIE – FILTRACJA – NEUTRALIZACJA
dla energetyki i ciepłownictwa

REDUKCJA PYŁÓW, SO2 i NOx
ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ

PROJEKT – PRODUKCJA – MONTAŻ – SERWIS

INSTAL-FILTER SA Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza 
ul. Chłapowskiego 7, 64-000 Kościan www.instalfilter.pl

padku zalecane są konsultacje z Ko-
misją Europejską. 

Po ewentualnym dokonaniu wy-
boru konkretnego mechanizmu, przy 
projektowaniu szczegółowych rozwią-
zań należy zapewnić ich zgodność ze 
wspólnym rynkiem energii i unikać jego 
zniekształcenia. W związku z tym, co do 
zasady, wybrany instrument wsparcia 
powinien być technologicznie neutral-
ny (także w zakresie niedyskryminacyj-
nego traktowania nowych i istniejących 
mocy wytwórczych) oraz opierać się na 
efektywności technicznej wymaganej 
dla zapewnienia wystarczającego po-
ziomu wystarczalności mocy wytwór-
czych. W długim terminie, mechanizm 
wsparcia powinien uwzględniać ogólny 
cel polegający na budowie niskoemisyj-
nej gospodarki, w tym w szczególności 

sektora energetycznego. Powinien za-
tem w maksymalnym możliwym stop-
niu uwzględniać potencjał wynikający 
ze sterowania reakcjami strony popy-
towej (DSR) w danym państwie człon-
kowskim oraz możliwości oferowane 
przez jednostki wytwórcze działające w 
ramach sąsiednich systemów elektro-
energetycznych (w ramach istniejącej 
i planowanej przepustowości na połą-
czeniach międzysystemowych).

 � Wnioski

Oceniając stanowisko wynikające z 
omówionych pokrótce powyżej doku-
mentów, łatwo zauważyć, że kluczowe 
dla Komisji Europejskiej jest zapewnie-
nie w pełni i prawidłowo funkcjonują-
cego wewnętrznego rynku energii w 

kontekście fundamentalnych zmian, ja-
kie zachodzą w sektorach energetycz-
nych państw członkowskich w związku 
z wdrażaniem unijnej polityki klimatycz-
nej i energetycznej. 

Komisja Europejska podjęła w po-
wyższych dokumentach próbę wskaza-
nia optymalnych jej zdaniem kierunków 
i sposobów interwencji publicznej, któ-
re będą co najmniej neutralne z punk-
tu widzenia wdrożenia i funkcjonowa-
nia wewnętrznego rynku energii oraz 
wykorzystywać jego obecny i przyszły 
potencjał. Stosowanie tych zasad ma 
w ocenie Komisji Europejskiej sprzyjać 
również osiągnięciu celów unijnej poli-
tyki energetycznej, którymi są zrówno-
ważony rozwój, bezpieczeństwo ener-
getyczne i konkurencyjność. o
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Agata Domańska, adwokat w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy

Zmiany te budzą jednak w prakty-
ce szereg wątpliwości i problemów in-
terpretacyjnych, poczynając od kwestii 
tak zasadniczych jak interpretacja poję-
cia „energii” użytego w przepisie, czy też 
kwestii rozdziału rachunkowości w zakre-
sie obrotu gazem lub energią z zagrani-
cą, a skończywszy na kwestiach sricte 
z zakresu rachunkowości, a więc ilości, 
form i zakresu sprawozdań finansowych, 

Obowiązki przedsiębiorstw 
energetycznych 
w zakresie rozdziału rachunkowości 

Nowelizacją z dnia 26 lipca 2013 r. 
(dalej Nowelizacja) wprowadzono 

szereg zmian do ustawy z  dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(dalej Prawo energetyczne), w tym zmiany 
w zakresie art. 44 Prawa energetycznego, 
dotyczącego standardów rachunkowości 
w  przedsiębiorstwie energetycznym. 
Nowelizacja miała na celu implementację 
dyrektyw III Pakietu energetycznego 
UE, tzw. Mały Trójpak Energetyczny, 
dotyczących wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej 
i  gazu ziemnego (Dyrektywa 2009/72/
WE i Dyrektywa 2009/73/WE). Zmiany 
w zakresie art. 44 Prawa energetycznego 
dotyczyły przede wszystkim wdrożenia 
wspomnianych Dyrektyw w  zakresie 
rozdziału rachunkowości przedsiębiorstw 
energetycznych (accounting unbundling).

do sporządzania których zobowiązane 
zostały przedsiębiorstwa energetyczne.

Przepis art. 44 Prawa energetycz-
nego w brzmieniu po Nowelizacji na-
kłada na przedsiębiorstwa energetycz-
ne obowiązek prowadzenia ewidencji 
księgowej dla poszczególnych wykony-
wanych rodzajów działalności gospodar-
czej wymienionych w tym przepisie oraz 
sporządzania i przechowywania odręb-

nych sprawozdań finansowych dla tych 
działalności, zawierających bilans oraz 
rachunek zysków i strat za wskazane 
okresy sprawozdawcze. Nakłada ponad-
to obowiązek badania sprawozdań także 
w zakresie zapewnienia równoprawnego 
traktowania odbiorców oraz eliminowa-
nia subsydiowania skrośnego pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami działalności.

Wykładnia językowa wskazuje, że 
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zakres podmiotowy omawianej regula-
cji obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa 
energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 
Prawa energetycznego, niezależnie od 
tego czy podlegają one obowiązkowi 
posiadania koncesji. Przepis art. 44 Pra-
wa energetycznego nie zawiera bowiem 
żadnych wyłączeń podmiotowych spod 
określonego w nim obowiązku dotyczą-
cego prowadzenia ewidencji księgowej. 
Przepisem tym objęte będą więc również 
przedsiębiorstwa energetyczne prowa-
dzące tylko jeden rodzaj działalności, al-
bo prowadzące działalność w zakresie 
ciepłownictwa, co budzi wątpliwości co 
do zasadności tego rodzaju regulacji.

Interpretując zapisy art. 44 Prawa 
energetycznego, przede wszystkim na-
leży mieć na uwadze cel Nowelizacji, ja-
kim było wdrożenie Dyrektyw III Pakietu 
energetycznego UE w zakresie rozdziału 
rachunkowości przedsiębiorstw energe-
tycznych (accounting unbundling) oraz 
cel samych regulacji wspólnotowych, 
jakim było wsparcie mechanizmów za-
pewniających przestrzeganie zasad rów-
noprawnego traktowania odbiorców oraz 
wyeliminowanie subsydiowania skrośne-
go pomiędzy poszczególnymi rodzajami 
działalności w zakresie energetyki.

Na gruncie dyrektyw UE dotyczą-
cych wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego energii elektrycznej i gazu moż-
na wyróżnić zasadniczo trzy rodzaje 
unbundlingu: unbundling księgowości 
(rachunkowości), unbundling funkcjo-
nalny (zarządzania) i unbundling praw-
ny. Unbundling rachunkowości został 
wprowadzony dyrektywami dotyczący-
mi wspólnego rynku energii elektrycz-
nej oraz gazu 96/92/WE i 98/30/WE, 
a następnie obecny był w przepisach 
dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE. 
Obecnie kwestię tę regulują przepisy art. 
30-31 Dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/
WE. Co istotne jednak, powyższy roz-
dział rachunkowości służący budo-
wie rynku wewnętrznego w przypadku 
energii dotyczy wyłącznie energii elek-
trycznej, nie obejmuje natomiast ciepła. 
Ciepło i energia cieplna nie jest przed-
miotem regulacji unijnych, nie istnieje 
też wewnętrzny rynek ciepła w ramach 

UE. Okoliczność ta nie została jednak 
uwzględniona w ramach Nowelizacji art. 
44 Prawa energetycznego, co niewąt-
pliwie rodzi poniżej opisane problemy 
interpretacyjne.

Mając na uwadze fakt, iż znowelizo-
wane przepisy art. 44 ust. 1 i 2 Prawa 
energetycznego stanowią implementa-
cję Dyrektyw 72/2009/WE i 73/2009/
WE, interpretacja tych przepisów po-
winna mieć co do zasady charakter 
pro-wspólnotowy i odwoływać się do 
obowiązków w zakresie rozdziału ra-
chunkowości sformułowanych w szcze-
gólności w art. 31 tychże Dyrektyw. 
Zgodnie z treścią tych przepisów, przed-
siębiorstwa energetyczne i gazowe zo-
bowiązane są:

odrębne przedsiębiorstwa, w celu 
uniknięcia dyskryminacji, subsydio-
wania skrośnego i zakłócenia kon-
kurencji;

 � prowadzić rachunkowość, która mo-
że być skonsolidowana, dla innych 
rodzajów działalności dotyczących 
energii elektrycznej lub paliw gazo-
wych, niezwiązanych z przesyłem 
i dystrybucją energii elektrycznej, 
czy też przesyłem, dystrybucją, LNG 
i magazynowaniem paliw gazowych;

 � w stosownych przypadkach prowa-
dzić skonsolidowaną rachunkowość 
dla innych rodzajów działalności nie-
związanych z energią elektryczną 
i paliwami gazowymi;
przy tym wewnętrzna rachunkowość 

rozumiana jest jako bilans oraz rachu-
nek zysków i strat dla każdego rodzaju 
działalności.

Mając na uwadze powyższe regu-
lacje Dyrektyw 72/2009/WE i 73/2009/
WE oraz treść art. 44 ust. 1 i 2 Pra-
wa energetycznego, uznać należy, iż 
w pierwszej kolejności granica podsta-
wowego rozdziału księgowości powin-
na przebiegać pomiędzy działalnością 
energetyczną przedsiębiorstwa, a jego 
działalnością „nieenergetyczną”, a na-
stępnie dotyczyć rozdziału księgowości 
w zakresie: wytwarzania, przesyłania, 
dystrybucji i obrotu paliwami gazowy-
mi, wytwarzania, przesyłania, dystrybucji 
i obrotu energią, magazynowania paliw 
gazowych oraz skraplania gazu ziem-
nego lub regazyfikacji skroplonego ga-
zu ziemnego.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż 
regulacja krajowa w tym wypadku idzie 
nieco dalej niż regulacja wspólnotowa, 
gdyż oprócz wyodrębnienia działalności 
w zakresie dystrybucji i przesyłu energii, 
a także dystrybucji, przesyłu, LNG i ma-
gazynowania gazu, wyodrębnia również 
taką działalność jak obrót i wytwarzanie 
energii lub gazu.

Rozdział pomiędzy działalność 
energetyczną przedsiębiorstwa i nie-
energetyczną, a także rozdział księgo-
wości pomiędzy poszczególnymi rodza-
jami działalności w zakresie działalności 
energetycznej, tj. dostarczania paliw 

Na gruncie dyrektyw 
uE dotyczących 
wspólnych 
zasad rynku 
wewnętrznego 
energii elektrycznej 
i gazu można 
wyróżnić 
zasadniczo 
trzy rodzaje 
unbundlingu: 
unbundling 
księgowości 
(rachunkowości), 
unbundling 
funkcjonalny 
(zarządzania) i 
unbundling prawny

”

 � prowadzić w  swojej wewnętrz-
nej rachunkowości odrębne księgi 
rachunkowe dla każdego rodza-
ju swojej działalności w zakresie: 
przesyłu i dystrybucji energii elek-
trycznej oraz w zakresie przesyłu, 
dystrybucji, LNG i magazynowania 
paliw gazowych, tak jak byłyby do 
tego zobowiązane, gdyby odnośne 
działalności były prowadzone przez 
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gazowych lub energii, znajduje swoje 
uzasadnienie w szczególności w ko-
nieczności eliminowania subsydiowania 
skrośnego po pierwsze między działal-
nością na rynku regulowanym i na ryn-
ku nieregulowanym, a także pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami działalno-
ści na rynku regulowanym. Powstaje 
jednak w tym miejscu wątpliwość: jak 
interpretować pojęcie „energii” użyte 
w art. 44 ust. 1 pkt 1 Prawa energe-
tycznego, czy obejmuje ono wyłącznie 
pojęcie energii elektrycznej, czy również 
pojęcie ciepła?

Literalne brzmienie przepisu art. 44 
ust. 1 pkt. 1 Prawa energetycznego 
w połączeniu z definicją pojęcia „ener-
gii” wskazaną w art. 3 pkt. 1) wskazy-
wać mogłoby, iż pod pojęciem energii 
należałoby rozumieć „energię przetwo-
rzoną w dowolnej postaci”, czyli zarów-
no energię elektryczną, jak i ciepło. Taką 
interpretację należałoby jednak uznać za 
sprzeczną z regulacjami wspólnotowy-
mi dotyczącymi wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej. Ce-
lem dyrektywy 72/2009/WE jest budowa 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej 
i „zapewnienie prawdziwej możliwości 
wyboru wszystkim konsumentom w Unii 
Europejskiej, bez względu na to, czy są 
to obywatele czy przedsiębiorstwa, stwo-
rzenie nowych możliwości gospodar-
czych oraz zwiększenie poziomu han-
dlu transgranicznego” (pkt. 1 Preambuły 
Dyrektywy 72/2009/WE). Rynek ten ma 
jednak dotyczyć wyłącznie energii elek-
trycznej, nie dotyczy natomiast energii 
cieplnej. Tym samym rozdział rachunko-
wości, co wyraźnie wynika z treści całej 
Dyrektywy 72/2009/WE, jak i z treści art. 
31 tej Dyrektywy, dotyczy wyłącznie roz-
działu działalności w zakresie przesyłu 
i dystrybucji energii elektrycznej, a nie 
wszelkiej innej energii, w tym cieplnej.

W  świetle powyższego wydaje 
się zatem, że treść art. 44 ust. 1 pkt 
1 PE należy poddać interpretacji pro-
wspólnotowej i przez użyte w nim poję-
cie „energii” rozumieć wyłącznie energię 
elektryczną. Przeciwna bowiem interpre-
tacja prowadziłaby do skutków niezgod-
nych z celami Dyrektywy 27/2009/WE, tj. 

do prowadzenia nierozdzielonej rachun-
kowości w zakresie wytwarzania ener-
gii elektrycznej oraz ciepła. Niewątpliwie 
nie pozwalałoby to na odrębne oblicze-
nie kosztów i przychodów oraz zysków 
i strat dla działalności w zakresie dostar-
czania samej energii elektrycznej, a tak-
że wypaczałoby cele regulacji unijnych. 

W  konsekwencji, w  przypadku 
przedsiębiorstwa prowadzącego dzia-
łalność zarówno w zakresie wytwarzania 
i obrotu energią elektryczną, jak i w za-
kresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, 
przyjąć należy, iż podmiot taki zobowią-
zany byłby do sporządzania sprawozda-
nia finansowego odrębnie dla wytwarza-
nia oraz obrotu energią elektryczną, jako 
poszczególnych rodzajów wykonywanej 
działalności gospodarczej wymienionej 
w art. 44 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Prawa ener-
getycznego. Z kolei działalność w za-
kresie wytwarzania i dystrybucji ciepła 
powinna zostać potraktowana łącznie 
jako pozostała działalność wymienio-
na w art. 44 ust. 1 pkt. 1) lit. b) Prawa 
energetycznego. Wydaje się też, że nie 
ma prawnego uzasadnienia dla dokony-
wania rozdziału rachunkowości dla wy-
twarzania oraz dystrybucji ciepła, gdyż 
generalnie rynek ciepła nie jest przed-
miotem regulacji unijnych.

Przechodząc do dalszych proble-
mów interpretacyjnych, istotną kwestią 
wydaje się być również odpowiedź na 
pytanie: czy jako odrębną działalność 
wymagającą sporządzenia odrębnego 
sprawozdania finansowego należy uzna-
wać również obrót energią lub gazem 
z zagranicą?

Jak już wspominano powyżej, wpro-
wadzanie na gruncie regulacji wspólno-
towych, a następnie na gruncie regu-
lacji krajowych rozdzielność księgowa, 
jest jednym z elementów liberalizacji ryn-
ku gazu i energii na obszarze UE. Roz-
dzielność ta opiera się przede wszystkim 
na rozdzieleniu działalności w zakresie 
wytwarzania i obrotu energią i paliwami 
gazowymi od działalności w zakresie 
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych 
i energii. Wydaje się natomiast, iż celem 
tego rodzaju działań nie jest rozdzielenie 
prowadzonej działalności ze względu na 

jej zasięg terytorialny w obrębie państw 
członkowskich.

Tego rodzaju wydzielenie, czy też 
odrębna regulacja dla obrotu paliwami 
gazowymi lub energią z zagranicą nie 
pojawia się zatem ani na gruncie prawa 
wspólnotowego, tj. Dyrektyw 2009/72/
WE i 2009/73/WE, ani na gruncie usta-
wy Prawo energetyczne. Co więcej 
prawo wspólnotowe nakierowane jest 
na budowę wewnętrznego rynku gazu 
i energii w ramach państw członkow-
skich UE, co przejawia się budowaniu 
wspólnych i jednolitych zasad prowadze-
nia działalności na rynkach krajowych jak 
i zagranicznych w ramach Unii.

Powyższe znajduje wyraz w przyję-
tych regulacjach prawnych, a zatem ob-
rotu krajowego oraz obrotu z zagranicą 
nie różnicuje przepis art. 44 ust. 1 pkt. 1 
Prawa energetycznego, który wymienia 
poszczególne rodzaje działalności w za-
kresie dostarczania paliwa gazowych lub 
energii. Ponadto, zgodnie z przytaczaną 
już powyżej treścią art. 32 PE, w ust. 1 
pkt. 4) jako odrębny rodzaj działalno-
ści wymienia się jedynie obrót paliwami 
lub energią, bez zróżnicowania na ob-
rót krajowy i obrót z zagranicą. Wątpli-
wość budzić może natomiast fakt, iż na 
gruncie polskiego systemu prawnego 
rozróżnia się koncesje na obrót ener-
gią lub paliwem gazowym z zagranicą, 
jednakże należy to rozpatrywać raczej 
w kategoriach kontroli państwa nad za-
kresem prowadzonej przez przedsiębior-
stwa energetyczne działalności. Poza 
tym koncesje te wymagają uprzedniego 
uzyskania koncesji na obrót energią lub 
gazem na terenie kraju (a przynajmniej 
taka jest praktyka regulacyjna URE, po-
mimo, że nie wynika to wprost z prze-
pisów ustawy).

Zatem w świetle aktualnego brzmie-
nia art. 44 ust. 1 pkt. 1 Prawa energe-
tycznego oraz biorąc pod uwagę, iż obrót 
paliwem gazowym lub energią na rynku 
krajowym lub zagranicznym w ramach 
UE podlega jednolitym zasadom okre-
ślonym w Dyrektywach 2009/72/WE 
i 2009/73/WE, przyjąć należy, iż przed-
siębiorstwo energetyczne nie ma obo-
wiązku prowadzenia odrębnej ewidencji 
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księgowej, ani sporządzania i przecho-
wywania sprawozdań finansowych do-
tyczących działalności w zakresie obrotu 
paliwem gazowym oraz energią elek-
tryczną z zagranicą - pomimo, że z punk-
tu widzenia Prawa energetycznego obrót 
gazem ziemnym z zagranicą jest odręb-
ną działalnością koncesjonowaną.

Co do budzących powszechne wąt-
pliwości kwestii z zakresu standardów 
rachunkowości dotyczących zakresu 
sprawozdań finansowych sporządza-
nych odrębnie dla różnych rodzajów 
działalności oraz dopuszczalności spo-
rządzenia jednego pełnego sprawozda-
nia finansowego, należy opowiedzieć się 
za interpretacją dopuszczającą sporzą-
dzenie przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne prowadzące różne rodzaje dzia-
łalności jednego pełnego sprawozdania 
finansowego.

Posługując się wykładnią językową, 
a także wspierając zasadą racjonalności 
ustawodawcy oraz wykładnią celowo-
ściową przyjąć należy, iż w przypadku 
sprawozdania finansowego, o którym 
mowa w art. 44 ust. 2 Prawa energe-
tycznego, nie chodzi o pełne sprawoz-
danie finansowe w rozumieniu art. 45 
ust. 2 Ustawy o rachunkowości, a je-
dynie o sprawozdanie obejmujące bi-
lans oraz rachunek zysków i strat, jak to 
wyraźnie definiuje sam przepis. W sytu-
acji bowiem, gdyby celem ustawodaw-
cy było nałożenie na przedsiębiorstwo 
energetyczne obowiązku sporządza-
nia pełnych sprawozdań finansowych 
odrębnie dla każdego rodzaju działal-
ności, po pierwsze ustawodawca za-
warłby wyraźne wskazanie, iż chodzi 
o sprawozdanie finansowe w rozumieniu 
art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, 
a ponadto nie wymieniałby poszczegól-
nych, lecz nie wszystkich elementów, 
które na takie sprawozdanie finansowe 
się składają. Tym samym przyjąć należy, 
iż wskazując wyraźnie w art. 44 ust. 2 
Prawa energetycznego, iż sprawozdanie 
finansowe sporządzane odrębnie dla po-
szczególnych rodzajów działalności ma 
zawierać bilans oraz rachunek zysków 
i strat, ustawodawca przyjął niejako na 
potrzeby tego przepisu odrębną defini-

cję pojęcia sprawozdania finansowego, 
węższą niż na gruncie Ustawy o rachun-
kowości. Z kolei odwołanie do przepi-
sów o rachunkowości dotyczy jedynie 
zasad i trybu sporządzania tych dwóch 
konkretnie wymienionych elementów 
sprawozdania finansowego, tj. bilansu 
oraz rachunku zysków i strat.

Powyższa wykładnia językowa zgod-
na jest również z interpretacją celowo-
ściową i systemową przepisu art. 44 ust. 
2 Prawa energetycznego. Celem bo-
wiem nałożonego na przedsiębiorstwo 
energetyczne obowiązku sporządzania 
sprawozdań finansowych w postaci bi-
lansu oraz rachunku zysków i strat od-
rębnie dla poszczególnych działalności 
wymienionych w ust. 1 art. 44 PE jest 
zapewnienie równoprawnego traktowa-
nia odbiorców oraz eliminowanie sub-
sydiowania skrośnego pomiędzy dzia-
łalnościami, na co wskazuje wyraźnie 
brzmienie ust. 3 art. 44 PE. Pod tym tez 
kątem sprawozdania te mają być ba-
dane przez biegłych rewidentów. Dla 
osiągnięcia tych celów wystarcza zatem 
aby sprowadzanie finansowe, o którym 
mowa w art. 44 ust. 2 PE obejmowa-
ło wyłącznie takie elementy jak: bilans 
oraz rachunek zysków i strat. Nie musi 
natomiast być sprawozdaniem pełnym, 
tj. zawierającym również informację do-
datkową oraz dalsze jeszcze informacje 
i dokumenty wyszczególnione w Ustawie 
o rachunkowości. 

Interpretacja ta jest również zgodna 
z brzmieniem art. 31 ust. 3 Dyrektyw 
2009/72/WE i 2009/73/WE, zgodnie 
którymi przedsiębiorstwa energetycz-
ne obowiązane są prowadzić w swej 
wewnętrznej rachunkowości odręb-
ne księgi rachunkowe w zakresie po-
szczególnych rodzajów działalności, 
przy czym ta wewnętrzna rachunko-
wość obejmować powinna bilans oraz 
rachunek zysków i strat dla każdego 
rodzaju działalności. W komentarzach 
do tych przepisów prawa wspólnoto-
wego podkreśla się, że rachunkowość, 
o której w nich mowa, obejmuje dwa 
rodzaje dokumentów, które podlega-
ją kontroli: bilans oraz rachunek zy-
sków i strat1.

Podsumowując zatem, wydaje się, 
że aby wypełnić obowiązek nałożony 
w art. 44 ust. 2 Prawa energetycznego 
przedsiębiorstwo energetyczne może 
sporządzić jedno pełne sprawozdanie 
finansowe w rozumieniu art. 45 Usta-
wy o rachunkowości, a dla poszcze-
gólnych rodzajów działalności wymie-
nionych w art. 44 ust. 1 pkt. 1 Prawa 
energetycznego wystarczy, że sporządzi 
dodatkowe dokumenty w postaci od-
rębnych bilansów i rachunków zysków 
i strat, które pozwolą na odrębne obli-
czenie kosztów i przychodów oraz zy-
sków i strat z każdej z tych działalności.

W związku z opisanymi powyżej wąt-
pliwościami interpretacyjnymi, w szcze-
gólności dotyczącymi objęcia przepisem 
art. 44 Prawa energetycznego również 
przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz 
braku wyraźnego wyłączenia z obowiąz-
ku prowadzenia odrębnej ewidencji księ-
gowej dla działalności polegającej na wy-
twarzaniu i dostarczaniu ciepła, istotne 
znaczenie mają trwające prace legisla-
cyjne nad projektem zmian Prawa ener-
getycznego. Prace te mają na celu za-
pewnienie stosowania Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1227/2011 z dnia 25 października 2011 
r. w sprawie integralności i przejrzysto-
ści hurtowego rynku energii (tzw. rozpo-
rządzenie REMIT), a niejako przy okazji 
doprecyzowanie zapisów art. 44 Prawa 
energetycznego, w tym przede wszyst-
kim doprecyzowanie pojęcia „energii” po-
zwalające na wyłączenie spod zakresu 
regulacji energii cieplnej. Do chwili jednak 
wprowadzenia tych zmian przedsiębior-
stwa ciepłownicze choć formalnie objęte 
dyspozycją art. 44 Prawa energetycz-
nego, aby wyłączyć obowiązek prowa-
dzenia rozdzielnej rachunkowości  mogą 
wspomagać się jedynie powyższą inter-
pretacją pro-wspólnotową. o

1) R. Zajdler, „Komentarz do dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/73/WE dotyczącej wspólnych 

zasad rynku wewnętrznego gazu ziem-
nego i uchylającej dyrektywę 2003/55/

WE”, LEX 2011.
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dr Przemysław Zaleski, ekspert w obszarze sektora energetycznego. Bierze aktywny udział w pra-
cach wielu organizacji branżowych. Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, podkomisji 

stałej ds. energetyki przy Komisji Gospodarki Sejmu RP. Czlonek PTPiREe, TOE, ekspert w międzyna-
rodowym stowarzyszeniu branżowym Eurelectric (Energy Policy & Generation Committee) z siedzibą 
w Brukseli.  W 2010 objął funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu 
Redukcji Emisji oraz Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej utworzonej przez 

Wicepremiera, Ministra Gospodarki. Od 2011 ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd 
Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki.  

Prowadzi blog poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu.

Walka o biegun arktyczny to z jed-
nej strony bitwa o potężne złoża gazu i 
ropy, wyceniane na od 10 do 15% świa-
towych złóż gazu naturalnego oraz na 
około 30% złóż ropy naftowej. Na tym 
terenie znajdują się także bogate złoża 
rzadkich minerałów - cynku, manganu, 
ołowiu, platyny, złota. 

Z drugiej strony topnienie lodowca 
spowoduje powstanie nowego, szybsze-
go szlaku handlowego pomiędzy Europą 
a Azją. Aktualnie duże kontenerowce nie 
mogą się przemieszczać poprzez Kanał 
Panamski i ich szlak transportowy był 
wokół przylądka Horn2 (drogi dłuższej i 
gorszej pogodowo). Przygotowania do 
przejęcia praw nad tym terytorium za-
częły się na dobre od kilku lat, ale ostat-

ARKTYKA 
- nowe pole walki o surowce energetyczne

nio weszły w kulminacyjną fazę. Aby 
przejąć dostęp do złóż, każde z państw 
„piątki” musiałoby udowodnić zgodnie z 
prawem morza, że dane terytorium leży 
na ich szelfie kontynentalnym3. Dałoby 
to tzw. państwom nadbrzeżnym prawo 
do wykonywania suwerennego prawa 
w odniesieniu do szelfu kontynentalne-
go, a zwłaszcza w celu jego badania i 
eksploatacji jego zasobów naturalnych. 
Nomen omen temu służyło zorganizo-
wanie konferencji w 2008 r. w Ilulissat 
na Grenlandii, gdzie państwa szelfo-
we chciały podkreślić swoje prawo do 
Arktyki. Niektóre państwa uważają jed-
nak, że powinno się względem Arty-
ki zastosować podobne podejście jak 
do Antarktyki, gdzie dzięki podpisaniu 

Jeszcze niedawno Arktyka kojarzyła się z badaniami naukowymi, śnieżną krainą, 
ekologiczną świątynią. Czas ten dobiegł jednak końca. Według ostatnich badań, 

pokrywa lodu skurczyła się w 2013 r. do 7%, a w 2020 r. pokrywa lodowa może 
zupełnie zniknąć1. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla tzw. piątki arktycznej 
- Kanady, Danii, Rosji, USA i Norwegii, ponieważ akurat ten biegun nie posiada 
prawnie określonego statusu prawnego i według części ekspertów obowiązuje tu 
prawo morza z 1982 r. 

tzw. Traktatu Antarktycznego z 1959 
r., (który następnie został przedłużony 
tzw. Protokołem Madryckim w 1991 r.), 
postanawia się, że Antarktyka będzie 
wykorzystywana wyłącznie w celach 
pokojowych i ustanawia zasadę wolno-
ści badań naukowych. Oba dokumenty 
zostały sygnowane przez 45 państw, a 
ustalenia traktatu obowiązują do 2041 
r.4. Jednym z sygnatariuszy jest również 
Polska, która dzięki stacji badawczej 
Henryka Arctowskiego od 1977 r. ma 
również prawo głosu. Czy to oznacza, że 
mamy również prawa do bogatych złóż, 
okaże się w przyszłości i będzie zależa-
ło od postawy wszystkich sygnatariuszy. 
Na razie praktyka wykazuje, że prawo 
ma ten, kto dysponuje odpowiednią siłą 
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militarną. Mapę roszczeń do tego bie-
guna przedstawia rys. 1. 

 Od kilku lat poszczególne państwa i 
koncerny energetyczne przygotowywały 
się do eksploracji bogatych złóż arktycz-
nych. Już w 2008 r. Royal Dutch Stell 
uzyskał zgodę od władz duńskich na po-
szukiwanie surowców w części bieguna, 
a dokładnie w Artic North Slope5, a za-
raz za nimi badania rozpoczęły koncer-
ny amerykańskie Exxon Mobil i Chevron. 
Najsilniejszym jednak graczem okazała 
się Federacja Rosyjska, która od dawna 
przygotowywała się do przejęcia kon-
troli nad złożami, szkoląc po pierwsze 
specjalne oddziały komandosów (tzw. 
biała armia wyspecjalizowana w walce 
na terenie lodowca)6 oraz już od 2004 r. 

w ramach Federalnej Służby Bezpie-
czeństwa tworząc specjalne biuro zaj-
mujące się realizacją rosyjskich intere-
sów w regionie Arktyki7. Rosja posiada 
także w tym rejonie potężną flotę i od 

1) http://odkrywcy.pl/kat,1038063,title,Biegun-polnocny-coraz-szybciej-sie-topi,wid,16421293,wiadomosc.html?smg-
4sticaid=613a33

2) http://natemat.pl/84905,trwa-walka-o-biegun-polnocny

3) Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce, Tomasz Kijewski, BBN, I-II - 2009 /9-10

4) http://www.stosunki.pl/?q=content/do-kogo-b%C4%99dzie-nale%C5%BCe%C4%87-biegun-status-prawny-arktyki

5) Tamże: Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce, Tomasz Kijewski, BBN, I-II - 2009 /9-10

6) http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1226310,Rosja-przejmuje-Arktyke-Tworza-nowa-baze-wojsko-w-drodze

7) T. Halpin Arktyce grozi aneksja Rosji, „Polska -  The Times”, http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/46307,arktyce-
grozi-aneksja-rosji,id,t.html, 18.09.2008.

8) Wprost, 13-19 października, 2014, Pobieda znaczy victory, Maciej Jarkowiec

9) http://wyborcza.pl/1,76842,11560054,Sojusz_naftowy_USA_z_Rosja_zostawia_w_tyle_Europe.html

10) http://www.stosunki.pl/?q=content/do-kogo-b%C4%99dzie-nale%C5%BCe%C4%87-biegun-status-prawny-arktyki

11) http://wyborcza.pl/1,76842,11560054,Sojusz_naftowy_USA_z_Rosja_zostawia_w_tyle_Europe.html

12) http://wyborcza.pl/1,76842,16818550,Putin_juz_w_Mediolanie_na_szczycie_Azja_Europa.html

dawna realizuje na tym terenie manew-
ry wojskowe, nie posiadała jednak do-
brych technologii wydobywczych. Pro-
blem rozwiązał się poprzez realizację 9 
sierpnia 2014 r. umowy pomiędzy Exxon 
Mobil, która podpisała umowę na usługi 
odwiertu. Smaczku dodaje fakt, że było 
to niecałe dwa tygodnie po nałożeniu 
sankcji na Rosję, po zestrzeleniu nad 
Ukrainą malezyjskiego boeinga8. Była to 
jednak kontynuacja umowy podpisanej 
już dwa lata wcześniej pomiędzy kon-
cernem Exxon a Rostnieft, która prze-
widywała, że strona rosyjska dostanie 
30% udziałów w spółkach zajmujących 
się poszukiwaniem, odwiertami i wy-
dobyciem ropy i gazu na dnie Morza 
Karskiego w Arktyce9. Nie podoba się 
to Kanadzie, która od 2010 r. stara się 
pokazać zainteresowanie tym obszarem 
poprzez organizowanie manewrów woj-
skowych, czy też wizyty swojego pre-
miera na północy kraju10. Niemniej to 
jednak Rosja już w 2007 r. przy pomocy 
statków podwodnych na głębokości 4 
km umieściła flagę Federacji Rosyjskiej 
na grzebiecie Łomonosowa pod bie-
gunem północnym, następnie założyła 
port i bazę wojskową na wyspie Kotiel-
nyj (archipelag wysp Nowosyberyjskich), 
a w 2013 r. Władimir Putin powiedział 
w telewizji Rossija-24, że „Artyka była i 
będzie częścią Rosji i że nie przewiduje 
oddanie jej pod międzynarodową kon-
trolę”11. Biorąc pod uwagę akceptację 
tego co dzieje się na Ukrainie oraz swo-
bodne poruszanie się prezydenta Rosji 
po salonach w Mediolanie12, można być 
pewnym, że słowa te są odzwierciedle-
niem jego polityki. o

Rys. 1. Mapa roszczeń 
 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Roszczenia_terytorialne_ 

na_Antarktydzie#mediaviewer/File:Antarctica.CIA.svg
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Edyta Dubikowska, radca prawny, Kancelaria Prawna Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp. k.

dopuszczalne 
normy hałasu 
dla elektrowni 
wiatrowej
- monitoring 
i konsekwencje 
naruszeń

Budowa i funkcjonowanie farm wiatrowych, będące przedsięwzięciem natury 
komercyjnej, odbywać się powinny z poszanowaniem zasad zrównoważonego 

rozwoju. Funkcję strażnika tych zasad pełnić powinny przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, co było przedmiotem kontroli NIK przeprowadzonej w okresie od 
29.08.2013 r. do 14.02.2014 r., której wynikiem jest „Informacja o wynikach 
kontroli. Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych” z dnia 16.07.2014 r. 
(„Raport NIK”). 
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 � Hałas generowany przez 
elektrownie wiatrowe 

Farmy wiatrowe stanowić mają 
odnawialne źródła energii, ale jedno-
cześnie inwestycje tego typu ingerują 
w środowisko naturalne. Jednym z ta-
kich głównych oddziaływań jest emi-
sja hałasu towarzysząca pracy turbin 
wiatrowych. Są one źródłem dwóch 
rodzajów hałasu: mechanicznego (po-
chodzącego z gondoli) oraz aerodyna-
micznego (wytwarzanego przez obra-
cające śmigła). Podczas pracy takich 
turbin emitowany jest hałas z zakresu 
częstotliwości słyszalnych (nawet do 
20.000 Hz), jak również hałas tzw. nie-
słyszalny, niskoczęstotliwościowe fale 
dźwiękowe, leżące w zakresie często-
tliwości od 0,5-20 Hz (infradźwięki).

Głównymi źródłami hałasu wytwa-
rzanego przez elektrownie wiatrowe jest 
szum obracających się śmigieł i praca 
generatora. Natomiast głównym źró-
dłem hałasu emitowanego przez turbi-
ny wiatrowe są łopaty wirnika. Natęże-
nie hałasu elektrowni (farmy) wiatrowej 
jest uzależnione od wielu czynników, 
takich jak poziom mocy akustycznej, 
ukształtowanie terenu, prędkości i kie-
runek wiatru, wysokość wieży, a także 
ilość turbin.

 � Hałas jako istotny 
czynnik analizowany 
na etapie planowania 
procesu inwestycyjnego

Hałas jest jednym z głównych ele-
mentów, będących przedmiotem anali-
zy w postępowaniu w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach i zgody na realizację przed-
sięwzięcia polegającego na budowie 
elektrowni wiatrowej (zwanej: „decy-
zją środowiskową”). Decyzja środowi-
skowa wydawana jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 235). 

Decyzja środowiskowa dla procesu in-
westycyjnego jest kluczowym doku-
mentem pozwalającym inwestorowi na 
podjęcie decyzji co do uwarunkowań 
przyszłego projektu. Traktowana jest 
jako lista wstępnych warunków reali-
zacji inwestycji. 

Zazwyczaj inwestor zostanie zo-
bowiązany do wykonania oceny od-
działywania przedsięwzięcia na środo-
wisko („OOŚ”), w trakcie której należy 
dokonać precyzyjnych obliczeń aku-
stycznych, wyniki których przedstawia 
się w raporcie OOŚ. Nie zawsze jed-
nak w ramach postępowania w spra-
wie wydania decyzji środowiskowej bę-
dzie przeprowadzana taka ocena. Poza 
tym decyzja środowiskowa dla farm 
wiatrowych o łącznej mocy nominalnej 

Jak wynika z praktyki, zasadniczo 
organy zobowiązują inwestorów do 
sporządzenia raportu OOŚ. Niemniej 
jednak, nawet jeśli taki raport nie zosta-
nie sporządzony, to na właścicielu in-
stalacji ciąży obowiązek respektowania 
akustycznych standardów środowiska.

 � Dopuszczalne normy 
hałasu

Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1232) („POŚ”) eksploatacja instalacji 
lub urządzenia nie powinna powodo-
wać przekroczenia standardów emisyj-
nych, natomiast oddziaływanie instalacji 
lub urządzenia nie powinno powodo-
wać pogorszenia stanu środowiska 
w znacznych rozmiarach lub zagroże-
nia życia lub zdrowia ludzi. Jak wynika 
z art. 144 ust. 2 POŚ eksploatacja in-
stalacji powodująca emisję hałasu nie 
powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza 
terenem, do którego prowadzący insta-
lację ma tytuł prawny. Jeśli natomiast 
wokół tej infrastruktury utworzono ob-
szar ograniczonego użytkowania, ich 
eksploatacja nie powinna powodować 
przekroczenia standardów jakości śro-
dowiska poza tym obszarem. 

Jak wynika z art. 122 POŚ ochrona 
przed hałasem polega na zapewnieniu 
jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, w szczególności poprzez: 
utrzymanie poziomu hałasu poniżej do-
puszczalnego lub co najmniej na tym 
poziomie oraz zmniejszanie poziomu 
hałasu co najmniej do dopuszczalne-
go, gdy nie jest on dotrzymany. Ocenie 
stanu akustycznego środowiska służą 
mapy akustyczne sporządzane co 5 lat 
przez starostę. 

Wymagania w zakresie ochrony śro-
dowiska przed hałasem zamieszczo-
ne zostały z kolei w przepisach rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku 
(tj. Dz. U z 2014 r., poz. 112). Rozpo-
rządzenie określa akustyczne poziomy 

Głównymi 
źródłami hałasu 
wytwarzanego 
przez elektrownie 
wiatrowe 
jest szum 
obracających się 
śmigieł i praca 
generatora. 
Natomiast 
głównym 
źródłem hałasu 
emitowanego 
przez turbiny 
wiatrowe są łopaty 
wirnika

”

elektrowni mniejszej niż 100 MW oraz 
elektrowni lokalizowanych poza obsza-
rami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej 
może być wydana w oparciu o kartę 
informacyjną przedsięwzięcia, jeśli or-
gan prowadzący postępowanie - po 
uzyskaniu wymaganych prawem opi-
nii - stwierdzi brak konieczności prze-
prowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko. 



38 nr 5-6(41-42)/2014
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

hałasu w stosunku do przeznaczenia 
poszczególnych obszarów. Rozróżnia 
ono następujące obszary: pod zabudo-
wę mieszkaniową, pod szpitale i domy 
opieki społecznej, pod budynki związa-
ne ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży, na cele uzdrowisko-
we, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
oraz na cele mieszkaniowo-usługowe. 

Zgodnie z załącznikiem do ww. roz-
porządzenia dopuszczalne poziomy 
hałasu w dzień i w nocy związane 
z działalnością będącą źródłem hała-
su określone są na następującym po-
ziomie:
1.  45 dB (LDWN) i 40 dB (LN) dla stre-

fy ochronnej „A” uzdrowiska oraz 
terenów usytuowania szpitali poza 
miastem;

2. 50 dB (LDWN) i 45 dB (LN) dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, terenów zabudo-
wy związanej ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i młodzieży, 
terenów domów opieki społecznej 
oraz terenów szpitali w miastach;

3. 55 dB (LDWN) i 45 dB (LN) dla 
terenów zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, terenów zabudowy 
zagrodowej, terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych, terenów miesz-
kaniowo-usługowych oraz terenów 
w strefie śródmiejskiej miast powy-
żej 100 tys. mieszkańców.

Powyższe normy stanowią dla in-
westora wyznacznik odległości pro-
jektowanej farmy od poszczególnych 
- wymienionych w rozporządzeniu - ob-
szarów. Dopuszczalny poziom hałasu 
jest więc ściśle powiązany z charak-
terem zabudowy, który wynikać powi-
nien z zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego al-
bo kwalifikacji danej gminy. 

wskazanych w decyzji wartości. 
Przepisy prawa nie definiują do-

puszczalnych norm dotyczących infra-
dźwięków, co zostało poddane krytyce 
w Raporcie NIK, która zawnioskowa-
ła do Ministra Środowiska o zmianę 
przepisów rozporządzenia w spra-
wie dopuszczalnych poziomów hała-
su w środowisku, poprzez określenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu in-
fradźwiękowego w środowisku oraz 
określania metodologii oceny poziomu 
hałasu emitowanego przez elektrow-
nie wiatrowe w czasie ich optymalnej 
eksploatacji.

 � Inwestorska kontrola 
poziomu hałasu

Obowiązek wykonania kontrol-
nych pomiarów poziomów hałasu na 
terenach objętych określoną ochroną 
akustyczną jest często nakładany na 
inwestora w decyzji środowiskowej. 
Kontrolne pomiary poziomów hała-
su należy wykonywać w warunkach, 
w których występuje najbardziej nieko-
rzystne oddziaływanie przedsięwzięcia 
na stan akustyczny środowiska. Decy-
zja może nakazywać dodatkowo np. 
korektę nastaw turbin oraz obowiązek 
przeprowadzania przez inwestora po-
miarów hałasu, przy czym decyzja mo-
że wskazywać punkty przeprowadzenia 
takich pomiarów. Przedmiotem decyzji 
środowiskowej jest także zobowiązanie 
inwestora do prowadzenia okresowego 
monitoringu hałasu na terenach obję-
tych ochroną akustyczną. 

Zgodnie z §10 rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 4 listopada 
2008 r. w sprawie wymagań w zakre-
sie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 
wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) okre-
sowe pomiary hałasu w środowisku, 
który jest wyrażony wskaźnikami hała-
su mającymi zastosowanie do ustala-
nia i kontroli warunków korzystania ze 
środowiska (L Aeq D i LAeq N), prowa-
dzi się dla zakładu, na którego terenie 
eksploatowane są instalacje lub urzą-
dzenia emitujące hałas, dla którego zo-

Dopuszczalny 
poziom hałasu jest 
ściśle powiązany 
z charakterem 
zabudowy, który 
wynikać powinien 
z zapisów 
miejscowych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
albo kwalifikacji 
danej gminy

”

Dodatkowo, zazwyczaj postano-
wienia decyzji środowiskowej określają 
maksymalny poziom akustyczny poje-
dynczej turbiny, jak również nakładają 
obowiązek stosowania metod reduku-
jących poziom mocy akustycznej po-
szczególnych turbin w porze nocnej do 
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stało wydane pozwolenie na emitowa-
nie hałasu do środowiska lub decyzja 
o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz 
dla instalacji, dla której zostało wydane 
pozwolenie zintegrowane. Okresowe 
pomiary hałasu w środowisku, w tym 
hałasu impulsowego, prowadzi się raz 
na dwa lata, z uwzględnieniem spe-
cyfiki pracy źródeł hałasu; w przypad-
ku źródeł pracujących sezonowo po-
miary hałasu przeprowadza się w tym 
okresie. Przepisy tego rozporządzenia 
określają metodę referencyjną wyko-
nywania okresowych pomiarów hałasu 
w środowisku, w tym określają kryteria 
lokalizacji punktów pomiarowych (by-
wa to też przedmiotem regulacji decyzji 
środowiskowej). Lokalizacja punktów 
pomiarowych zależna jest od: charak-
terystyk i usytuowania źródeł hałasu 
(instalacji i urządzeń) oraz własności 
pochłaniających i odbijających terenu 
oraz zagospodarowania terenu. Punkty 
pomiarowe należy lokalizować na tere-
nach objętych ochroną przed hałasem 
w ten sposób, aby przeprowadzone 
w nich pomiary pozwoliły na ustalenie 
miejsca o największym oddziaływaniu 
źródeł hałasu, których pomiary dotyczą, 
z uwzględnieniem poniższych zasad:
1.  na terenie niezabudowanym punkty 

pomiarowe lokalizuje się na wyso-
kości 1,5 m (z dokładnością zawie-
rającą się w przedziale < -0,0 m; 
+0,1 m >) nad powierzchnią terenu;

2.  na terenie zabudowanym punkty 
pomiarowe lokalizuje się:

a)  przy elewacji budynków objętych 
ochroną przed hałasem w związku 
z wypełnianiem funkcji, dla realizacji 
których teren został objęty ochroną 
przed hałasem, w odległości 0,5-2 
m od elewacji tych budynków:

 – w świetle okna kondygnacji eks-
ponowanej na hałas; podczas 
pomiarów hałasu okno w miarę 
możliwości powinno być otwarte, 
choć dopuszcza się wykonanie 
pomiarów przy oknie zamknię-
tym. Dopuszcza się uchylenie 
okna w ten sposób, aby możli-
we było przeprowadzenie przez 
nie wysięgnika i kabli łączących 

mikrofony pomiarowe z przyrzą-
dami pomiarowymi znajdującymi 
się w pomieszczeniu,
 – na wysokości 4 m ± 0,2 m nad 
powierzchnią terenu, gdy nie ma 
możliwości wykonania pomiarów 
hałasu w świetle okna na danej 
kondygnacji,

b)  na terenach otaczających ww. bu-
dynki:

 – na wysokości 4 m ± 0,2 m nad 
powierzchnią terenu.

Przepisy rozporządzenia określają 
ponadto zalecenia dotyczące warun-
ków meteorologicznych. Pomiary hała-
su prowadzi się w warunkach meteoro-
logicznych określonych na wysokości 
nie mniejszej niż 3,5 m nad poziomem 
terenu, nieprzekraczających:
1) warunków określonych przez pro-
ducenta w instrukcji obsługi przyrządu;
2) poniższych warunków granicznych, 
o ile są one ostrzejsze niż dopuszcza-
ne przez producenta:
a) temperatura od -10°C do 50°C,
b)  wilgotność od 25% do 90%,
c)  średnia prędkość wiatru do 5 m/s,
d)  ciśnienie atmosferyczne od 900 

hPa do 1.100 hPa
 – w przypadku konieczności wy-
konania pomiarów w warunkach 
różnych od wyżej określonych 
wartości temperatury (a) lub 
wilgotności (b) niezbędne jest 
uzasadnienie tego odstępstwa 
w sprawozdaniu z pomiarów 
oraz dodatkowa analiza jego 
wpływu na wiarygodność po-
miaru i na niepewność wyniku.

Wielkość przekroczenia
 w zł za każdy dB przekroczenia

 w porze dnia  w porze nocy

od 1 do 5 dB  11,27  14,11

powyżej 5 do 10 dB  19,73  23,98

powyżej 10 do 15 dB  28,22  33,87

powyżej 15 dB  42,30  50,80

Przepisy dopuszczające wykony-
wanie pomiarów w warunkach niskiej 
wietrzności (<5 m/s) zostały poddane 
krytyce w Raporcie NIK z uwagi na to, 
że elektrownie wiatrowe - zdaniem NIK 
- generują największe natężenie hałasu 
dopiero przy optymalnej dla nich pręd-
kości wiatru, wynoszącej 10-12 m/s, 
a w takich warunkach pomiary nie są 
dokonywane. 

 � Kary środowiskowe za 
przekroczenie norm 
hałasu

Organ ochrony środowiska może 
wymierzyć inwestorowi karę pieniężną 
za przekroczenie norm hałasu. Wymie-
rzenie administracyjnej kary pienięż-
nej odbywa się dwuetapowo, poprzez: 
(1) ustalenie wymiaru kary biegnącej, 
określającego godzinową albo dobo-
wą stawkę kary w okresie, w którym 
trwa naruszenie lub przekroczenie, (2) 
wymierzenie kary za okres, w którym 
trwało naruszenie lub przekroczenie. 
Po stwierdzeniu przekroczenia lub na-
ruszenia wojewódzki inspektor wyda-
je decyzję ustalającą wymiar kary bie-
gnącej. Wymiar takiej kary ustala się 
uwzględniając przekroczenie lub na-
ruszenie w skali doby. 

Kara biegnąca jest naliczana do 
czasu stwierdzenia zmiany wielkości 
przekroczenia lub naruszenia, jej wy-
miar może ulec zmianie na wniosek 
podmiotu korzystającego ze środowi-
ska. Jednostkowe stawki kar za prze-
kroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu kształtują się następująco:
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Czy realizacja programu 

energetyki jądrowej 
jest konieczna?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej 
przyjętym przez Rząd RP 28 stycznia 2014 r., zakładającym uruchomienie 

pierwszego bloku energetycznego w 2025 r. 

Potrzeba szybkiej realizacji tego pro-
gramu wynika z kilku przesłanek, które w 
skrócie sprowadzają się do braku równo-
wagi pomiędzy wyraźnie zwiększającym 
się zapotrzebowaniem na energię elek-

tryczną a brakiem wzrostu podaży oraz 
wprowadzania technologii energoosz-
czędnych. Według analiz grozi nam nie-
malże nieuchronnie zapaść energetycz-
na, wynikająca właśnie z tych przyczyn.

Głównym źródłem energii jest w na-
szym kraju spalanie paliw kopalnych, 
przede wszystkim węgla kamiennego i 
brunatnego. Ta technologia odpowiada 
za około 90% energii uzyskiwanej w Pol-

dr inż. Krzysztof Rzymkowski, Od ukończenia Politechniki Warszawskiej związany z techniką jądrową. 
(Zakład Doświadczalny Biura Urządzeń Techniki Jądrowej - później POLON,  Zjednoczony Instytut Badań  
Jądrowych w Dubnej,  Comitato Nazionale per l'Enegia Nucleare Centro Ricerche della Casaccia, Instytut  

Badań Jądrowych Świerk oraz PAA). Przez 15 lat był inspektorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 
Jego rejonem inspekcyjnym był tzw. daleki wschód (Department of Safeguards Operation A), a w szczególno-

ści Japonia  (w której sumując okresy inspekcji spędził 5 lat), KRLD (Korea Północna), Indonezja. 
Aktualnie jest sekretarzem generalnym SEREN Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej 

oraz redaktorem naczelnymi Kwartalnika EKOATOM.

F
ot

. f
re

ei
m

ag
es

.c
om



41nr 5-6(41-42)/2014

P
al

iw
a 

d
la

 e
n

er
g

et
yk

i

sce, co skutkuje zdecydowanie nadmier-
ną zależnością, wręcz uzależnieniem, od 
tego jednego źródła.  

Palącą staje się więc kwestia odno-
wienia krajowej struktury energetycz-
nej. Prawie wszystkie obecnie pracują-
ce „klasyczne” elektrownie - w naszym 
kraju przede wszystkim węglowe - wy-
magają nie tylko prostej wymiany wyeks-
ploatowanego parku maszynowego, ale 
też unowocześnienia w celu zwiększe-

W tych warunkach i przy nierentow-
ności obecnego systemu, uzgodnienia 
międzynarodowe i unijne dotyczące 
dwutlenku węgla są istotnym proble-
mem. Niezależnie od tego w jakim stop-
niu dodatkowa emisja dwutlenku wynika-
jąca z działalności człowieka wpływa na 
klimat, światowy trend do ograniczania 
tej emisji wydaje się nieunikniony. Nie 
jest on także niekorzystny, chociażby 
z uwagi na ograniczenie innych zanie-

czyszczeń, a koszty jego wprowadzenia 
byłyby niższe, gdyby nie nasze własne 
zaniedbania oraz uzależnienie od węgla. 
Ponadto należy podkreślić, że zwykłe 
spalanie węgla lub gazu jest przy obec-
nym rozwoju techniki zwykłym marnotra-
wieniem zasobów naturalnych, stanowią-
cych źródło materiałowe dla przemysłu 
chemicznego, bez którego produktów 
trudno wyobrazić sobie obecnie dalszy 
rozwój cywilizacji. 

Jak wiadomo, 
w naszym kraju 
nie ma obecnie 
warunków do 
rozwijania na 
większą skalę 
energetyki 
wykorzystującej 
spalanie gazu lub 
ropy naftowej i 
nic nie zapowiada 
radykalnej poprawy 
sytuacji w tym 
zakresie

”

nia wydajności oraz zmniejszenia ilości 
emisji zanieczyszczeń. Oprócz dyskuto-
wanego szeroko CO2, istotny wpływ na 
środowisko mają przecież także chociaż-
by SO2, NO3 i związki Hg. 

Przy tym stopniu uzależnienia na-
szej gospodarki od węgla, wyzwaniem 
stają się jego ograniczone jego zasoby 
(wyczerpywanie się złóż) oraz rosnące 
koszty jego pozyskiwania. Należy pamię-
tać, że koszt całkowity tego surowca nie 
ogranicza się do bezpośrednich kosz-
tów wydobycia, które oczywiście rów-
nież rosną z wyczerpywaniem się złóż, 
lecz zaliczają się do nich także koszty 
bezpieczeństwa i zdrowotne górników 
oraz okolicznych mieszkańców, a także 
szkody górnicze, zatrucie wód grunto-
wych, etc. Od lat mówi się o restruktu-
ryzacji górnictwa i poprawie rentowności 
kopalni (struktura zatrudnienia w kopal-
niach, przywileje i emerytury górnicze), 
lecz konkretnych działań w tym zakresie 
od lat trudno się doszukać. 
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rozwój takich technologii byłby korzystny.   
Energetyka jądrowa stanowi rozbu-

dowaną gałąź przemysłu energetycz-
nego, obecną w wielu krajach świata. 
Podstawą uzyskiwania energii są re-
akcje jądrowe zachodzące w paliwie 
jądrowym. Charakterystyczną cechą 
energetyki jądrowej jest cykl paliwowy 
polegający najczęściej na zamkniętym 
obiegu paliwa uranowego przetwarza-
nego w szeregu zakładach stanowią-
cych niezależne obiekty przemysłowe. 
Wypalone paliwo z reaktora ulega w tym 
cyklu przetworzeniu, umożliwiając je-
go powtórne wykorzystanie. Elemen-
ty niewykorzystane (najczęściej bardzo 
rzadkie izotopy) są przechowywane do 
ewentualnego użycia w przyszłości. Z 
tego też względu coraz częściej mówi 

się o energetyce jądrowej jako energe-
tyce odnawialnej.

Energetyka jądrowa opiera się na 
możliwie jak najwydajniejszym wyko-
rzystaniu powszechnie występującego 
w skorupie ziemskiej uranu jako źródła 
energii. Wykazano, że wpływ zjawiska 
promieniowania jonizującego jest w cza-
sie normalnej pracy zakładów związa-
nych energetyką jądrową nieistotny i po-
mijalny. Pomiary tego promieniowania w  
pobliżu elektrowni jądrowych nie wyka-
zują istotnej zmiany w stosunku do na-
turalnego promieniowania tła. 

Zapotrzebowanie na uran w sensie 
objętościowym jest nieporównywalne z 
zapotrzebowaniem na węgiel. Na do-
datek należy mieć świadomość, że raz 
załadowane paliwo służy („spala się”) w 

Jak wiadomo, w naszym kraju nie 
ma obecnie warunków do rozwijania na 
większą skalę energetyki wykorzystującej 
spalanie gazu lub ropy naftowej i nic nie 
zapowiada radykalnej poprawy sytuacji 
w tym zakresie. 

  Proponowane rozwiązania oparcia 
energetyki w większości o odnawialne 
źródła  energii, mimo swej atrakcyjności, 
ze względu na niezbyt wysokie (aczkol-
wiek nie pozbawione kontrowersji) za-
grożenie dla środowiska, nie są w stanie 
dostarczyć wystarczającej ilości energii 
w sposób ciągły, szczególnie dla zakła-
dów przemysłowych. Mogą one stano-
wić istotne uzupełnienie lokalnego zapo-
trzebowanie na energię, lecz jest mało 
prawdopodobne, a w naszych warun-
kach klimatycznych praktycznie niemoż-
liwe, by mogły stanowić wyłączne źródło 
energii. Dobrym przykładem problemów 
są elektrownie wiatrowe, które z natury 
rzeczy pracują w sposób nierówny, prze-
rywany i nieprzewidywalny, co znacznie 
utrudnia planowanie przesyłu energii w 
obrębie sieci i powoduje zakłócenia w 
systemie dyspozycji mocy. Ponadto nie 
każdy kraj może pochwalić się klimatem, 
któremu sprzyja to źródło energii. Z do-
świadczeń niemieckich wynika, że w tym 
kraju ciągu roku elektrownie wiatrowe 
były wykorzystywane przez 1400 godz. 
Na dodatek farmy wiatrowe są  niezwy-
kle ekstensywne w odniesieniu do zaj-
mowanej powierzchni. Farma wiatrowa 
o mocy 1000 MW powoduje faktyczne 
wyłączenie z innego użytkowania (lub 
znaczne ograniczenie) obszaru około 
100 km2. Pod tym względem wyjątko-
wo korzystnie wypada elektrownia ją-
drowa o tej samej mocy, zajmująca tyl-
ko 2 km2.  Inne rozwiązania np. energia 
słoneczna, źródła termalne, pozostają w 
sposób oczywisty zależne od lokalizacji, 
bywają jednak nieprzewidywalne (zależ-
ność od zachmurzenia, pór roku, rytmu 
dnia/nocy), co sprawia, że w rezultacie 
są kosztowne i zbyt niepewne by stano-
wić podstawę systemu energetycznego 
w skali kraju. Chwilowo nie ma sposobu 
wydajnego magazynowania energii elek-
trycznej powstającej w sposób przerywa-
ny ze źródeł odnawialnych, a na pewno 
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reaktorze kilka lat - nie ma się to więc ni-
jak do potrzeby ciągłych dostaw paliwa. 
Światowe zasoby uranu są obliczane na 
tysiące lat, a nadal prowadzone są pra-
ce nad lepszym jego wykorzystaniem  
(np. w reaktorach powielających). Istot-
ne jest również to, że cena uranu od lat 
pozostaje stabilna. Bardzo daleką per-
spektywą energetyki jądrowej jest reak-
cja syntezy (fuzji) helu i trytu, nad którą 
są prowadzone intensywne badania wy-
magające obecnie ogromnych nakładów  
finansowych i rozległej współpracy mię-
dzynarodowej.

W Polsce w pierwszej fazie należy 
się spodziewać budowy pojedynczych 
bloków energetycznych oraz przecho-
walników wysokoaktywnego wypalo-
nego paliwa na terenie elektrowni, tzw. 
basenów wypalonego paliwa umiesz-
czanych w pobliżu reaktora. Pierwsze 
wypalone paliwo nadające się do prze-
robu może pojawić się w Polsce dopiero 
po mniej więcej po 30 latach od urucho-
mienie pierwszego bloku energetyczne-
go (przewidzianego na 2025 r.). Wynika 
to z konieczności tzw. schłodzenia pali-
wa polegającego na obniżeniu jego pro-
mieniotwórczości. Zakłady przerobu pa-
liwa byłyby opłacalne gdyby tych bloków 
energetycznych było kilkanaście i może 
warto zacząć wcześnie o tym myśleć, 
gdyż czas budowy takich zakładów (przy 
dającej się przewidzieć technologii) jest 
niezwykle długi. Kraje nie dysponujące 
własnymi obiektami tego typu z reguły 
korzystają z obiektów krajów sąsiednich. 

Rozległe analizy oraz doświadczenia 
krajów rozwijających dynamicznie ener-
getykę jądrową, np. Japonia czy Korea 
Południowa, pokazują, że wprawdzie 
pierwotne nakłady na budowę elektrowni 
są bardzo wysokie, lecz szybko się zwra-
cają, przy jednoczesnym obniżeniu ce-
ny za kW, co ma istotne znaczenie dla 
użytkowników. 

W pojedynczym bloku energetycz-
nym przy normalnej eksploatacji pra-
cuje na różnych stanowiskach około 
1000 osób. W okresach wymiany pa-
liwa zatrudnienie nieco wzrasta. Wy-
miana paliwa w klasycznych elektrow-
niach jądrowych odbywa się co dwa 

lata (wymieniana jest około ¼ wsadu). 
Przy zastosowaniu paliwa plutonowo-
uranowego (MOX Mixed Oxide) wymia-
na przeprowadzana jest rzadziej. Czas 
pracy elektrowni oblicza się na około 60 
lat. Lokalnie bezrobocie maleje prawie do 
zera, ponieważ elektrownia wymaga rów-
nież i innego zaplecza. Zmagazynowanie 
większej ilości świeżego paliwa (nawet 
przez dłuższy czas bez utraty jego war-
tości) może uniezależnić energetykę od 
wahań cenowych na rynku paliw kopal-
nych, umożliwiając prowadzenie bardziej 
zrównoważonej polityki ekonomicznej.

Najpoważniejszymi 
zagrożeniami 
dla rozbudowy 
energetyki jądrowej 
w Polsce jest brak 
przygotowanej 
kadry do pracy 
w tej dziedzinie 
oraz bardzo niska 
świadomość 
społeczna o 
energetyce w ogóle, 
a o energetyce 
jądrowej w 
szczególności

”

Budowa nowoczesnego bloku ener-
getycznego, w którą zaangażowany był-
by przemysł krajowy, daje szansę ogrom-
nego skoku technologicznego w bardzo 
wielu dziedzinach, przyczyniając się do 
podniesienia ogólnego poziomu życia. 
Rozwój może dotyczyć nawet odległych 
tematycznie dziedzin, czego świetnym 
przykładem jest archeologia. Trans-
port, ochrona oraz kontrola paliwa wy-
maga rozległych uregulowań  prawnych, 
rozwoju technik pomiarowych, techniki 
transportu, kontroli granicznych, zabez-
pieczenia budynków, podniesienia ogól-
nej kultury technicznej, itp. Dodatkowe 
korzyści płyną z wyprowadzenia elek-
trociepłowni poza aglomeracje oraz re-
dukcja zapylenia (przy zamianie źródła 

ciepła z węgla na uran). Wykorzystanie 
w ten sposób ciepła odpadowego z elek-
trowni jądrowej, tak naprawdę jedynego 
czynnika widocznie wpływającego na 
środowisko, przyczyniłoby się sposób 
widoczny do jego ochrony.

Kraje wysoko uprzemysłowione (Ja-
ponia) i szybko rozwijające się (Chiny) 
inwestują ogromne środki w energety-
kę jądrową. Innym krajem inwestującym 
ogromne sumy w energetykę jądrową są 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, które za-
kupiły w Korei Południowej i rozpoczę-
ły budowę czterech jądrowych bloków 
energetycznych - mimo posiadania wła-
snych ogromnych złóż ropy naftowej.

Najpoważniejszymi zagrożeniami dla 
rozbudowy energetyki jądrowej w Pol-
sce jest brak przygotowanej kadry do 
pracy w tej dziedzinie oraz bardzo ni-
ska świadomość społeczna o energe-
tyce w ogóle, a o energetyce jądrowej 
w szczególności.  

Kształcenie kadr od lat pozostaje 
niewątpliwym problemem. Do objęcia 
odpowiedzialnej funkcji w elektrowni ją-
drowej potrzebny jest kilkuletni staż i wy-
kształcenie w tym kierunku, dlatego już 
teraz należałoby rozpocząć kształcenie 
specjalistów w tej dziedzinie.

Niska świadomość łączy się z lę-
kiem, który jednocześnie podsycany jest 
poprzez ustawiczne szukanie sensacji, 
np. obchodzenie rocznic katastrofy reak-
tora w Czarnobylu, którego technologia 
nijak ma się do stosowanej obecnie lub 
nieprawdziwe informacje o katastrofach 
w Japonii, itp. W świetle tych „informacji” 
zupełnie zanika świadomość, że setki 
elektrowni jądrowych, w tym w pobliżu 
naszych granic, pracuje całkowicie bez-
awaryjnie. Drobne awarie są prawidłowo 
wychwytywane i korygowane przez sys-
temy alarmowe, a technika ciągle ulep-
szana. Na mediach spoczywa odpowie-
dzialność za kształtowanie świadomości 
społecznej, również w świetle zagrożeń 
wynikających z niepodejmowania żad-
nych działań na rzecz rozwoju energe-
tyki w ogóle. Pamiętać należy o tym, że 
dalsze opóźnianie rozwoju kraju w tym 
zakresie spowoduje tylko nawarstwienia 
obecnych problemów. o
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Strategia działania Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na lata 2013-2016 
z perspektywą do 2020 r. w przyjętym 
katalogu działań dla przeciwdziałania 
zmianom klimatu, zmniejszania emisji 
gazów cieplarnianych oraz poprawy 

Wojciech Stawiany, ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOśigW wspiera rozwój 
rozproszonych odnawialnych 
źródeł energii

W artykule przedstawiono programy priorytetowe Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z oferty na 2014 r. w obszarze 

dofinansowania odnawialnych źródeł energii. Omówiono programy: „Bocian”  
- rozproszone odnawialne źródła energii oraz „Prosument” - linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

jakości powietrza, określa jako jeden 
z najważniejszych kierunków wzrost 
znaczenia rozproszonych, odnawial-
nych źródeł energii. 

Działania zmierzające do osiągania 
tego celu, zapisanego również w Stra-
tegii Bezpieczeństwo Energetyczne i 

Środowisko, pozwalają sukcesywnie 
wypełniać m.in. następujące obszary 
aktywności technicznej i społecznej:  

 � ograniczenie oddziaływania ener-
getyki i zrównoważony rozwój 
energetyczny,

 � wspieranie nowych technologii 

F
ot

. f
re

ei
m

ag
es

.c
om



45nr 5-6(41-42)/2014

P
al

iw
a 

d
la

 e
n

er
g

et
yk

i

energetycznych i środowisko-
wych,

 � energetyka obywatelska/prosu-
mencka,

 � rozwój energetyczny obszarów 
podmiejskich i wiejskich.
Należy zaznaczyć, że jak na razie 

otoczenie prawne, w szczególności 
brak stabilnego prawa (czytaj: usta-
wy o odnawialnych źródłach energii w 
pełni spełniającej wymogi prawa eu-
ropejskiego), nie sprzyja (jak dotych-
czas) realizacji tych ambitnych zadań.

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, doce-
niając wagę zarysowanych powyżej 
problemów i stały wzrost zaintereso-
wania (o czym świadczą również prze-
prowadzane badania socjologiczne) 
pojęciami prosument czy energetyka 
obywatelska, wprowadził w 2014 r. 
dwa nowe programy priorytetowe; są 
one również kontynuowane w naszej 
ofercie programowej na 2015 r.:

 � BOCIAN -  Rozproszone, odna-
wialne źródła energii.

 � PROSUMENT - Linia dofinanso-
wania z przeznaczeniem na zakup 
i montaż mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł energii.

Celem tych programów prioryte-
towych jest ograniczenie lub uniknię-
cie emisji CO2 poprzez zwiększenie 
produkcji energii z instalacji i mikroin-
stalacji wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, a także (w przypadku 
programu PROSUMENT) poprzez 
zakup i montaż małych lub mikroin-
stalacji odnawialnych źródeł energii 
do produkcji ciepła lub energii elek-
trycznej. 

Założenia programów prioryteto-
wych określają uniknięcie bądź re-
dukcję emisji CO2 w wysokości po-
nad 580 tys. Mg/rok oraz produkcję 
energii elektrycznej z rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii na pozio-
mie ponad 800 tys. MWh/rok. 

Ponadto w programie prioryteto-
wym PROSUMENT założono produk-
cję energii cieplnej na poziomie 990 
tys. GJ/rok. 

Beneficjentami programów są:
w programie priorytetowym PRO-

SUMENT:
 � jednostki samorządu terytorialne-

go bądź ich związki,
 � wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej 
i jako beneficjenci końcowi,

 � osoby fizyczne posiadające pra-
wo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym albo 
prawo do dysponowania budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzin-
nym w budowie,

 � wspólnoty mieszkaniowe zarzą-
dzające budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi,

 � spółdzielnie mieszkaniowe zarzą-
dzające budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi. 
w programie priorytetowym BO-

CIAN:
 � przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 

43 (1) Kodeksu cywilnego, podej-
mujący realizację przedsięwzięć 
z zakresu odnawialnych źródeł 
energii.
Podstawą prawną udzielania do-

finasowania w obu programach jest 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 
23.X.2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Pomoc publiczna udzielana będzie 
zgodnie z warunkami określonymi w 
przepisach o pomocy publicznej.

Poniżej zasygnalizowałem Pań-
stwu najważniejsze elementy (głównie 

techniczne) cytowanych programów; 
pełne teksty programów prioryteto-
wych znajdziecie pod podanymi przy 
nich w tekście artykułu adresami in-
ternetowymi.

Natomiast informacje o naborach 
i konkursach są podawane na stro-
nie internetowej NFOŚiGW: www.nfo-
sigw.gov.pl

 � Program priorytetowy 
NFOŚiGW

BOCIAN - Rozproszone, odna-
wialne źródła energii

Dofinansowywane przedsię-
wzięcia:

Budowa, rozbudowa lub przebu-
dowa instalacji odnawialnych źródeł 
energii o mocach mieszczących się 
w przedziałach przedstawiona jest w 
tab. 1.

Intensywność dofinansowania 
określona jest jako procentowy udział 
w kosztach kwalifikowanych przedsię-
wzięć i wynosi odpowiednio: 
a) elektrownie wiatrowe - do 30%,
b) systemy fotowoltaiczne - do 75%,
c) pozyskiwanie energii z wód geo-

termalnych - do 50%,
d) małe elektrownie wodne - do 50%,
e) źródła ciepła opalane biomasą - 

do 30%,
f) biogazownie rozumiane jako 

obiekty wytwarzania energii elek-
trycznej lub ciepła z wykorzysta-

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Moc minimalna Moc maksymalna

a) elektrownie wiatrowe 3 MWe1

b) systemy fotowoltaiczne 200 kWp 1 MWp2

c) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt3

d) małe elektrownie wodne 5 MW4

e) źródła ciepła opalane biomasą 20 MWt

f)

biogazownie rozumiane jako obiekty  wytwarzania  
energii  elektrycznej  lub ciepła z wykorzystaniem 

biogazu rolniczego 
300 kWe 2 MWe

instalacje  wytwarzania  biogazu  rolniczego  celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybu-
cyjnej i bezpośredniej

g)
wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na biomasę
5 MWe

Tab. 1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji  
odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w przedziałach
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niem biogazu rolniczego oraz 
instalacji wytwarzania biogazu rol-
niczego celem wprowadzenia go 
do sieci gazowej dystrybucyjnej i 
bezpośredniej - do 75%,

g) wytwarzanie energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji na 
biomasę - do 75%;
Warunkiem zakwalifikowania wnio-

sku do dofinansowania jest spełnienie 
kryterium, zgodnie z którym maksy-
malny koszt jednostkowy inwestycji 
nie może być wyższy niż:

 � dla elektrowni wiatrowych - o zain-
stalowanej mocy elektrycznej nie 
wyższej niż 3 MWe - 6,3 mln zł/
MW 

 � dla systemów fotowoltaicznych - 
o zainstalowanej mocy elektrycz-
nej od 200 kWp do 1 MWp - 10,0 
mln zł/MW 

 � dla pozyskiwania energii z wód 
geotermalnych - od 5 MWt do 20 
MWt - 3,7 mln zł/MW 

 � dla małych elektrowni wodnych -  
do 5 MWe - 25,0 mln zł/MW

 � dla rozproszonych źródeł ciepła 
opalanych  biomasą - o mocy nie 
wyższej niż 20 MWt - 8,6 mln zł/
MW 

 � dla biogazowni rozumianych ja-
ko obiekty wytwarzania energii 
elektrycznej lub ciepła z wykorzy-
staniem biogazu rolniczego w za-
kresie 300 kW - 2 MW oraz dla 
instalacji wytwarzania biogazu  rol-
niczego celem wprowadzenia go 
do sieci gazowej dystrybucyjnej i 
bezpośredniej - 16,0 mln zł/MW 

 � dla wytwarzania energii elektrycz-
nej w wysokosprawnej kogenera-
cji na biomasę do 5 MWe - 7,5 
mln zł /MW(dla wysokosprawnej 
kogeneracji ORC - 20,0 mln zł/
MW; średnia wartość 13,75 mln 
zł/MW).

Program priorytetowy „BOCIAN - 
Rozproszone, odnawialne źródła ener-
gii” jest dostępny pod adresem: http://
www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/user-
files/files/srodki_krajowe/programy
_2015/3.3.1-bocian.pdf

 � Program priorytetowy 
NFOŚiGW

PROSUMENT - Linia dofinan-
sowania z przeznaczeniem na za-
kup  i montaż mikroinstalacji od-
nawialnych źródeł energii

Dofinansowywane przedsię-
wzięcia:

Przedsięwzięcie polegające na 
zakupie i montażu małych instala-
cji lub mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł do produkcji energii elektrycz-
nej lub do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, na potrzeby istniejących 
lub będących w budowie budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wielorodzinnych; 

Finansowane będą następujące 
instalacje do produkcji energii elek-
trycznej lub do produkcji ciepła i ener-
gii elektrycznej: 

 � źródła ciepła opalane biomasą - o 
zainstalowanej mocy cieplnej do 
300 kWt, 

 � pompy ciepła - o zainstalowanej 
mocy cieplnej do 300 kWt,

 � kolektory słoneczne - o zainstalo-
wanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 � systemy fotowoltaiczne - o zain-
stalowanej mocy elektrycznej do 
40kWp, 

 � małe elektrownie wiatrowe - o za-
instalowanej mocy elektrycznej do 
40kWe,

 � mikrokogeneracja - o zainstalowa-
nej mocy elektrycznej do 40 kWe, 

Intensywność dofinansowania:
Dofinansowanie w formie pożyczki 

wraz z dotacją łącznie do 100% kosz-
tów kwalifikowanych instalacji wcho-
dzących w skład przedsięwzięcia, w 
tym w formie dotacji: 

 � do 15% dofinansowania dla in-
stalacji: źródła ciepła opalane 
biomasą, pompy ciepła, kolekto-
ry słoneczne a w okresie lat 2014 
– 2015 do 20% dofinansowania, 

 � do 30% dofinansowania dla in-
stalacji: systemy fotowoltaiczne, 
małe elektrownie wiatrowe, mikro-

kogeneracja, a w okresie lat 2014 
– 2015 do 40% dofinansowania; 

Dofinansowanie programu prio-
rytetowego Prosument jest realizo-
wane poprzez: jednostki samorządu 
terytorialnego, wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej oraz banki, które zawarły z NFO-
ŚiGW odpowiednie umowy.

Warunkiem zakwalifikowania wnio-
sku do dofinansowania jest spełnienie 
kryterium, zgodnie z którym maksy-
malny koszt jednostkowy inwestycji 
nie może być wyższy niż:

źródła ciepła opalane biomasą
 � kotły o załadunku ręcznym: 1000 

zł/kW
 � kotły o załadunku automatycznym: 

1600 zł/kW (jeżeli projekt instalacji 
przewiduje montaż zasobnika bu-
forowego wody grzewczej - maksy-
malny koszt kwalifikowany instalacji 
powiększa się o 200 zł/kW)

pompy ciepła: 
 � dla pomp ciepła typu powietrze/

woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 
000 zł/kW,

 � dla pomp ciepła typu powie-
trze/woda wyłącznie dla potrzeb 
c.w.u.: z zasobnikami c.w.u. o po-
jemności czynnej od 150 do 250 
litrów: 5 000 zł/kW

 � z zasobnikami c.w.u. o pojemno-
ści czynnej > 250 litrów: 8 000 zł/
kW

 � dla pozostałych pomp ciepła dla 
potrzeb c.o. i c.w.u.: 5 500 zł/kW.

kolektory słoneczne: 3 500 zł/
kW (moc określona zgodnie z normą 
PN-EN 12975-1 lub równoważną)

systemy fotowoltaiczne: 
 � dla instalacji o mocy poniżej 10 

kW: 8 000 zł/kWp5,
 � dla instalacji o mocy od 10 do 40 

kW: 6 000 zł/kWp.
(jeżeli projekt instalacji przewidu-

je montaż akumulatorów do magazy-
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nowania energii elektrycznej - maksy-
malny koszt kwalifikowany instalacji 
powiększa się o 5 000 zł/kWh pojem-
ności akumulatora)

małe elektrownie wiatrowe: 
 � dla instalacji o mocy poniżej 10 

kW: 11 000 zł/kW,
 � dla instalacji o mocy od 10 do 40 

kW: 6 500 zł/kW.
(jeżeli projekt instalacji przewidu-

je montaż akumulatorów do magazy-
nowania energii elektrycznej - maksy-
malny koszt kwalifikowany instalacji 
powiększa się o 5 000 zł/kWh pojem-
ności akumulatora)

mikrokogeneracja: 10 000 zł/kW
 � dla instalacji na biogaz, o mocy 

poniżej 20 kWe: 40 000 zł/kWe,

 � dla instalacji na biogaz, o mocy od 
20 do 40 kWe: 30 000 zł/kWe,

 � dla instalacji na biopłyny lub bio-
masę, o mocy poniżej 20 kWe: 9 
000 zł/kWe,

 � dla instalacji na biopłyny lub bio-
masę, o mocy od 20 do 40 kWe: 
7 000 zł/kWe.

Program priorytetowy PROSU-
MENT - Linia dofinansowania z prze-
znaczeniem na zakup i montaż mikro-
instalacji odnawialnych źródeł energii 
jest dostępny pod adresem: http://
www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/user-
files/files/srodki_krajowe/programy
_2015/3.3.3-prosument.pdf

Pragniemy wyrazić przekonanie, 
że wdrażanie omówionych w artyku-

le programów priorytetowych spełni 
oczekiwania beneficjentów i rozwi-
nie aktywny udziału społeczeństwa  
i przedsiębiorców w budowie i rozwoju 
zrównoważonej energetyki, czego wy-
razem jest  Prosument  = Pro(ducent) 
+ (Kon)sument energii. o

1) MWe - megawat - moc energii elektrycznej

2) MW - megawat - moc energii promieniowania sło-
necznego

3) MWt - megawat - moc energii cieplnej

4) MW - megawat - moc energii (ogólnie) 

5) kWp - kilowat peak - jednostka energii stosowana 
w fotowoltaice
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Piotr Zamroch, partner - radca prawny, 
Sienkiewicz Jaroszewski Zamroch - Radcowie Prawni, Spółka Partnerska

Poszczególne gminy w zróżnicowa-
ny sposób ukształtowały zasady zbio-
rowego dostarczania wody i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Część z nich 
powołała do życia spółki prawa handlo-
wego, część zaś prowadzi działalność 
w omawianym zakresie w formie zakła-
dów budżetowych, które nie posiadają 
odrębnej od gminy osobowości prawnej.

Wobec pojawiających się często 

SłUżEbNOść pRZESYłU 
NA RZECZ gmINY 
- przegląd piśmiennictwa 
prawniczego i orzecznictwa

Służebność przesyłu, zgodnie z regulacją ustawową, może zostać ustanowiona 
na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność 

stanowią urządzenia służące do przesyłu substancji, sygnałów albo podobne. 
Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „przedsiębiorca” skutkowało 
powstaniem wątpliwości, czy służebność przesyłu można ustanowić także na rzecz 
jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli urządzenia przesyłowe stanowią jej 
własność. W praktyce powyższa sytuacja dotyczy przede wszystkim przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

w praktyce wątpliwości, czy służeb-
ność przesyłu może być ustanowiona 
na rzecz gminy, należy poddać analizie 
poglądy wyrażane w literaturze prawni-
czej oraz w orzecznictwie, także odno-
śnie do ogólnej możliwości przypisania 
gminie statusu przedsiębiorcy.

Pozytywnie odnośnie możliwości 
ustanowienia służebności na rzecz jed-
nostki samorządu terytorialnego albo 

Skarbu Państwa wypowiedział się B. 
Rakoczy: 

„W konsekwencji służebność prze-
syłu nie może być ustanowiona na rzecz 
zakładu budżetowego, a jedynie na rzecz 
jednostki organizacyjnej mającej osobo-
wość prawną. W wypadku zakładu bu-
dżetowego wykonującego zadania z za-
kresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

F
ot

. A
ut

or
a



49nr 5-6(41-42)/2014

C
ie

pł
o

w
n

ic
tw

o

będzie to gmina. W przedstawianych 
sytuacjach konieczne jest zastosowanie 
rozszerzającej wykładni pojęcia przed-
siębiorca. Następstwem wykładni roz-
szerzającej będzie uznanie, że przepis 
ten obejmuje także jednostki samorządu 
terytorialnego lub Skarb Państwa, gdy 
zadania wykonuje jednostka organiza-
cyjna nie mająca ani osobowości praw-
nej, ani nawet wyposażona w zdolność 
prawną. W takiej sytuacji podmiotem 

dzenia wodociągowe i kanalizacyjne są 
jej własnością i prowadzi ona działal-
ność w zakresie zbiorowego zaopatry-
wania w wodę lub zbiorowego odpro-
wadzania ścieków przez wyodrębniony 
zakład budżetowy. Osoba ta lub jednost-
ka więc nie musi być właścicielem przed-
siębiorstwa. (…) Do tego unormowania 
nawiązuje art. 3053 § 1 K.c., w którym 
postanowiono, że służebność przesyłu 
przechodzi na nabywcę przedsiębior-

kresie zbiorowego dostarczania wody 
lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Jeżeli gmina jest właścicielem urządzeń 
przesyłowych, a wskazaną działalnością 
zajmuje się odrębna od niej spółka prawa 
handlowego, korzystająca z sieci gmin-
nej na zasadzie użyczenia albo dzierża-
wy, służebności przesyłu na rzecz gminy 
nie będzie można ustanowić. 

Stanowisko doktryny prawniczej 
jest ważną podstawą argumentacyjną 

uprawnionym do ustanowienia na jego 
rzecz służebności przesyłu byłby Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu tery-
torialnego”1.

Na ten pogląd powołał się G. Ma-
tusik w monografii „Własność urządzeń 
przesyłowych a prawa do gruntu”:

„W literaturze podnosi się zgodnie, 
że chodzi o przedsiębiorcę w rozumie-
niu art. 431 K.c., a więc o osobę fizycz-
ną, prawną (także jednostkę samorządu 
terytorialnego) czy jednostkę organiza-
cyjną nie mającą osobowości prawnej, 
prowadzące we własnym imieniu dzia-
łalność gospodarczą lub zawodową”.2

Warto wskazać także na stanowi-
sko, jakie w tej materii zajął G. Bieniek, 
współautor przepisów Kodeksu cywilne-
go dotyczących służebności przesyłu:

„Uprawnioną do służebności prze-
syłu może być także gmina, jeśli urzą-

stwa lub nabywcę urządzeń, o których 
mowa w art. 49 § 1 K.c., co wskazuje, 
że pojedyncze urządzenie, a także sieć 
jako zbiór rzeczy (urządzeń) może być 
odrębnym przedmiotem obrotu”3.

Przywołanie powyższych poglądów 
było niezbędne dla wykazania, iż pomi-
mo wątpliwości, jakie mogą się pojawić 
na gruncie samego brzmienia przepisów, 
przedstawiciele nauki prawa, zajmujący 
się problematyką urządzeń przesyłowych 
jednolicie opowiadają się za możliwością 
ustanowienia służebności przesyłu także 
na rzecz gminy. 

Trzeba jednak w tym miejscu do-
konać ważnego zastrzeżenia - nie jest 
wystarczające, by gmina pozostawa-
ła właścicielem urządzeń wodociągo-
wych albo kanalizacyjnych, konieczne 
jest spełnienie dodatkowego warunku, 
jakim jest prowadzenie działalności w za-

dla wykazania, iż służebność przesy-
łu może zostać ustanowiona także na 
rzecz jednostki samorządu terytorial-
nego, jednak wsparcia dostarcza także 
orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów 
powszechnych oraz sądów administra-
cyjnych (w zakresie statusu gminy jako 
przedsiębiorcy).

Sąd Najwyższy bezpośrednio 
w uchwałach nie analizował problemu 
możliwości ustanowienia służebności 
przesyłu na rzecz gminy. Wydał jednak 
orzeczenia, które wspierają stanowisko, 
że takie ustanowienie będzie zgodne 
z prawem. Powyższe dotyczy w pierw-
szej kolejności uchwały z 13 lipca 2011 r.  
zapadłej w sprawie III CZP 26/11. To 
orzeczenie dotyczyło problemu podsta-
wy prawnej dla żądania wykupu urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
przez przedsiębiorcę, który przyłączył je 

1) B. Rakoczy, „Służebność przesyłu w praktyce”, Warszawa 2012, ss. 48-49)

2) G. Matusik, „Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu”, Warszawa 2011, s. 362 

3) G. Bieniek, „Urządzenia przesyłowe, problematyka prawna”, Warszawa, 2008, s. 57
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do swojej sieci. Sąd Najwyższy uznał, iż 
podmiotem zobowiązanym na podstawie 
tego przepisu może być także gmina, 
tym samym potwierdzając prawidłowość 
szerokiej, funkcjonalnej wykładni zwrotu 
„przedsiębiorca”.

Takie stanowisko potwierdza zasad-
ność tezy, że służebność przesyłu moż-
na ustanowić także na rzecz gminy - 
pojęcie przedsiębiorcy na gruncie art. 
49 K.c. i 3051 K.c. musi być rozumiane 
w ten sam sposób, przede wszystkim 
z uwagi na zasady wykładni systemowej.

Kolejna uchwała, wydana przez Sąd 
Najwyższy 27 czerwca 2013 r. w spra-
wie III CZP 31/13 dotyczyła możliwości 
ustanowienia służebności przesyłu na 
rzecz spółki wodnej, która (podobnie jak 
gmina) nie spełnia wszystkich przesłanek 
dla uznania jej za przedsiębiorcę w rozu-
mieniu przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej:

„Z podobnych powodów również 
spółka wodna, która utworzona do wyko-
nywania, utrzymywania oraz eksploata-
cji urządzeń służących do zapewnienia 
wody dla ludności, musi być traktowa-
na jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 
431 K.c. Nie było dotychczas wypowie-
dzi Sądu Najwyższego w tym zakresie. 
Natomiast Naczelny Sąd Administracyj-
ny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r., 
II FSK 1954/10 (niepubl.) stwierdził, że 
spółka wodna prowadząca działalność 
umożliwiającą uzyskanie zysku netto, 
o której mowa w art. 164 ust. 2 w związ-
ku z ust. 3 pr. wod., na rzecz podmiotów 
w niej niezrzeszonych, prowadzi działal-
ność gospodarczą, o której mowa w art. 
2 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej.”

Z powyższych orzeczeń niezbicie 
wynika, że brak formalnego statusu 
przedsiębiorcy nie jest przeszkodą dla 
ustanowienia służebności przesyłu na 
rzecz gminy, która prowadzi działalność 
w zakresie zbiorowego dostarczania wo-
dy i zbiorowego odprowadzania ście-
ków. Sąd Najwyższy interpretuje przepi-
sy w sposób odpowiadający specyfice 
obrotu prawnego w omawianym zakre-
sie, co należy ocenić jako słuszny kie-
runek.

Możliwość ustanowienia służebności 
przesyłu na rzecz gminy została potwier-
dzona także w orzecznictwie sądów po-
wszechnych. Tytułem przykładu można 
wskazać na postanowienie Sądu Rejo-
nowego w Legnicy z 28 lutego 2012 r. 
wydane w sprawie I Ns 816/11:

„W ocenie Sądu, w okolicznościach 
rozpoznawanej sprawy, co do zasady, 
nie można wykluczyć opcji stwierdze-
nia zasiedzenia służebności przesyłu na 
rzecz wnioskodawcy w zakresie nieru-
chomości stanowiącej własność uczest-
ników. Legitymacja czynna Gminy M. 
wynika z ustalenia, że Gmina jest wła-
ścicielem urządzenia wodociągowego 
i prowadzi działalność w zakresie zbio-
rowego zaopatrywania w wodę (G. Bie-
niek, Urządzenia przesyłowe, Warszawa 
2008, s. 57). Obowiązek zbiorowego 
zaopatrywania w wodę spoczywa na 
Gminie z mocy art. 3 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (Dz.U.01.72.747). A za-
tem Gmina spełnia warunki do uznania 
jej za podmiot uprawniony do uzyskania 
na swoją rzecz służebności urządzenia 
przesyłowego pomimo, iż częściowo 
przez urządzenie to płynie woda, której 
właścicielem jest (…) S.A. w L.. Niemniej 
jednak to Gmina M. nabywa wodę od 
przedsiębiorstwa (…) a następnie roz-
prowadza ją do odbiorców indywidual-
nych, których łączą umowy z Gminą M. 
a nie z (…) S.A.” 

Na koniec dwa przykłady orzecz-
nictwa sądów administracyjnych odno-
śnie do możliwości przypisania gminie 
statusu przedsiębiorcy (w ujęciu funk-
cjonalnym):

„Gmina jest przedsiębiorcą w rozu-
mieniu art. 4 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. Zgodnie z tym 
przepisem przedsiębiorcą jest osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka or-
ganizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdol-
ność prawną - wykonująca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. Ta-
ką odrębną ustawą jest ustawa o sa-
morządzie gminnym, która w art. 9 ust. 
2 stanowi, że gmina oraz inna gminna 

osoba prawna może prowadzić działal-
ność gospodarczą, wykraczającą poza 
zadania o charakterze użyteczności pu-
blicznej wyłącznie w przypadkach okre-
ślonych w odrębnej ustawie. Ponieważ 
odprowadzanie ścieków z terenu gminy 
niewątpliwie stanowi zadanie o charak-
terze użyteczności publicznej, Gmina P. 
w tym zakresie może być traktowana ja-
ko przedsiębiorca.” (wyrok wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie, wydany 21 lutego 2013 r., w sprawie 
IV SA/Wa 2420/12).

„Prowadząc faktycznie działalność 
usługową w zakresie dostarczania wody 
oraz odprowadzania ścieków gmina, po-
siadająca osobność prawną z mocy art. 
2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 
usytuowała się w takiej samej sytuacji, 
jak każdy inny dostawca prowadzący 
działalność w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę w rozumieniu art. 2 
pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
/Dz. U. nr 72 poz. 747 ze zm./.” (wy-
rok Naczelnego Sądu Administracyjne-
go wydany 21 lipca 2005 r. w sprawie 
OSK 1741/04).

Podsumowując przegląd orzecznic-
twa i piśmiennictwa prawniczego, nale-
ży stwierdzić, iż jednolicie uznano do-
puszczalność ustanowienia służebności 
przesyłu na rzecz gminy prowadzącej 
działalność w zakresie zbiorowego do-
starczania wody i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Warunkiem koniecznym 
dla ustanowienia tego prawa jest pro-
wadzenie wskazanej działalności oraz 
legitymowanie się przez gminę własno-
ścią urządzeń przesyłowych. W prakty-
ce oznacza to konieczność rozważenia 
przez gminy ryzyka prawnego związane-
go z utrzymywaniem sieci przesyłowych 
na nieruchomościach osób trzecich, jak 
też odpowiedniego kształtowania polity-
ki prawnorzeczowej w tym zakresie dla 
obecnie realizowanych i planowanych 
inwestycji. o

Piotr Zamroch jest autorem bloga 
prawniczego www.przesył-energii.pl
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Tradycyjnie w Międzynarodowym 

Domu Kultury Międzyzdroje odbywała 
się wystawa EXPO XVIII FCP, w której 
udział wzięło prawie 40 firm.

Część merytoryczną Forum roz-
poczęła Debata pt. „Miejsce sek-
torów energetycznych w przyszłej 
polityce energetycznej Polski. Jak 
zsynchronizować cele?”, którą po-
prowadził Wojciech Szeląg z Polsat 
News, a głos zabrali: Jacek Szym-
czak - prezes zarządu Izby Gospo-
darczej Ciepłownictwo Polskie, Marian 
Babiuch - prezes zarządu Polskiego 
Towarzystwa Elektrociepłowni Zawo-
dowych, Mirosław Semczuk - członek 
zarządu Izby Energetyki Przemysłowej 
i Odbiorców Energii, Andrzej Schoene-
ich, dyrektor biura Izby Gospodarczej 
Gazownictwa, Zbigniew Bicki - wice-

Wydawnictwo „Nowa Energia”

XVIII FORUm
Ciepłowników Polskich

W dniach 14-17 września 2014 r. w Międzyzdrojach branża ciepłownicza 
zrzeszona w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie spotkała się na 

corocznym - XVIII już Forum Ciepłowników Polskich. W tegorocznej edycji udział 
wzięło ponad 550 osób. Oprócz ciepłowników w Forum udział wzięli przedstawiciele 
nauki, parlamentu, administracji rządowej i samorządowej, dostawcy materiałów, 
urządzeń, technologii i usług dla branży. Dyskutowano na temat przyszłości 
branży ciepłowniczej i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego oraz polityki 
energetycznej Polski i Unii Europejskiej.
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prezes zarządu Izby Gospodarczej 
Energetyki i Ochrony Środowiska oraz 
przedstawiciel Towarzystwa Gospo-
darczego Polskie Elektrownie. 

 � Nowe technologie

W sesjach poświęconych nowym 
technologiom i praktycznym realiza-
cjom w branży ciepłowniczej zapre-
zentowano ciekawe rozwiązania m.in. 
z zakresu kierunków modernizacji cie-
płowni, technologii spalania, redukcji 
emisji, inteligentnych sieci ciepłowni-
czych, czy optymalizacji pracy przed-
siębiorstw ciepłowniczych. Swoje roz-
wiązania zaprezentowały m.in. firmy: 
UNISOFT Sp. z o.o., UNION INVEST-
MENT TFI, FEROX ENERGY SYS-
TEMS Sp. z o.o., DALKIA POLSKA 
SA, ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o., 
GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o., HO-
VAL Sp. z o.o., LADIS + GYR Sp. z 
o.o., BILANDER GROUP Sp. z o.o., 
RAMBOLL POLSKA Sp. z o.o., APA-
TOR POWOGAZ SA, ICS INDU-
STRIAL COMBUSTION SYSTEMS 
Sp. z o.o., PAROC POLSKA Sp. z o.o. 
oraz VECTOR Sp. z o.o. 

 � Laur Ciepłownictwa

Po raz kolejny przyznane zostały 
nagrody LAUR CIEPŁOWNICTWA. W 
roku bieżącym nagrody zostały wrę-
czone w trakcie Sesji Inauguracyjnej 
XVIII FCP.

W bieżącym roku Kapituła Laurów 
- zgodnie z maksymą „Pierwszy wśród 
równych” - postanowiła uhonorować:

LAUREM w kategorii wiodące 
przedsiębiorstwo ciepłownicze:

- sprzedaż ciepła poniżej 200 
000 GJ - Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku

Przedsiębiorstwa nominowane 
do nagrody w tej kategorii to również: 
PRESSTERM Sp. z o.o. w Bolecho-
wie oraz Orchis Energia Sp. z o.o. w 
Sopocie;

- sprzedaż ciepła w granicach 
200 001-1 000 000 GJ - Miejski 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. w Kole

Przedsiębiorstwa nominowane do 
nagrody w tej kategorii to również: Dal-
kia Tarnowskie Góry Sp. z o.o. oraz 
Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. 
z o.o. w Siedlcach;

- sprzedaż ciepła powyżej 1 
000 001 GJ - EDF Toruń SA w 
Toruniu

Do nagrody nominowane były 
również przedsiębiorstwa: Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Zakłady 

Energetyki Cieplnej SA w Katowicach.
Laurem Zasłużony dla ciepłow-

nictwa – Laur dla osoby, która 
nieprzerwanie przez co najmniej 
25 lat zatrudniona była na sta-
nowisku dyrektora lub prezesa 
przedsiębiorstwa ciepłownicze-
go – uhonorowana została Grażyna 
Bielawska-Cieśla – prezes Miejskiej 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ko-
szalinie.

Laureatom gratulujemy!!!

 Fot. IGCP
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Zagadnienie bezpieczeństwa 
materiałowo-technologicznego 
przy realizacji bloków 
na parametry nadkrytyczne 
i supernadkrytyczne

Arkadiusz Makówka, 
ekspert w Wydziale Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji Urzędu Dozoru Technicznego 

Dążenie do zwiększania sprawności energetycznej bloków energetycznych, 
które jest jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój krajowej 

energetyki związane jest bezpośrednio z koniecznością budowy kotłów na 
parametry nadkrytyczne oraz supernadkrytyczne. Do podstawowych parametrów 
charakteryzujących pracę kotła zaliczamy ciśnienie i temperaturę pary wylotowej. 
W kotłach nadkrytycznych wynoszą one odpowiednio 580-6000C oraz 27-30 MPa. 
W kotłach supernadkrytycznych można osiągnąć temperaturę ok. 6200C oraz ciśnienie 
ok. 31,5 MPa. Rozważa się także możliwość wytwarzania kotłów na parametry 
ultrasupernadkrytyczne tj. temperaturę powyżej 7000C i ciśnienie ok. 35MPa. 

Wymienione parametry są znacznie 
wyższe niż występujące w stosowanych 
obecnie typowych kotłach przemysło-
wych, w których temperatura pary świe-
żej oraz ciśnienie osiągają wartości od-

powiednio ok. 5500C oraz ok. 16 MPa. 
Uzyskanie parametrów nadkrytycz-

nych jest możliwe jedynie w wyniku za-
stosowania stali oraz stopów, które za-
pewnią odpowiednią wytrzymałość na 

pełzanie. Realizowane od wielu lat prace 
badawcze doprowadziły do opracowania 
następujących nowych grup materiałów:

 –  stali niskostopowych o struktu-
rze bainityczno-martenzytycznej, 
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np. T24 (7CrMoVTiB10-10), T23 
(7CrWVNb9-6),
 –  stali martenzytycznych zawiera-
jących 9-12% Cr oraz szereg do-
datków stopowych, m.in.: Mo, W, 
Co,Nb, N, B np. T/P91, T/P92, 
E911, VM12, 
 –  stali austenitycznych z dodatka-
mi stopowymi Nb, N, B np. Super 
304H, TP347HFG, HR3C, Sani-
cro 25, HR6W,
 –  nadstopów niklu np. Inconel 617, 
DMV617mod. 

Niektóre z wymienionych wyżej ma-
teriałów nie występują w normach eu-
ropejskich, dlatego możliwość ich bez-
piecznego wykorzystania uwarunkowana 
jest przeprowadzeniem m.in. badań spa-
walności oraz określeniem własności po 
zabiegach obróbki plastycznej. 

W kotłach kluczowymi elementami, 
które wpływają na bezpieczne funkcjo-
nowanie bloku energetycznego są:

 –  ściany gazoszczelne (membrano-
we) komory paleniskowej,
 –  nieogrzewane spalinami komory 
oraz rurociągi pary świeżej,
 –  ogrzewane spalinami wężownice 
przegrzewaczy pary (w tym prze-
grzewacze części wtórnej). 

Pierwszorzędnym zagadnieniem 
przy wdrażaniu kotłów o parametrach 
nadkrytycznych i supernadkrytycznych 
jest pokonanie problemów technologicz-
nych związanych ze spawaniem stali T24 
przeznaczonej na ściany gazoszczelne. 
Konieczne jest opracowanie technologii 
spawania zapewniających uniknięcie pę-
kania złączy kątowych rur z płaskowni-
kami. Zmodyfikowana powinna być rów-
nież technologia wykonywania połączeń 
doczołowych rur aby zapobiec występo-
waniu pęknięć w ściegach graniowych. 

W odniesieniu do wytwarzania ścian 
gazoszczelnych niezbędne wydaje się 
również uzyskanie doświadczeń w spa-
waniu elementów z nowej stali T23. 

Wytwarzanie urządzeń ciśnienio-
wych objęte jest uregulowaniami praw-
nymi dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE. 
W celu zapewnienia, że technologia wy-
twarzania zapewni odpowiedni stopień 
bezpieczeństwa funkcjonowania kotłów 

opracowano normę PN-EN 12952, któ-
ra jest zharmonizowana z tą dyrektywą. 

W częściach 5 [1] oraz 6 [2] tej nor-
my określono wymagania dotyczące od-
powiednio wytwarzania oraz kontroli i 
badań. 

Podstawowe znaczenie dla zapew-
nienia właściwego przebiegu procesu 
technologicznego odgrywa spełnienie 
wymagań dotyczących przeróbki pla-
stycznej oraz spawania. 

Norma szczegółowo określa wyma-
gania dotyczące przeróbki plastycznej na 
zimno oraz na gorąco, a także wskazuje 
w jakich przypadkach musi być wyko-
nana obróbka cieplna po zakończeniu 
tych operacji. Szczególną uwagę należy 

dzonych przez jednostki notyfikowane. 
W tym celu należy przeprowadzić naj-
pierw procedurę kwalifikowania tech-
nologii spawania z udziałem organizacji 
strony trzeciej. Zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12952 proces ten realizo-
wany jest w oparciu o normy szczegó-
łowe: PN-EN ISO 15614-1 [3] oraz PN-
EN ISO 15613 [4]. Zasadniczą kwestią 
podczas kwalifikowania technologii spa-
wania jest spełnienie nie tylko wyma-
gań ww. norm szczegółowych, ale także 
uwzględnienie specjalnych zastrzeżeń 
opisanych w normie PN-EN 12952-5 i 
6. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zalecenia wytwórców materiałów dodat-
kowych do spawania, które mogą doty-
czyć na przykład konieczności zawęże-
nia (w porównaniu z wymaganiami norm 
szczegółowych) zakresu temperatury 
wygrzewania w trakcie realizacji obrób-
ki cieplnej złączy spawanych.

Bezpieczeństwo eksploatacji ko-
tłów zależy również od przeprowadza-
nia okresowych badań diagnostycznych 
w celu ujawnienia ewentualnych zmian 
struktury mikroskopowej (wpływającej na 
własności materiałów) oraz uszkodzeń. 
Urząd Dozoru Technicznego uczestni-
czy w pracach mających na celu two-
rzenie instrukcji badań kotłów w fazie 
eksploatacji. o
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Pierwszorzędnym 
zagadnieniem przy 
wdrażaniu kotłów 
o parametrach 
nadkrytycznych i 
supernadkrytycznych 
jest pokonanie 
problemów 
technologicznych 
związanych ze 
spawaniem stali T24 
przeznaczonej na 
ściany gazoszczelne

”

zwrócić na konieczność kwalifikowania 
technologii gięcia rur (zagadnienie opi-
sane jest w załączniku A normy PN-EN 
12952-5). Procedura ta może być reali-
zowana z udziałem strony trzeciej - jed-
nostki notyfikowanej. 

Szczególne znaczenie dla bezpiecz-
nego funkcjonowania kotłów mają wy-
magania dotyczące realizacji procesu 
spawania oraz obróbki cieplnej złączy 
spawanych. Zgodnie z wymaganiami dy-
rektywy ciśnieniowej 97/23/WE wszyst-
kie połączenia spawane elementów ci-
śnieniowych w kotłach o parametrach 
nadkrytycznych muszą być wykony-
wane na podstawie Instrukcji Techno-
logicznych Spawania (WPS) zatwier-
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W związku z tym w wielu regionach 
świata wprowadzono przepisy określa-
jące wartości dopuszczalne dla emisji 
rtęci z cementowni, elektrowni i spa-
larwni śmieci (tab. 1).

mgr inż. Edward Sucharda, lider grupy technicznej, SICK Sp. z o.o.

pomiary ciągłe rtęci
Rtęć (Hg) jest składnikiem skorupy kuli ziemskiej (0,00005% = 0,5 g/t) i występuje 

w przyrodzie w stanie naturalnym. Ponadto uwalniana jest w procesach 
przemysłowych, takich jak spalanie odpadów, energetyka czy przy wydobyciu złota. 
Ze względu na wysoką toksyczność oraz akumulacje w organizmach żywych, już 
ekspozycja wobec małych koncentracji rtęci w dłuższym czasie może spowodować 
poważne zatrucia.

 Nowe regulacje prawne i tech-
nologie oczyszczania spalin stawiają 
wymagania wobec analizatorów rtę-
ci on-line.

Analizator MERCEM300Z produk-

MERCEM300Z jest 
przyrządem certyfikowa-
nym qal1 według PN-EN 
15267-3.

Konwersja związków 
rtęci do rtęci atomowej 
prowadzona jest w kuwe-
cie kwarcowej przy tem-
peraturze 1000 ̊ C.

Analiza prowadzona 
jest za pomocą atomo-
wej absorpcji spektralnej 
Zemana.

Tab. 1. Przegląd dopuszczalnych koncentracji rtęci w Europie i USA

W Niemczech pomiary ciągłe Hg 
wymagane są państwowymi przepi-
sami od lat 90. Wdrożenie dyrektywy 
2010/75/UE wprowadzającej pomia-
ry ciągłe Hg w krajach członkowskich 
powinno nastąpić do 7 stycznia 2013. 
Jednak według informacji Komisji Eu-
ropejskiej z dnia 7 lutego 2013 czę-
ściowo lub całkowicie wprowadzono 
ten obowiązek w 14 z pośród 27 kra-
jów UE.

Nowe standardy emisyjne w Sta-
nach Zjednoczonych wymuszają dla 
wielu instalacji wdrożenie instalacji 
oczyszczających spalin ograniczają-
cych emisję rtęci. Podstawowe tech-
nologie to podawanie węgla aktywne-
go lub sorbentów wytrącających rtęć  
w instalacjach odsiarczania spalin.

cji SICK AG spełnia wymagania no-
wych przepisów monitoringu emisji 
oraz znajduje zastosowanie dla po-
miarów technologicznych.

 

Rys. 1. Grzana Kuweta   

 Rys. 2. Schemat spektroskopii atomowej Zeemana z podwójnymi ściankami

Najniższy certyfikowany zakres wy-
nosi 10 μg/m3, jednocześnie najwyż-
szy zakres wynosi 1000 μg/m3. Okres 
między przeglądami wynosi 6 miesięcy 
dla zakresu 45 μg/m3. o
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Region Typ instalacji 
 

Dop. 
wart. 30 
minutowa 

Dop. 
wart 
dobowa 

Dop wart. z 
ostatnich  30  
dni  

Dop. 
wart. 
roczna  

Niemcy 
 

Spalarnie, Energetyka, 
Cementownie 

50 μg/Nm3  30 
μg/Nm3  

- 10 μg/Nm3 

Europa Energetyka - 50 
μg/Nm3 

- - 

USA 
 

Stare elektrownie węglowe 
Nowe elektrownie węglowe 
Stare cementownie 
Nowe cementownie 

- - ≈ 1,5 μg/Nm3 
≈ 0,4 μg/Nm3 
≈ 12,5 μg/Nm3 
≈ 4,5 μg/Nm3 

- 

 






