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

Najnowsze zmiany w prawie 
wyzwaniem dla energetyki 
i ciepłownictwa
Ochrona jakości powietrza jest przedmiotem naszej troski i działań już od prawie 

50 lat. W 1966 r. po raz pierwszy uchwalono w Polsce ustawę regulującą 
problem ochrony czystości powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem [1]. 
Pojawiły się wtedy również pierwsze wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu atmosferycznym [2]. W kolejnych latach lista substancji, dla których 
określono dopuszczalne stężenia była systematycznie rozszerzana, a same wartości 
dopuszczalne były systematycznie zaostrzane [3-10] i dziś są one identyczne, jak  
w pozostałych krajach Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującą dyrektywą CAFE [11]. 

Zdefiniowanie jednak dopuszczal-
nych wartości stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu nie rozwiązuje proble-
mu koniecznej redukcji emisji. Warto-
ści stężeń emitowanych do powietrza 
zanieczyszczeń, zmierzone w pobliżu 
powierzchni Ziemi, są wynikiem wielu 
zjawisk fizycznych i chemicznych, za-
chodzących podczas rozprzestrzenia-
nia się zanieczyszczeń w atmosferze. 
Na ich wartość wpływ mają zarówno 
wielkość emisji wyrażona w kilogra-
mach zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery w jednostce czasu, ale 
także warunki meteorologiczne oraz 
parametry techniczne emitora, takie jak 
np. jego wysokość, czy prędkość wy-
lotowa gazów. Budując coraz wyższe 
kominy, udaje się najczęściej wprowa-
dzać do atmosfery coraz więcej zanie-
czyszczeń, nie zwiększając ich stężeń 
przy powierzchni Ziemi. W celu rzeczy-
wistego ograniczenia ilości zanieczysz-
czeń wprowadzanych do atmosfery 
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w krajach UE zastosowano w latach 80. 
ub. w. limitowanie stężeń zanieczysz-
czeń w emitowanych gazach. W Polsce 
w 1990 r. dla energetycznego spala-
nia paliw wprowadzono [5] dopusz-
czalne wskaźniki emisji niektórych za-
nieczyszczeń (dwutlenek siarki - SO2, 
tlenki azotu jako dwutlenek azotu - NO2 
i pył) wyrażone w gramach zanieczysz-
czenia w przeliczeniu na gigadżul wy-
produkowanej energii (g/GJ). Perspek-
tywa członkostwa w UE zaowocowała 
pojawianiem się w krajowym systemie 
prawnym regulacji analogicznych jak 
w UE, tj. dopuszczalnych stężeń za-
nieczyszczeń w gazach odlotowych, 
nazwanych później standardami emi-
syjnymi [12-18]. Standardy emisyjne 
to maksymalne, dopuszczalne stężenia 
zanieczyszczeń w gazach odlotowych 
(w emitorze) określone dla przyjętych 
warunków umownych: temperatura 
273K (0oC), ciśnienie 1013 hPa (760 
mm Hg, 1 bar) oraz dodatkowo dla ga-
zów odlotowych pochodzących z pro-
cesów spalania - spaliny suche oraz 
określona zawartość tlenu (3% - dla 

paliw ciekłych i gazowych, 6% dla pa-
liw stałych oraz 11% dla spalania od-
padów). Stosownie do zmian legislacji 
europejskiej polskie przepisy (standar-
dy emisyjne) również w ostatnich latach 
ulegały systematycznemu zaostrzeniu. 
Obowiązujące aktualnie [18] zgodne 
są z dyrektywą IED (o emisjach prze-
mysłowych) [19]. W perspektywie naj-
bliższych 2-3 lat czeka nas dalsze za-
ostrzenie przepisów, w odniesieniu do 
małych i średnich źródeł energetyczne-
go spalania paliw (o mocy od 1 do 50 
MW), zgodnie z propozycją nowej dy-
rektywy MCPD [20]. Termin spełnienia 
wymagań dyrektywy MCPD określany 
jest na 2025 r. Natomiast źródła o więk-
szej mocy (ponad 50 MW) podlegają-
ce obowiązkowi uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego również czeka kolej-
ne zaostrzenie przepisów za sprawą 
tzw. konkluzji BAT (najlepszej dostęp-
nej techniki), które będę obowiązywać 
już za kilka lat, a w świetle docierają-
cych informacji z Europejskiego Cen-
trum BAT w Sewilli [21] będą niższe niż 
wartości określone w dyrektywie IED.
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emisyjne) również w ostatnich latach ulegały systematycznemu zaostrzeniu. Obowiązujące 
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Polska energetyka oraz sektor ciepłowniczy uważany jest powszechnie za jedno z 

głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska, w szczególności emisji SO2, NO2 oraz 
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Rys. 1. Zmiany emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2), lotnych związków 

organicznych (LZO) oraz pyłów w latach 1990-2012 

Największy postęp osiągnięto w zakresie redukcji emisji SO2. Udało się zredukować 

emisję z 3,2 mln Mg do ok. 850 tys. Mg, a uwzględniając fakt, że w latach 80. emisja ta 

przekraczała 4,3 mln Mg jest to osiągniecie imponujące. Jest to wynikiem powszechnego 

Polska energetyka oraz sektor cie-
płowniczy uważany jest powszechnie 
za jedno z głównych źródeł emisji za-
nieczyszczeń do środowiska, w szcze-
gólności emisji SO2, NO2 oraz pyłów. 
W ostatnich 20 latach głównie za spra-
wą inwestycji w sektorze energetycz-
nym udało się znacząco obniżyć emisje 
tych podstawowych zanieczyszczeń. 
Ilustruje to rys. 1 sporządzony na pod-
stawie danych GUS.

Największy postęp osiągnięto w za-
kresie redukcji emisji SO2. Udało się 
zredukować emisję z 3,2 mln Mg do 
ok. 850 tys. Mg, a uwzględniając fakt, 
że w latach 80. emisja ta przekraczała 
4,3 mln Mg jest to osiągniecie imponu-
jące. Jest to wynikiem powszechnego 
wprowadzenia do energetyki zawodo-
wej wysokosprawnych instalacji odsiar-
czania spalin opartych przede wszyst-
kim o technologie mokrą i półsuchą. 
Znaczące osiągnięcia obserwujemy 
także w zakresie redukcji emisji pyłów 
(z prawie 2 mln Mg w 1990 r. do około 
420 tys. w 2012 r.). Jest to efekt po-
wszechnego zastosowania w energe-

Rys. 1. Zmiany emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2), 
lotnych związków organicznych (LZO) oraz pyłów w latach 1990-2012
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tyce wysokowydajnych elektrofiltrów. 
Niestety takimi osiągnięciami nie mo-
żemy pochwalić się w zakresie emisji 
tlenków azotu. Spadła ona w ciągu ana-
lizowanego okresu z ok. 1,2 mln Mg do 
ok. 800 tys. Mg rocznie. O ile w emisji 
SO

2 udział energetyki zawodowej się-
ga 50%, to w przypadku tlenków azotu 
wynosi jedynie ok. 30% i jest porówny-
walny z emisją z środków transportu 
(samochodów), co zresztą jest obser-
wowane we wszystkich rozwiniętych 
krajach świata. Masowy napływ do Pol-
ski używanych samochodów z krajów 
zachodnich, najczęściej ponad 10-let-
nich, z dużym przebiegiem (a co za tym 
idzie niesprawnym już katalizatorem, 
albo wręcz bez niego) powoduje, że 
emisja tlenków azotu z sektora motory-
zacyjnego nie tylko nie spada, a wręcz 
systematycznie rośnie.

Nowe, europejskie regulacje praw-
ne dotyczące emisji z procesów spa-
lania paliw (dyrektywa IED, projekt dy-
rektywy MCD, projekty konkluzji BAT), 
stanowią więc bardzo poważne wyzwa-
nie dla naszej energetyki, zarówno za-
wodowej, jak i przemysłowej oraz cie-
płownictwa. Wydaje się, że w najlepszej 
sytuacji jest energetyka zawodowa, któ-
ra od lat inwestuje w ochronę środowi-
ska. Nasze największe elektrownie za-
wodowe dysponują bardzo wydajnymi 
systemami odpylania spalin oraz insta-
lacjami odsiarczania. Aktualnie budo-
wane są w nich instalacje odazotowa-
nia spalin, tak by od 1 stycznia 2016 

r. spełniać wymagania prawne w tym 
zakresie. Jednakże obniżenie standar-
dów emisyjnych dla SO2 oraz pyłów to 
poważny problem do rozwiązania. Sek-
tor ciepłowniczy w Polsce to ok. 455 
przedsiębiorstw ciepłowniczych dyspo-
nujących mocą ok. 56 500 MW. Ponad 
50% przedsiębiorstw dysponuje mocą 
poniżej 50 MW [22]. Są to najczęściej 
kotły wodne typu WR-5, WR-10 czy 
WR-25 opalane węglem, przeważnie 
30-40-letnie - i tu wystąpią największe 
problemy z dotrzymaniem wymogów 
dyrektywy MCPD. Duże przedsiębior-
stwa ciepłownicze (ponad 500 MW) to 
tylko ok. 14% całości, ale tu podobnie 
jak w energetyce zawodowej działania 
modernizacyjne oraz dostosowawcze 
do coraz ostrzejszych przepisów pro-
wadzone są od lat. 

Spróbujmy więc teraz przeanalizo-
wać możliwości dostosowania nasze-
go sektora energetycznego i ciepłowni-
czego do nowych wymagań prawnych. 

 � Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest zanieczysz-
czeniem powstającym we wszystkich 
procesach spalania, a wynika to z obec-
ności siarki praktycznie we wszystkich 
paliwach. Jest to zanieczyszczenie ty-
powo paliwowe, mające swoje źródło 
w składzie paliwa poddawanego spa-
laniu. Niewielka ilość siarki w paliwach 
ciekłych (np. olej opałowy) i gazowych 
powoduje, że w przypadku tych paliw 

emisja dwutlenku siarki nie stanowi pro-
blemu. Spora (najczęściej 0,4-1,5%) 
zawartość siarki w węglu powoduje, 
że kotły węglowe są główną przyczy-
ną emisji SO2 do atmosfery. Szczegó-
łowy mechanizm powstawania emi-
sji dwutlenku siarki podano ostatnio 
w pracy [23].

Standardy emisyjne pojawiły się 
u nas w 1998 r. i są zróżnicowane w za-
leżności od mocy termicznej kotła. Nie 
uległy one od tego czasu praktycznie 
żadnej zmianie zarówno dla kotłów no-
wych, jak i starych (sprzed 1990 r.). 
W przypadku kotłów nowych tylko dla 
największych jednostek zmniejszono 
standard emisyjny z 400 mg/m3

u do 
200 mg/m3

u, a w przypadku kotłów sta-
rych w 2008 r. zbliżono wartości stan-
dardów emisyjnych do wymagań dla 
kotłów nowych. Wejście w życie dy-
rektywy MCPD zmieni jednak sytuację 
znacząco w odniesieniu do mniejszych 
kotłów. W tabeli 1 i 2 pokazano zmia-
ny wartości standardów emisyjnych dla 
kotłów nowych i starych na przestrze-
ni od 1998 r.

Jakie wnioski nasuwają się po ana-
lizie danych zawartych w tabeli nr 1 
i 2? W aktualnym stanie prawnym ma-
łe i średnie kotły ciepłownicze o mocy 
poniżej 50 MW są w stanie dotrzymać 
standard emisyjny 1300 czy 1500 mg/
m3

u przy wykorzystaniu węgla o lep-
szych parametrach jakościowych (np. 
25 MJ/kg i 0,8% siarki lub 20 MJ/kg 
i 0,6% siarki) bez konieczności budo-

Tab. 1. Zmiany standardów emisyjnych SO2 dla kotłów nowych

Moc cieplna MW 1998 [12,13] 2001 [14] 2003 [15] 2005 [16] 2011 [17] 2014 [18]
MCPD [20] 
+ IED [19]

1-5 1500 1500 1500 1500 1500 1500 400

5-50 1300 1300 1300 1300 1300 1300 400

50-100 850 850 850 850 850 400 400

>500 400 400 200 200 200 200 200

Tab. 2. Zmiany standardów emisyjnych SO2 dla kotłów starych (sprzed 1990 r.)

Moc cieplna MW 1998 [12,13] 2001 [14]
2003 [15] 2005 [16]

2011 [17]
2014 [18]

do 2007 od 2008 do 2007 od 2008 do 2015 od 2016

1-5 2000 2000 2000 1500 2000 1500 1500 1500 1500

5-50 2000 2000 2000 1500 2000 1500 1300 1300 1300

50-100 2000 2350 2000 1500 2000 1500 850 850 400

>500 2350 2350 2350 400 2350 400 400 400 200
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wy instalacji odsiarczania spalin. Po-
ziom 850 mg/m3

u jest również teore-
tycznie osiągalny przy zastosowaniu 
węgla o zawartości siarki poniżej 0,4%. 
Natomiast osiągniecie standardu emi-
syjnego 400, czy 200 mg/m3

u wymaga 
bezwzględnie zastosowania instalacji 
odsiarczania spalin. Uwzględnienie pro-
pozycji konkluzji BAT każe jednocześnie 
projektować system odsiarczania spalin 
dla wszystkich instalacji podlegających 
obowiązkowi posiadania pozwolenia 
zintegrowanego na maksymalne stęże-
nie SO2 w spalinach na poziomie poni-
żej 130 mg/m3

u. Propozycja dyrektywy 
MCPD ustala standard emisyjny dla ko-
tłów poniżej 50 MW na poziomie 400 
mg/m3

u, a to oznacza, że również ma-
łe kotły ciepłownicze będą musiały być 
wyposażone w instalacje odsiarcza-
nia spalin. Czy będzie możliwe dotrzy-
manie tych wymagań? W przypadku 
dużych obiektów (elektrowni i dużych 
elektrociepłowni) konieczna będzie mo-
dernizacja istniejących tam mokrych 
lub półsuchych systemów odsiarcza-
nia, np. poprzez dołożenie w absorbe-
rach dodatkowych poziomów zrasza-
nia, zwiększenia stężenia reagenta, itp. 
Doświadczenia eksploatacyjne istnie-
jących instalacji pokazują, że powinno 
być to możliwe. W przypadku małych 
ciepłowni konieczne będzie całkowite 
przebudowanie systemu oczyszcza-
nia spalin - wymiana urządzeń odpyla-
jących (przy wykorzystaniu cyklonów 
praktycznie nie ma szans na osiągnię-

cie stężenia pyłów poniżej 100 mg/
m3

u) oraz najprawdopodobniej sucha 
metoda odsiarczania. Doświadczenia 
eksploatacyjne pokazują, że kombina-
cja suchej metody odsiarczania spa-
lin z nawilżaniem oraz filtra tkaninowe-
go pozwala na skuteczne odsiarczenia 
spalin z wydajnością powyżej 95%, co 
daje możliwość dotrzymania standardu 
emisyjnego poniżej 400 mg/m3

u. 

 � Tlenki azotu

W obszernej literaturze opisane są 
dobrze trzy mechanizmy powstawania 
tlenków azotu [24]: mechanizm paliwo-
wy (fuel), termiczny (thermal) i rodni-
kowy (szybki, prompt). Główny udział 
w emisji mają dwa pierwsze mecha-
nizmy, różniące się przede wszystkim 
źródłem azotu: w mechanizmie paliwo-
wym pochodzi on ze spalanego paliwa, 
w mechanizmie termicznym (a także 
rodnikowym) z powietrza podawanego 
do spalania. Wielkość emisji tlenków 
azotu jest w tylko niewielkim stopniu 
skorelowana z zawartością azotu w pa-
liwie, natomiast jest przede wszyst-
kim funkcją warunków prowadzenia 
procesu spalania. Tak więc rzeczywi-
sta emisja NOx (tak naprawdę przede 
wszystkim tlenku azotu NO) ma charak-
ter procesowy, w odróżnieniu od dwu-
tlenku siarki, gdzie ma ona charakter 
paliwowy. 

Od 1998 r. standardy emisyjne tlen-
ków azotu ulegały kilkakrotnie zmia-

Tab. 3. Zmiany standardów emisyjnych NOx dla kotłów nowych

Moc cieplna MW 1998 [12,13] 2001 [14] 2003 [15] 2005 [16] 2011 [17] 2014 [18]
MCPD [20] 
+ IED [19]

1-5 400 400 400 400 400 400 300

5-50 400 400 400 400 400 400 300

50-100 460 460 400 400 400 300 300

>500 460 460 200 200 200 200 200

Tab. 4. Zmiany standardów emisyjnych NOx dla kotłów starych (sprzed 1990 r.)

Moc cieplna 
MW

1998 [12,13] 2001 [14]
2003 [15] 2005 [16] 2011 [17] 2014 [18]

do 2007 od 2008 od 2016 do 2007 od 2008 od 2016 do 2015 od 2016 do 2015 od 2016

1-5 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

5-50 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

50-100 540 540 640 600 600 640 600 600 500 500 500 300

>500 540 540 540 500 200 540 500 200 500 200 500 200

nie. Jednak generalnie w odniesieniu 
do małych i średnich źródeł nie uległy 
one żadnym zmianom (400 mg/m3

u). 
Zaostrzeniu uległy natomiast standardy 
dla dużych obiektów energetycznego 
spalania paliw. W odniesieniu do insta-
lacji wybudowanych przed 1990 r. - po-
cząwszy od 1 stycznia 2016 r. muszą 
one spełniać te same wymagania, co 
instalacje nowe. Wejście w życie dyrek-
tywy MCPD zmieni jednak znacząco 
sytuację w odniesieniu do mniejszych 
kotłów. W tabeli 3 i 4 pokazano zmia-
ny wartości standardów emisyjnych dla 
kotłów nowych i starych na przestrze-
ni od 1998 r.

Jakie konsekwencje niosą zmiany 
w prawie? Począwszy od 1 stycznia 
2016 r. wszystkie duże (powyżej 100 
MW) instalacje będą musiały posia-
dać skuteczne instalacje odazotowa-
nie spalin. O ile poziom 400 mg/m3

u 
NOx w spalinach jest generalnie osią-
galny przy wykorzystaniu palników ni-
skoemisyjnych (kotły pyłowe), to uzy-
skanie stężeń na poziomie poniżej 200 
mg/m3

u jedynie przy zastosowaniu pal-
ników niskoemisyjnych jest wysoce 
problematyczne. Recyrkulacja spalin 
i inne działania w obrębie samego pro-
cesu spalania dają szansę na obniże-
nie wartości poniżej 300 mg/m3

u, ale 
wydaje się, że jest to kres tzw. metod 
pierwotnych. Konieczne więc będzie 
zastosowanie niekatalitycznej (SNCR), 
bądź katalitycznej (SCR) redukcji tlen-
ków azotu. Pewne nadzieje wiąże się 
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jeszcze z metodą utleniania za pomo-
cą ozonu [24,25]. W chwili obecnej 
wszystkie wielkie obiekty energetycz-
ne instalują systemy redukcji tlenków 
azotu. Dominuje metoda niekatalitycz-
na, choć w niektórych przypadkach 
przedsiębiorstwa zadecydowały się 
na znacznie droższą (koszt kataliza-
tora!) technologię katalityczną. Projekt 
konkluzji BAT (dla instalacji ponad 50 
MW, wymagających pozwolenia zin-
tegrowanego) wymusza konieczność 
uzyskania jeszcze wyższego poziomu 
redukcji emisji NOx, do stężenia poniżej 
150 mg/m3

u, a to musi być wzięte pod 
uwagę przez sektor energetyczny i cie-
płowniczy. Patrząc na przebieg dyskusji 
nad konkluzjami BAT, widać dużą chęć 
obniżenia standardów emisyjnych do 
poziomu nawet 100-130 mg/m3

u, co 
powoli zbliża nas do granicy możliwo-
ści zastosowania metody SNCR (dolna 
granica możliwości to ok. 100 mg/m3

u), 
a to oznacza, że preferowaną tech-
nologią będzie redukcja katalityczna 
(SCR). Kotły ciepłownicze o mocy po-
niżej 50 MW to najczęściej kotły rusz-
towe, w których technologia palników 
niskoemisyjnych nie może być stoso-
wana. Modyfikacje paleniska, wprowa-
dzenie powietrza wtórnego oraz recyr-
kulacji spalin dają szansę na zejście 
do poziomu stężeń poniżej 300 mg/
m3

u. Zastosowanie technologii SNCR 
w wielu przypadkach (w szczególno-
ści w kotłach z obmurzem) może być 
niewykonalne, stąd pewne szanse na 

zastosowanie technologii SCR, co jed-
nak wiąże się ze znacznymi kosztami. 

 � Pył

Wielkość emisji pyłu z procesów 
spalania wiąże się bezpośrednio z za-
wartością substancji niepalnych w pali-
wie oraz konstrukcją urządzenia spala-
jącego. Jest oczywiste, że cała materia 
nieorganiczna, która nie ulegnie spale-
niu, opuści komorę spalania albo w po-
staci żużli i popiołów paleniskowych al-
bo w postaci pyłu zawartego w gazach 
odlotowych. Największy unos paliwa 
będzie występował dla kotłów pyło-
wych i fluidalnych, znacznie mniejszy 
dla kotłów rusztowych. Emisja pyłu bę-
dzie więc dla procesów spalania miała 
charakter zarówno paliwowy, jak i tech-
nologiczny. 

Przez wiele lat standard emisyjny 
dla źródeł o niewielkiej mocy (1-5 MW) 
był bardzo liberalny - 1900 mg/m3

u, co 
było osiągalne bez większych proble-
mów nawet przy bardzo prostych sys-
temach odpylania spalin (a czasami 
wręcz bez nich). Zaostrzenie przepisów 
od 2006 r. (700 mg/m3

u) spowodowało 
konieczność instalowania pojedynczych 
cyklonów lub ich baterii. Osiągniecie ko-
lejnego poziomu - 100 lub 200 mg/m3

u 
(w zależności od mocy kotła) jest już 
trudniejsze. Podobnie jak w przypadku 
dwutlenku siarki, czy tlenków azotu od 
1 stycznia 2016 r. nastąpi praktycznie 
zrównanie standardów dla instalacji sta-

Tab. 5. Zmiany standardów emisyjnych pyłu dla kotłów nowych

Moc cieplna MW 1998 [12,13] 2001 [14] 2003 [15] 2005 [16] 2011 [17] 2014 [18]
MCPD [20] 
+ IED [19]

1-5 700 630 100 100 100 100 25

5-50 400 400 100 100 100 100 20

50-100 350 100 50 50 50 30 30

>500 200 50 30 30 30 20 20

Tab. 6. Zmiany standardów emisyjnych pyłu dla kotłów starych (sprzed 1990 r.)

Moc cieplna MW
1998 

[12,13]
2001 [14]

2003 [15] 2005 [16] 2011 [17] 2014 [18]

do 2005 od 2006 od 2016 do 2005 od 2006 od 2016 do 2015 od 2016 do 2015 od 2016

1-5 1900 1900 1900 700 200 1900 700 200 700 200 700 200

5-50 1000 1000 1000 400 100 1000 400 100 400 100 400 100

50-100 350 350 350 100 100 350 100 100 100 100 100 30

>500 350 350 350 50 50 350 50 50 50 50 50 20

rych i nowych. Wejście w życie dyrek-
tywy MCPD zmieni jednak znacząco 
sytuację w odniesieniu do mniejszych 
kotłów. W tabeli 5 i 6 pokazano zmia-
ny wartości standardów emisyjnych dla 
kotłów nowych i starych na przestrze-
ni od 1998 r.

Zaostrzane w ostatnich latach 
standardy emisyjne pyłu doprowa-
dziły dziś do sytuacji, w której wiele 
małych przedsiębiorstw ciepłowni-
czych będzie miało problem z ich do-
trzymaniem. Z danych URE wynika, 
że ponad 50% tych przedsiębiorstw 
dysponuje mocą poniżej 50 MW uzy-
skiwaną ze spalania węgla w starych, 
najczęściej 30-40-letnich kotłach rusz-
towych, wodnych typu WR-5, WR-10, 
czy sporadycznie WR-25. Od 1 stycz-
nia 2016 r. dla kotłów o mocy poniżej 
5 MW będzie obowiązywał standard 
emisyjny 200 mg/m3

u, zaś dla kotłów 
o mocy 5-50 MW - 100 mg/m3

u. Za-
stosowanie wysokosprawnych cyklo-
nów daje pewne szanse na uzyskanie 
takiego poziomu emisji. Często jednak 
istniejącą baterię cyklonów wspomaga 
urządzenie zwane niesłusznie multicy-
klonem, jest to raczej bateria zawiro-
wywaczy odśrodkowych służąca do 
usunięcia grubszych frakcji pyłu. Nie 
jest to jednak bezwarunkowo pew-
ne, gdyż do przedsiębiorstw ciepłow-
niczych coraz częściej trafia węgiel 
„starszy”, z głąbiej położonych pokła-
dów o niższej zawartości substancji 
lotnych, wymagający innych warunków 
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spalania i przez to powodujący zwięk-
szoną emisję zarówno pyłu, jak i sadzy. 
Patrząc jednak w przyszłość - poziom 
stężeń pyłu równy 20-25 mg/m3

u jest 
całkowicie nieosiągalny bez całkowi-
tej wymiany systemów odpylających. 
Tak niskie stężenia pyłu w spalinach 
mogą zapewnić jedynie elektrofiltry 
lub filtry tkaninowe. Wydaje się, że ze 
względów ekonomicznych zastoso-
wanie elektrofiltrów możliwe i opłacal-
ne jest w przypadku źródeł o więk-
szej mocy (np. ponad 100 MW), tak 
więc dla małych i średnich kotłów po-
zostaje jedynie filtr tkaninowy. Dzięki 
postępowi we włókiennictwie dyspo-
nujemy dziś doskonałymi materiała-
mi filtracyjnymi o stosunkowo dużej 
przewiewności (mały spadek ciśnie-
nia), wysokiej skuteczności usuwania 
nawet drobnych cząstek ciała stałego 
oraz odporności termicznej do 200oC. 
Pozwala to na odpylanie spalin z ko-
tłów typu WR bez dodatkowego ich 
schładzania. Dodatkowo kombinacja 
suchego odsiarczania z wstępnym na-
wilżaniem spalin i filtra tkaninowego 
pozwala na uzyskiwanie wysokich sku-
teczności odsiarczania, a odpowiednie 
materiały filtracyjne pozwalają na pro-
wadzenie procesu w optymalnej dla 
suchego odsiarczania temperaturze 
rzędu 140-150oC. W przypadku emisji 
pyłu z dużych obiektów nie powinno 
być większych problemów, choć nie 
można wykluczyć konieczności roz-
budowy, czy przebudowy istniejących 
elektrofiltrów celem zwiększenia ich 
powierzchni osadczych dla spełnienia 
coraz ostrzejszych wymagań. Propo-
zycje konkluzji BAT mówią o stężeniu 
pyłu w spalinach z obiektów o mocy 
ponad 50 MW rzędu 10 mg/m3

u, a to 
jest już bardzo niska wartość. Lekar-
stwem może okazać się ostatnio tro-
chę zapomniane kondycjonowanie 
spalin (zmniejszenie rezystywności 
wydzielanego pyłu za pomocą iniek-
cji do spalin SO3) lub montaż dodat-
kowych filtrów tkaninowych, a także 
ewentualna wymiana elektrofiltrów na 
filtry tkaninowe, co jednak wydaje się 
mało realne ze względu na koszty. 

w całej Unii Europejskiej z dyrektywy 
CAFE [11] grożą nam wielomilionowe 
kary. Rzeczywiście stan jakości powie-
trza w Polsce od lat ulega pogorszeniu. 
Najgorzej wygląda sytuacja jeżeli chodzi 
o stężenia pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz tlenków 
azotu. Są to zanieczyszczenia pocho-
dzące ewidentnie z procesów spalania. 

Charakterystyczną cechą jest brak 
przekroczeń standardów jakości po-
wietrza dla dwutlenku siarki - oznacza 
to, iż pomimo tonażowo wielkiej emi-
sji tego zanieczyszczenia odbywa się 
ona głównie poprzez emitory wysokie, 
nie powodując powstawania wysokich 
stężeń przy powierzchni Ziemi. Prze-
kroczenia dopuszczalnych stężeń tlen-
ków azotu występują w Polsce tylko 
w największych miastach o najwięk-
szej koncentracji ruchu samochodo-
wego, pozbawionych obwodnic - ta-
kich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, 
czy aglomeracja śląska. Spowodo-
wane jest to ogromnym ruchem sa-
mochodów w mieście. Poruszają się 
one z niewielką prędkością (w centrum 
rzędu 20-30 km/h, na przedmieściach 
ok. 50 km/h), często zatrzymując się 
i stojąc w korkach. Jeżeli do tego do-
łożymy systematycznie rosnącą ilość 
samochodów osobowych w Polsce 
(dziś już ponad 500 samochodów na 
1000 mieszkańców) oraz wysoki śred-
ni wiek (ok. 15 lat, przy średniej UE 8,5 
r.) to jest oczywistym, że emisja zanie-
czyszczeń ze źródeł liniowych musi ro-
snąc i kumulować się w dużych mia-
stach. Warto przy tym zauważyć, że 
większość samochodów ponad 10-let-
nich (a tych jest w Polsce ok. 80%) ma 
przejechane ponad 150 000 km i za-
instalowany kiedyś w nich katalizator 
już dawno nie funkcjonuje. Oczywi-
sta jest więc przyczyna przekroczeń 
dopuszczalnych stężeń tlenków azo-
tu w dużych miastach. Udział innych 
rodzajów źródeł emisji tlenków azotu 
w mierzonych stężeniach NO2 w mia-
stach jest stosunkowo niewielki. Pod-
stawowym źródłem emisji benzo(a)
pirenu i w sporej części pyłu zawieszo-
nego (PM10 i PM2,5) są indywidualne 

 � Wnioski

Analizując zapisy dyrektywy w spra-
wie emisji przemysłowych (IED) [19] 
oraz projektu dyrektywy w sprawie 
średnich obiektów spalania (MCPD) 
[20], a także propozycje konkluzji BAT 
dla dużych obiektów spalania [21], wi-
dać wyraźnie dążenie do znaczącego 
obniżenia emisji zanieczyszczeń z pro-
cesów spalania paliw. Z globalnego 
punktu widzenia jest to polityka słusz-
na, ale niestety kosztowna. Budowa in-
stalacji odazotowania spalin w naszych 
elektrowniach pochłonęła już, i do koń-
ca roku pochłonie, setki milionów zło-
tych. Do tego trzeba dołożyć koszt 
zwiększenia sprawności instalacji od-
siarczania i odpylania w tych obiektach, 
co też ma swoje znaczenie. Ogrom-
ny problem staje jednak przed małymi 
przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. 
Co prawda termin wejścia w życie po-
stanowień dyrektywy przewidywany 
jest na 2025 lub 2030 r., ale analizę 
wykonalności trzeba przeprowadzić 
już dziś. Dostosowanie 30-40-letnich 
rusztowych kotłów wodnych opalanych 
węglem do wymagań projektowanej 
dyrektywy MCPD jest co prawda real-
ne, ale może być bardzo kosztowne, 
a zarazem nieopłacalne. W tej sytuacji 
bardzo często w przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych rozważany jest wariant 
alternatywny - likwidacji starych kotłów 
węglowych i budowa w ich miejsce kla-
sycznych kotłów opalanych gazem lub 
bloków parowo-gazowych. Jest to cie-
kawa alternatywa, ale niosąca również 
w sobie zagrożenie - światowe zasoby 
gazu szacowane są na około 40-60 lat. 

Czy te działania wpłyną na popra-
wę jakości powietrza w naszym kra-
ju? W grudniu 2014 r. oraz w stycz-
niu i lutym 2015 r. docierały do nas za 
pośrednictwem prasy, radia i telewizji, 
a także portali internetowych alarmu-
jące doniesienia o fatalnej jakości po-
wietrza w Polsce. Straszono nas, że na 
skutek niedotrzymywania dopuszczal-
nych wartości stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu atmosferycznym (standar-
dów jakości powietrza), wynikających 
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urządzenia grzewcze (piece domowe). 
W Polsce około 70% wszystkich do-
mowych urządzeń grzewczych to pie-
ce węglowe, najczęściej przestarzałej 
konstrukcji. Tylko 17% to kotły opala-
ne gazem, bądź olejem opałowym, 
a udział nowoczesnych, niskoemisyj-
nych kotłów węglowych (retortowych) 
jest na poziomie tylko 8%. Spalanie 
paliw stałych (węgla, drewna) w sta-
rych piecach to spalanie w bardzo 
złych warunkach z punktu widzenia 
chemizmu spalania. Regulacja takich 
urządzeń polega jedynie na regulacji 
dopływu powietrza, co powoduje du-
żą emisję tlenku węgla i sadzy (gęsty 
czarny dym!), a także kancerogennych 
wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA), w tym ben-
zo(a)pirenu.

Ciekawostką jest, że Polska po-
siada stosunkowo duży udział cen-
tralnych systemów ciepłowniczych 
(kotłowni, ciepłowni, czy elektrocie-
płowni) w ogrzewaniu mieszkań - ok. 
50% podczas gdy w Szwecji ten udział 
wynosi 40%, a w Niemczech tylko 
14%. Co prawda większość tych cie-
płowni to instalacje małe i stare o do-
syć dużej emisji, ale wiele polskich 
miast ma zupełnie nowoczesny sys-
tem ciepłowniczy. Dlaczego więc jest 
problem z wysokimi stężeniami ben-
zo(a)pirenu i pyłu w centrach niektó-
rych miast? Otóż problem polega na 
tym, że w wielu miastach elektrocie-
płownie i ciepłownie ogrzewają nowe 
dzielnice mieszkaniowe położone na 
obrzeżach miast, podczas gdy cen-
trum miasta ogrzewane jest indywi-

dualnie. Szczególnie dobrze widocz-
ne jest to w Krakowie i Łodzi. Ścisłe 
centrum tych miast ogrzewane jest za 
pomocą indywidualnych piecy zlokali-
zowanych w mieszkaniach lokatorów, 
brak jest tam w ogóle sieci cieplnej. 
W Niemczech, Francji, Austrii, Szwecji, 
czy Danii centra wielkich miast ogrze-
wane są za pomocą scentralizowa-
nych systemów grzewczych (elektro-
ciepłownie), natomiast przedmieścia 
z zabudową indywidualną, niską, mają 
własne systemy grzewcze, przeważ-
nie gazowe. Nawet Londyn, który do 
lat 50. ub. w. ogrzewany był prawie 
w 100% kominkami, po wielkim smogu 
w grudniu 1952 r. (12 000 ofiar śmier-
telnych) zmienił swój system grzewczy 
i dziś całe centrum Londynu ogrzewa-
ne jest za pomocą elektrociepłowni 

REKLAMA
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i spalarni odpadów. Podobnie wygląda 
sprawa w Paryżu, gdzie całe centrum 
miasta ogrzewają trzy wielkie spalarnie 
odpadów (wydajność ponad 1,5 mln 
Mg/r.). Dziś oba miasta mimo wielkiego 
ruchu pojazdów nie mają problemów 
z PM10 i benzo(a)pirenem.

Problem poprawy jakości powietrza 
w miastach oraz likwidacji niskiej emisji 
w ewidentny sposób łączy się jednak 
z nowymi wymaganiami stawianymi 
przed sektorem energetycznym i cie-
płowniczym. Z jednej strony musimy 
mieć świadomość, że redukcja emisji 
z dużych i średnich obiektów spala-
nia paliw w niewielkim stopniu wpłynie 

na stan zanieczyszczenia powietrza, 
ale jednocześnie tylko przedsiębior-
stwa ciepłownicze, które najbardziej do-
tkną planowane zmiany w prawie, mają 
szansę na wpłynięcie na poprawę ja-
kości powietrza w miastach, rozwijając 
się, budując nowe odcinki sieci ciepłow-
niczej, a przede wszystkim podłączając 
do zdalaczynnych źródeł ciepła centra 
naszych miast. Najgorszym rozwiąza-
niem byłoby ograniczenie roli przed-
siębiorstw ciepłowniczych i likwidacja 
centralnych systemów grzewczych, ja-
ko efekt przewidywanych zmian w pra-
wie, w sytuacji koniecznych, aczkol-
wiek bardzo kosztownych inwestycji 

w tym sektorze. Poprawa jakości po-
wietrza w Polsce jest możliwa, choć bę-
dzie to proces długotrwały i kosztow-
ny. Wymagać będzie istotnych zmian 
w systemach ogrzewania w miastach 
- uciepłownieniu ich centrów. To zada-
nie stanowi bardzo poważne wyzwa-
nie. Od wielu lat dyskutuje się w Polsce 
nad możliwościami redukcji tzw. niskiej 
emisji, jednak bez wyraźnych efektów. 
Czasu w tym zakresie już nie ma - ma-
my XXI w. i nasze miasta wraz z całą 
infrastrukturą techniczną i komunalną 
też powinny się w nim znaleźć.

 o
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Beata Brynczak, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Środowiska, 
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. 

Jakie zmiany czekają 
energetykę i przemysł 

po wejściu w życie 
nowej regulacji EU ETS? 

Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
została podpisana przez prezydenta w połowie lipca br., a obecnie oczekuje 

na publikację. Termin jej wejścia w życie przewidziano po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia, co oznacza, że regulacja może zacząć obowiązywać we wrześniu br. 
Nowy akt prawny w całości zastąpi dotychczasowe przepisy zawarte w ustawie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych1. 

Celem nowej regulacji jest przede 
wszystkim transpozycja do prawa 
krajowego aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, które zreformowały system 
handlu emisjami - kluczowa jest tutaj 
dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 
2003/87/WE w celu usprawnienia i 
rozszerzenia wspólnotowego syste-
mu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych2. Termin trans-
pozycji całej dyrektywy minął 31 grud-
nia 2012 r., jednak część jej przepisów, 
z wcześniejszym terminem transpo-

zycji, została już wdrożona do prawa 
krajowego na mocy dotychczasowych 
przepisów o systemie handlu. Taki stan 
prawny umożliwił także realizację czę-
ści obowiązków mimo niepełnej trans-
pozycji. Z tych jednak względów, nowa 
ustawa zawiera przepisy przejściowe, 
które regulują status instytucji funkcjo-
nujących w dotychczasowym stanie 
prawnym. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany 
wprowadzone dyrektywą 2009/29/WE, 
a w konsekwencji także nową ustawą, 
mają charakter fundamentalny, bowiem 
dotyczą zasad funkcjonowania syste-

mu handlu uprawnieniami do emisji. 
Zmiany wprowadzone w nowej usta-
wie dotyczą obowiązków wszystkich 
przedsiębiorców, którzy prowadzą dzia-
łalności objęte ustawą, tj. branżę ener-
getyczną i wskazane w ustawie branże 
przemysłowe. 

Omówione w artykule zmiany zosta-
ły wybrane jako istotne w świetle na-
rzuconych w nowej regulacji terminów 
realizacji poszczególnych obowiązków, 
należy jednak zastrzec - są to tylko nie-
liczne z reform wprowadzonych na mo-
cy nowych przepisów.

 

1) Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.

2) Dz.Urz. UE L 140 z 5.6.2009, str. 63.
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Jednym z nowych 
obowiązków, który 
wprowadza ustawa 
jest obowiązek 
uzyskania nowego 
zezwolenia na 
emisję gazów 
cieplarnianych. 
Obowiązek ten 
dotyczy wszystkich 
prowadzących 
instalacje, które 
objęte są systemem 
handlu

”

 � Przydział uprawnień 
do emisji gazów 
cieplarnianych

Warto na wstępie przypomnieć, 
że podstawową zmianą wynikającą z 
przywołanej wyżej dyrektywy 2009/29/
WE jest zmiana dotycząca przydziału 
uprawnień do emisji - począwszy od 
2013 r. zasadą jest zakup uprawnień 
do emisji na aukcji, natomiast bezpłat-
ny przydział stanowi wyjątek od reguły i 
jest przewidziany w ściśle określonych 
przypadkach. Dotyczą one instalacji in-
nych niż produkujących energię elek-
tryczną, w wąskim zakresie instalacji 
elektroenergetycznych oraz instalacji 
nowych. 

W przypadku pierwszej grupy, war-
to zauważyć, że prowadzący instalacje, 
ubiegający się o przydział uprawnień 
do emisji na okres rozliczeniowy 2013-
2020 składali wnioski o przydział jesz-
cze przed wejściem w życie nowych 
przepisów, a czynności podjęte przez 
prowadzących instalacje przed wej-
ściem w życie nowej ustawy zostały 
uregulowane w przepisach przejścio-
wych. Po wejściu w życie nowej ustawy 
głównym obowiązkiem prowadzących 
instalacje, którzy otrzymali uprawnienia 
do emisji będzie nadal sprawozdaw-
czość, o czym mowa poniżej w części 
dotyczącej korekty przydziałów. 

W odniesieniu do drugiej grupy, na-
leży podkreślić, że przydział uprawnień 
do emisji dla instalacji wytwarzających 
energię elektryczną ma charakter wa-
runkowy - podmiot, którego inwesty-
cja została ujęta w Krajowym Planie 
Inwestycyjnym, otrzyma uprawnienia 
do emisji, pod warunkiem zrealizowa-
nia zadania inwestycyjnego. Wydanie 
uprawnień do emisji będzie następo-
wać na podstawie zweryfikowanego 
sprawozdania rzeczowo-finansowe-
go, które podmioty będą przedkłada-
ły Krajowemu ośrodkowi bilansowania 
i zarządzania (KOBIZE) do 30 wrze-
śnia każdego roku. Realizowane zada-
nia inwestycyjne powinny być zgodne 
ze wskaźnikami zgodności, czyli para-
metrami, określonymi w Komunikacie 

Komisji 2011/C 99/03 (Wytyczne w 
zakresie nieobowiązkowego stosowa-
nia art. 10c dyrektywy 2003/87/WE), 
gwarantującymi, że inwestycje odpo-
wiadają zasadom określonym w tych 
Wytycznych. Wskaźniki zgodności zo-
stały także określone w załączniku do 
nowej ustawy. Wskaźniki będą zatwier-

 � Korekta i zwrot 
nadmiarowo wydanych 
uprawnień do emisji

Oprócz nowych zasad przydzia-
łu uprawnień do emisji, nowa ustawa 
wprowadza także mechanizm korekty 
przydzielanych uprawnień do emisji w 
przypadku znaczącego zmniejszenia 
zdolności produkcyjnej lub częściowe-
go albo całkowitego zaprzestania dzia-
łalności instalacji, co także będzie miało 
wpływ na ilość bezpłatnych uprawnień 
do emisji. 

Korekta będzie dokonywana w 
oparciu o informację o działalności pro-
wadzonej w instalacji w poprzednim ro-
ku oraz o planowanych i rzeczywistych 
zmianach w tym zakresie. Informacje 
składane przez prowadzących instala-
cje w terminie do 31 grudnia każdego 
roku będą stanowić podstawę przeli-
czenia przydzielonej liczby uprawnień 
do emisji, która zostanie wydana na ra-
chunek operatora w kolejnym roku. In-
formacja o liczbie uprawnień do emisji, 
która zostanie wydana na rachunki ope-
ratorów w rejestrze Unii będzie ogła-
szana w Biuletynie Informacji Publicz-
nej. Mechanizm korygujący przydział 
dotyczy tylko instalacji innych niż pro-
dukujące energię elektryczną. Należy 
mieć na uwadze, że w terminie 14 dni 
od dnia wejścia w życie nowej ustawy 
prowadzący instalacje są zobowiązani 
do przedłożenia KOBIZE corocznych 
informacji o planowanych i rzeczywi-
stych zmianach zdolności produkcyj-
nych, zmianach poziomu działalności 
oraz zmianach w działaniach w instala-
cji za lata 2012, 2013 i 2014, chyba że 
obowiązek ten został spełniony przed 
wejściem w życie nowej ustawy. Nie-
złożenie informacji skutkować będzie 
obowiązkiem zwrotu przydzielonych 
uprawnień do emisji. 

Dodatkowo wprowadzony został 
mechanizm, który ma zagwarantować 
zwrot nadmiarowych uprawnień. Będzie 
miał on zastosowanie, jeśli prowadzą-
cemu instalację wydano większą niż 
należna ilość uprawnień do emisji na 
skutek podania nieprawdziwych albo 

dzane w drodze decyzji przez Ministra 
Środowiska dla każdego zadania in-
westycyjnego na podstawie wniosku 
składanego przez podmiot realizujący  
zadanie. Należy mieć na uwadze, że w 
przypadku zadań inwestycyjnych zre-
alizowanych przed wejściem w życie 
nowej ustawy albo realizowanych w 
dniu jej wejścia w życie, albo rozpo-
czynanych w ciągu 3 miesięcy od tego 
dnia, podmiot realizujący zadanie inwe-
stycyjne będzie zobowiązany złożyć 
do Ministra Środowiska wniosek o za-
twierdzenie wskaźnika lub wskaźników 
zgodności w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy. Nowa ustawa 
przewiduje wydanie rozporządzenia 
ustalającego między innymi wzór wnio-
sku o zatwierdzenie wskaźnika, jednak 
dotychczas akt wykonawczy nie został 
opublikowany.
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Nowa ustawa 
porządkuje krajowe 
przepisy dotyczące 
rachunków 
w rejestrze 
Unii, zgodnie z 
przepisami prawa 
UE, wynikającymi z 
tzw. rozporządzenia 
rejestrowego

”

błędnych informacji o działalności pro-
wadzonej w instalacji, co spowodo-
wało niewłaściwie zastosowanie albo 
niezastosowanie mechanizmu korekty 
przydziałów. 

 � Nowe zezwolenia 
na emisję gazów 
cieplarnianych

Jednym z nowych obowiązków, 
który wprowadza ustawa jest obowią-
zek uzyskania nowego zezwolenia na 
emisję gazów cieplarnianych. Obowią-
zek ten dotyczy wszystkich prowadzą-
cych instalacje, które objęte są syste-
mem handlu. Będą oni musieli wystąpić 
z wnioskiem o wydanie nowego zezwo-
lenia na emisję gazów cieplarnianych z 
instalacji w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy. Zezwolenia wy-
dane na podstawie ustawy o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych z 2011 r., jak i te wyda-
ne na podstawie poprzedniej ustawy z 
dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu upraw-
nieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji3 wy-
gasną z dniem, w którym nowe zezwo-
lenie stanie się ostateczne. 

Wygaszenie dotychczasowego ze-
zwolenia nastąpi również, jeżeli prowa-
dzący instalację nie wystąpi w ww. ter-
minie z wnioskiem o wydanie nowego 
zezwolenia. Niewystąpienie na czas o 
wydanie nowej decyzji wiąże się zatem 
z ryzykiem braku zezwolenia, czyli pod-
stawowego dokumentu decydującego 
o możliwości eksploatacji instalacji, a 
także zatwierdzającego plan monitoro-
wania emisji, stanowiącego podstawę 
do przedstawienia danych do rozlicza-
nia emisji. Dodatkowo brak zezwolenia 
penalizowany jest karą pieniężną w wy-
sokości 50 tys. zł.

Warto zwrócić uwagę, że w przy-
padku prowadzących instalacje, którzy 
uzyskali zezwolenia w specjalnym trybie 
określonym w art. 50 ustawy z 2011 r. - 

„zezwolenia dla podmiotów podejmują-
cych realizację instalacji, które będą wy-
twarzały energię elektryczną” wniosek o 
wydanie nowego zezwolenia należy zło-
żyć w terminie 3 miesięcy przed dniem 
oddania do eksploatacji instalacji.

 � Nowe zasady 
zarządzania rachunkami 
w rejestrze Unii

Nowa ustawa porządkuje krajowe 
przepisy dotyczące rachunków w reje-
strze Unii, zgodnie z przepisami prawa 
UE, wynikającymi z tzw. rozporządze-
nia rejestrowego (rozporządzenie  Ko-
misji (UE) nr 389/20134). Wymagania 

formalne dotyczące otwarcia rachun-
ków wynikają wprost z przepisów te-
go rozporządzenia, jednak dodatkowo 
wprowadzone zostały krajowe przepi-
sy, które precyzują procedurę otwar-
cia rachunku administrowanego przez 
KOBIZE.

Nowością jest wymóg miejsca 
zamieszkania/siedziby oraz siedziby 
podatkowej wnioskodawcy w kraju. 
Warunkiem utworzenia osobistego ra-
chunku posiadania i rachunku obroto-
wego jest w przypadku osób fizycznych 
posiadanie miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub wpis do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej. W 
przypadku osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych niebędących osoba-
mi prawnymi warunkiem jest wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Dodat-
kowo wnioskodawca musi być podat-
nikiem podatku od towarów i usług na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obowiązek posiadania miejsca za-
mieszkania w kraju musi spełnić rów-
nież przynajmniej jedna osoba wska-
zana we wniosku jako upoważniony 
przedstawiciel.

Powyższe wymogi muszą zostać 
spełnione w ciągu 12 miesięcy od wej-
ścia w życie nowej ustawy. Ich niespeł-
nienie skutkuje zamknięciem rachunku 
osobistego/obrotowego. 

Nowa regulacja wprowadza wyższe 
opłaty za otwarcie rachunku (2000 zł 
w stosunku do dotychczasowej - rów-
nowartości 100 euro) i za jego prowa-
dzenie (opłata roczna 500 zł w stosun-
ku do dotychczasowej - równowartości 
25 euro). W ciągu 30 dni od dnia wej-
ścia w życie ustawy należy wnieść pod-
wyższoną opłatę roczną, pod rygorem 
zawieszenia dostępu wszystkich upo-
ważnionych przedstawicieli lub dodat-
kowych upoważnionych przedstawicieli 
do danego rachunku. 

 � Wnioski

Biorąc po uwagę omówione powy-
żej zmiany, warto mieć na uwadze no-
we obowiązki i terminy, w jakich należy 
je zrealizować, bowiem niejednokrotnie 
wiążą się one z dotkliwymi konsekwen-
cjami albo sankcjami. 

 o

3) Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z późn. zm.

4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami  
nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 3.5.2013, str. 1).”
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dr hab. inż. Dariusz Baczyński, dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk, Globema

Prognozowanie 
produkcji energii elektrycznej z OZE

Systematyczny wzrost wolumenu energii 
wytwarzanej w odnawialnych źródłach 

energii jest faktem. Ten kierunek 
rozwoju stał się dominującym nurtem 

w energetyce nie tylko w Europie, 
Ameryce Północnej, czy Australii, 

ale dołączyły do niego także 
Chiny i  Indie. Obecnie 

niemal brak jest nowych 
europejskich inwestycji 

w  konwencjonalne 
źródła energii.

 � Energia z OZE 
w systemie 
energetycznym

Obok inwestycji w przemysłowe 
OZE, następuje wzrost energetyki 
prosumenckiej, charakteryzującej się 
niewielkimi mocami jednostkowymi 
i bardzo dużym rozproszeniem. Pro-
dukcja energii z tych źródeł, szcze-
gólnie w przypadku turbin wiatrowych 
i ogniw fotowoltaicznych, w bardzo sil-

nym stopniu uzależniona jest od wa-
runków pogodowych. Zmiany wielko-
ści tej produkcji muszą być na bieżąco 
kompensowane poprzez źródła kon-
wencjonalne z wykorzystywaniem re-
zerwy regulacyjnej lub w przyszłości 
poprzez zastosowanie zasobników 
energii. Szczególnie groźne dla sys-
temu energetycznego mogą być krót-
kotrwałe zmiany wielkości produkcji 
energii z OZE spowodowane nagłymi 
zmianami pogody. Dlatego też, wraz ze 

wzrostem udziału energetyki odnawial-
nej w całkowitym bilansie energetycz-
nym, coraz istotniejsze staje się progno-
zowanie jej produkcji w perspektywie 
krótkoterminowej i ultrakrótkotermino-
wej oraz możliwość optymalizacji pro-
dukcji w czasie rzeczywistym.

Obecnie większość operatorów 
farm wiatrowych i elektrowni fotowolta-
icznych w Europie Zachodniej wykorzy-
stuje oprogramowanie prognostyczne 
bazujące na modelach numerycznych 
wielkoskalowych warunków meteorolo-
gicznych korygowanych lokalnymi po-
miarami. Brak takich pomiarów skutkuje 
niedoskonałą jakością prognoz, co ma 
kluczowy wpływ na jakość prognoz pro-
dukcji energii elektrycznej przez OZE. 
Dla przykładu błąd prognozy prędkości 
wiatru, na poziomie 1m/s, może skutko-
wać błędem prognozy produkcji energii 
elektrycznej na poziomie aż 30%. 

Cel dla Polski na koniec 2020 r., re-
alizowany w ramach celów 20/20/20 
w zakresie klimatu i energii, to 15% 
udział OZE w końcowym zużyciu ener-
gii brutto. Oznacza to, że udział zain-
stalowanej mocy OZE w całkowitej 
zainstalowanej mocy, będzie znacz-
nie większy i może sięgnąć 30%, ze 
względu na średnie dobowe okna wy-
korzystania tych źródeł. Przełoży się 
w konsekwencji na wielkość wahań 
produkcji z OZE oraz na niezrówno-
ważenie bilansu energetycznego ca-
łego systemu. Trafne prognozowanie 
ultrakrótkoterminowe i krótkotermino-
we tej produkcji, stanie się więc w nie-
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dalekim czasie bardzo ważnym ele-
mentem prowadzenia ruchu w sieci 
energetycznej. Warto przy tym zwrócić 
uwagę na fakt, iż standardowe progno-
zy pogody będą niewystarczające jako 
dane wejściowe.

 

 � Horyzonty 
prognozowania 

Możliwości prognozowania produk-
cji energii elektrycznej z OZE są za-
sadniczo ograniczone przez zjawiska 
związane z samym aktem przekształ-
cania dostępnej w danej chwili ener-
gii pierwotnej w energię elektryczną. 
Zasób energii pierwotnej w OZE, czyli 
szczególnie energii kinetycznej wiatru 
i energii promieniowania słońca pod-
lega ciągłym fluktuacjom i najczęściej 
zmienia się w horyzoncie kilku-, kilku-
dziesięciu minut. 

Prognozowanie produkcji energii 
elektrycznej z OZE można rozpatrywać 
w kilku różnych horyzontach:

 � ultrakrótkoterminowym (od kilku mi-
nut do kilku godzin naprzód),

 � krótkoterminowym (do kilkudziesię-
ciu godzin naprzód),

 � średnioterminowym (od kilku do kil-
kudziesięciu dni naprzód),

 � długoterminowym (od kilku miesię-
cy do kilkunastu lat naprzód).
Oczywiście przyjęta terminolo-

gia horyzontów prognoz szczególnie 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł 
energii może się różnić w zależności od 
zastosowań prognozy lub ich wzajem-
nego uzupełniania się. I tak najczęściej 
prognozy ultrakrótkoterminowe są wy-
korzystywane do sterowania odbiorami, 
magazynami i źródłami energii w celu 
zbilansowania podsystemu energetycz-
nego. Prognozy krótkoterminowe wy-
korzystywane są do planowania pracy 
źródeł i systemu elektroenergetycznego 
oraz do udziału w rynku energii. Plano-
wanie prac eksploatacyjnych i remonto-
wych w systemie elektroenergetycznym 
(np. w sensie wyłączeń remontowych) 
jest zwykle oparte na prognozach śred-
nioterminowych. Natomiast prognozy 
długoterminowe są najczęściej podsta-

wą do planowania rozwoju sieci i sys-
temów elektroenergetycznych. 

Oprócz określonych horyzontów 
czasowych istotne są też wielkości, któ-
re podlegają prognozowaniu. Oczywi-
ście prognozowana wielkość zależy 
od celu predykcji. W przypadku pro-
gnoz o krótkich horyzontach zwykle 
wykorzystuje się wartości średniej mo-
cy w kwantach o długości od minuty 
do godziny. Dla prognoz o dłuższych 
horyzontach istotne mogą być moce 
szczytowe oraz skumulowane ener-
gie produkowane w dłuższym okresie.

 

 � Trafność prognoz

Jakość prognozy zależy bez-
sprzecznie od jej horyzontu. W przy-
padku prognoz produkcji z OZE wy-
mienione horyzonty prognoz trzeba 
połączyć z dostępnymi danymi wej-
ściowymi na podstawie których opra-
cowywana jest prognoza. Jak już zo-
stało wcześniej wskazane wielkość 
produkcji energii elektrycznej z OZE 
zależy silnie od warunków meteorolo-
gicznych. Dlatego też najdokładniej-
sze prognozy produkcji energii z OZE 
są opracowywane na podstawie nu-
merycznych prognoz pogody (NWP 
-	Numerical	Weather	Prediction).	
Jednak aktualnie prognozy pogody 
o akceptowalnej, z praktycznego punk-
tu widzenia, precyzji są dostępne dla 
horyzontów maksymalnie kilkudziesię-
ciogodzinnych. Oznacza to, że mogą 
być one wykorzystywane jedynie na 
potrzeby prognoz krótkoterminowych 
i ultrakrótkoterminowych. Dodatko-
wo, ze względu na globalny sposób 
ich wyznaczania, są one obarczone 
pewnymi błędami ujawniającymi się 
w skali lokalnej. Ze względu na nieli-
niową zależność pomiędzy warunka-
mi meteo, a produkcją energii - błędy 
końcowej prognozy produkcji ener-
gii są wielokrotnie większe od błędów 
prognoz NWP. Powoduje to koniecz-
ność opracowywania wyrafinowanych 
metod prognostycznych wykorzystu-
jących oprócz danych NWP także do-
datkowe dane, np. o lokalnych warun-

kach otoczenia, bieżącej produkcji, 
itp., do wprowadzania korekt w pro-
gnozowaniu.

Wspomniane ograniczenia w moż-
liwościach prognozowania produkcji 
energii elektrycznej z OZE skutkują 
naturalnie występowaniem błędów 
prognozy. Pytanie, jak określać jakość 
prognozy jest bardzo często stawiane 
w kontekście OZE. Nie jest to trywial-
ne zagadnienie, gdyż krzywą produkcji 
energii w OZE charakteryzuje bardzo 
duża zmienność z długimi okresami ze-
rowej produkcji. Natomiast wskaźników 
jakości prognoz można wymienić kilka-
dziesiąt [1] [2]. Często porównywanie 
prognoz za pomocą kilku wskaźników 
także nie daje odpowiedzi na pytanie, 
która z prognoz jest najlepsza. Dzieje 
się tak dlatego, że gdy jedna z pro-
gnoz wygrywa w jednej kategorii zwy-
kle jest słabsza w innych. Nie można 
wskazać jednej prostej formuły, z któ-
rej należałoby korzystać porównując 
prognozy. Jest to spowodowane tak-
że tym, że jakość prognozy obliczonej 
przy pomocy różnych wzorów nie od-
daje jej wpływu na proces biznesowy, 
który jest kluczowy dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

Analizując problem miar jakości, na-
leży pamiętać, że porównywaniu mogą 
podlegać te same miary jakości odno-
szące się do prognozowania tego sa-
mego źródła w tym samym okresie. 
Dodatkowo okres porównywania pro-
gnoz powinien być stosunkowo dłu-
gi i obejmować minimum kilka miesię-
cy. W tym czasie oprócz wyznaczania 
określonych miar jakości poszczegól-
nych prognoz należy także przeprowa-
dzić symulację wpływu poszczególnych 
prognoz na zasadniczy proces bizneso-
wy. Na podstawie takich analiz można 
wysnuć wnioski co do wyboru konkret-
nych metod prognozowania i ewentual-
nych zmian w samym procesie. Z tego 
punktu widzenia najistotniejsze wydają 
się te miary, które obrazują bezwzględ-
ne odchylenia w wielkościach produkcji 
energii w stosunku do prognoz, bo one 
mają bezpośredni wpływ na niezbilan-
sowanie systemu. 
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 � 4RES - prognozowanie 
produkcji i sprzedaży 
energii z OZE

Poprawę trafności prognoz można 
osiągnąć za pomocą złożonych metod 
prognostycznych, wykorzystaniu dedy-
kowanych prognoz pogody, nadążne-
mu korygowaniu wyników pomiarami 
lokalnymi oraz poprzez łącznie różnych 
rodzajów źródeł w tzw. elektrownie wir-
tualne. Wszystkie te elementy zostały 
wykorzystane przy tworzeniu systemu 
4RES, który powstał w Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowym firmy Globema. 

W systemie 4RES zastosowano 
podejście bazujące na najnowszych 
trendach w dziedzinie prognozowania, 
polegające na połączeniu kaskadowym 
równoległych modeli prognostycznych 
z integratorem prognoz. W podsystemie 
prognostycznym systemu 4RES można 

zdefiniować szereg równoległych mo-
deli prognostycznych:

 � krzywa mocy; podstawowa cha-
rakterystyka produkcji energii elek-
trycznej zależna od jednej zmiennej 
(np. prędkości wiatru),

 � formuła uzależniająca produkcję od 
wielu zmiennych, 

 � metoda statystyczna,
 � sieć neuronowa.

Każdy model może korzystać z wie-
lu łatwo definiowanych, automatycznie 
generowanych lub pobieranych danych 
wejściowych. Model typu sieć neurono-
wa lub metoda statystyczna podlega 
następnie automatycznej optymalizacji 
(uczeniu) na wybranym przez progno-
stę zakresie danych historycznych. Pro-
gnozy uzyskiwane przez poszczególne 
modele mogą być następnie łączone 
w różny sposób w „integratorze”, co 
pozwala na optymalizowanie założone-

go kryterium jakości. Należy wskazać tu 
na możliwość równoległego stosowania 
kilku modeli z tej samej klasy (np. sieci 
neuronowej). Pozwala to na tworzenie 
specjalizowanych modeli zoptymali-
zowanych pod kątem prognozowania 
w określonych warunkach. Niemniej 
istotnym elementem podsystemu pro-
gnostycznego jest możliwość zbierania 
danych historycznych różnego rodzaju 
(dane o produkcji energii, dane o pro-
cesie technologicznym, remontowe, ka-
lendarzowe, itp.) i możliwość ich łatwej 
prezentacji i analizy. Kluczowym ele-
mentem jest tu wspomaganie progno-
sty w wykorzystaniu danych prognoz 
meteorologicznych oraz wykorzystanie 
bieżących danych do douczania mode-
lu, przy czym należy podkreślić, że pro-
gnozy pogody przygotowywane są spe-
cjalnie dla każdej lokalizacji przez ICM. 
System pozwala również na budowanie 
elektrowni wirtualnych i obsługę jedno-
stek grafikowych złożonych w wielu źró-
deł. Łączenie źródeł o różnych charak-
terystykach i umieszczonych w różnych 
lokalizacjach pozwala na poprawienie 
trafności prognoz i zmniejszenie wahań 
sumarycznej produkcji. W przypadku 
włączenia także źródeł regulowanych 
lub zasobników energii, możliwe jest 
bilansowanie lokalne i minimalizowanie 
niepożądanego wpływu na sieci roz-
dzielcze i system przesyłowy. System 
jest licencjonowany lub udostępniany 
jako serwis dla zainteresowanych pod-
miotów. Dotychczasowe doświadczenia 
komercyjne wskazują, że uzyskiwane 
wyniki należą do czołówki najlepszych 
rozwiązań tego typu w Europie. 
� o
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neering	 (CCECE),	 2013	 26th	 Annual	 IE-

EE	 Canadian	 Conference	 on	 ,	 vol.,	 no.,	

pp.1,6,	5-8	May	2013	doi:	10.1109/CCE-
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W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE
OFERTA GRUPY AZOTY

www.grupaazoty.com www.noxy.eu www.pulawy.com

Pulnox® – roztwór mocznika (35%, 40%, 45%) NOXy® – roztwór mocznika (32,5%) Likam® – woda amoniakalna
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OFERTA NA MIARĘ CZASÓW
Postęp cywilizacyjny i rozwój przemysłu, którego nieustająco doświadczamy generuje niestety postępujące dynamicznie zanieczyszczenie środowiska i wpływa 
na jakość życia człowieka.
Dynamiczny rozwój rynku redukcji emisji zwłaszcza w obszarze przemysłowym: elektrownie, elektrociepłownie, cementownie, spalarnie śmieci, jak i rosnący cią-
gle rynek redukcji spalin w samochodach ciężarowych, sprzęcie drogowym i budowlanym legł u podstaw decyzji o przygotowaniu w Grupie Azoty kompleksowej 
oferty dla rozwiązań umożliwiających ochronę środowiska naturalnego w obszarze czystego powietrza.

EFEKT RedNOx®
Efekt skutecznej redukcji toksycznych tlenków azotu (NOx) dziś możliwy jest dzięki zastosowaniu oferowanego przez Grupę Azoty kompleksowego pakietu 
roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx® Grupa Azoty, jako europejski lider branży nawozowo-chemicznej, dedykuje dla skutecznej 
redukcji szkodliwych substancji. Cztery największe w Polsce zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty – spółki w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie i Policach, 
najwięksi producenci amoniaku i mocznika, dysponują potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do współuczestniczenia w procesie ochrony środowiska po-
przez realizację dostaw produktów wykorzystywanych w technologii oczyszczania spalin.

W czerwcu 2015 r. Grupa Azoty otrzymała Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” w XXV edycji konkursu na najlepsze produkty i usługi za RedNOx® 
– grupę proekologicznych produktów.

Linia produktowa RedNOx® obejmuje:
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Ewolucja struktur i działań przedsię-
biorstwa energetycznego może wynikać 
ze zmian w jego otoczeniu prawnym, 
regulacyjnym, ekonomicznym, czy też 
technicznym. 

Program Konsolidacji Obszarowych 
Centrów Dyspozytorskich w PGE Dys-
trybucja S.A. był kontynuacją zmian 
organizacyjnych dotyczących obsza-
ru prowadzenia ruchu sieci dystrybu-
cyjnych rozpoczętych w 2012 r. Wraz 
z przyjęciem jednolitych struktur orga-
nizacyjnych w ośmiu Oddziałach Spół-
ki została utworzona centralna komórka 

PGE Dystrybucja S.A.

Zakończenie Programu Konsolidacji  
Obszarowych Centrów  
Dyspozytorskich 
w PGE Dystrybucja S.A.

Dla każdej nowoczesnej firmy proces zmian w zakresie sposobu działania i rodzaju 
realizowanych zadań jest nieunikniony i jest najczęściej odpowiedzią na zmiany 

w jej otoczeniu rynkowym.

pod nazwą „Centralna Dyspozycja Mo-
cy”, której podporządkowano wszystkie 
dotychczasowe struktury służb rucho-
wych, tj. „Oddziałowe Centra Dyspo-
zytorskie” (CO) zarządzające ruchem 
w sieci 110 kV oraz „Obszarowe Cen-
tra Dyspozytorskie” (OCD) zarządzają-
ce ruchem w sieci SN i nN. Wdrożenie 
programu było również naturalną kon-
sekwencją zmian organizacyjnych doko-
nanych w zakresie konsolidacji Rejonów 
Energetycznych działających w PGE 
Dystrybucja S.A. - to w ich strukturach 
pozostawały wcześniej OCD.  

Celem Programu Konsolidacji Ob-
szarowych Centrów Dyspozytorskich 
była optymalizacja organizacyjna i ujed-
nolicenie w Oddziałach PGE Dystrybu-
cja S.A. procesów związanych z prowa-
dzeniem ruchu sieci, co w konsekwencji 
przyczyniło się do wzrostu efektywności 
tych procesów oraz ograniczyło koszty 
funkcjonowania Spółki.

Przed przystąpieniem do procesu 
zmian w Oddziałach Spółki funkcjono-
wało w ramach ośmiu Centralnych Dys-
pozycji Mocy 8 Oddziałowych Centrów 
Dyspozytorskich oraz 69 Obszarowych 
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Centrów Dyspozytorskich. Docelowo 
osiągnięto strukturę, w której funkcjo-
nuje obecnie: 7 CO i 42 OCD.

Pierwsze prace z zakresu konso-
lidacji w obszarze dyspozycji ruchu 
miały miejsce jeszcze przed rozpoczę-
ciem prac nad Programem konsolidacji 
OCD. W Oddziale Białystok reorganiza-
cja służb ruchu dokonała się w 2005 r. 
i była poprzedzona wdrożeniem central-
nego - oddziałowego systemu SCADA.

Program Konsolidacji Obszarowych 
Centrów Dyspozytorskich rozpoczął się 
w marcu 2013 r. i objął swym zasięgiem 
pozostałe siedem Oddziałów Spółki:

 � PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lu-
blin,

 � PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
Miasto,

 � PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
Teren,

 � PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rze-
szów,

 � PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skar-
żysko-Kamienna,

 � PGE Dystrybucja S.A. Oddział War-
szawa,

 � PGE Dystrybucja S.A. Oddział Za-
mość.
Wynikające z tego procesu zmiany 

dla poszczególnych Oddziałów uczest-
niczących w procesie konsolidacji OCD 
zostały przedstawione w tabeli 1.

W wyniku konsolidacji Obszarowych 
Centrów Dyspozytorskich powstała na-
stępująca struktura:

 � Oddział Białystok - 6 OCD (Ełk, Su-
wałki, Łomża, Bielsk Podlaski, Biały-
stok Miasto, Białystok Teren),

 � Oddział Lublin - 4 OCD (Biała Pod-
laska, Puławy, Lublin Miasto, Lublin 
Teren),

 � Oddział Łódź - 8 OCD (Bełchatów, 
Piotrków Trybunalski, Żyrardów, 
Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, 
Łowicz, Centrum Dyspozytorskie 
1-Łódź Miasto, Centrum Dyspozy-
torskie 2-Zgierz/Pabianice),

 � Oddział Skarżysko-Kamienna - 6 
OCD (Kozienice, Radom, Ostro-
wiec, Kielce, Busko i Skarżysko-
Kamienna),

 � Oddział Rzeszów - 7 OCD (Sta-

Rys. 1. Struktura organizacyjna służb ruchowych obowiązująca od 1.01.2012 r.

szów, Stalowa Woli, Mielec, Leżajsk, 
Krośno, Sanok, Rzeszów),

 � Oddział Warszawa -7 OCD (Ostro-
łęka, Wyszków, Siedlce, Mińsk 
Mazowiecki, Jeziorna, Pruszków, 
Legionów),

 � Oddział Zamość -4 OCD (Chełm, 
Tomaszów Lubelski, Jarosław, Za-
mość).
Procesowi reorganizacji towarzy-

szyły praktyczne ćwiczenia, które po-
twierdziły techniczne  i organizacyjne 
możliwości zrealizowania tego skompli-
kowanego przedsięwzięcia w tak krótkim 
czasie. Konsolidacja Dyspozycji spowo-
dowała wiele zmian organizacyjnych 
i lokalowych. Przeprowadzono remonty 
Punktów Dyspozytorskich, stworzono 
bardziej ergonomiczne warunki pracy, 
zmodernizowano zaplecza techniczne, 
a także unowocześniono sprzęt tele-

informatyczny. W miejsce często wy-
eksploatowanych już  dużych makiet 
synoptycznych, zainstalowano makiety 
wielkomonitorowe lub stworzono funk-
cjonalne stanowiska wielomonitorowe, 
aby zmiany w układach sieciowych były 
lepiej widoczne dla dyspozytorów pro-
wadzących ruch sieci w trybie on-line. 
Konsekwencją wprowadzonych zmiany 
związanych ze sprzętem IT, była czę-
sto również wymiana oprogramowania 
komputerowego i dostosowanie go do 
nowych potrzeb technicznych. Moder-
nizacja programów do wspomagania 
pracy dyspozytora w czasie rzeczywi-
stym była ukierunkowana na scentrali-
zowanie systemów zarządzania siecią 
elektroenergetyczną na poziomie od-
działu. Wyposażono również dyspozy-
torów i kadrę kierowniczą w narzędzia 
typu OMS (ang. Outage Management 

Tab. 1. Zmiany dla poszczególnych Oddziałów uczestniczących 
w procesie konsolidacji OCD

Oddział OCD - przed konsolidacją OCD - po konsolidacji

Lublin 7 4

Łódź 11 8

Rzeszów 11 7

Skarżysko 11 6

Warszawa 13 7

Zamość 10 4

Obszarowe Centra Dyspozycji 
w PGE Dystrybucja S.A.

69 42

GC

GO

CD

Centralna Dyspozycja 
Mocy

Oddziałowe Centrum 
Dyspozytorskie

Obszarowe Centra 
Dyspozytorskie OCD

CD1

CD2

CD3

Centrum 
Dyspozytorskie w ...

Centrum 
Dyspozytorskie w ...

Centrum 
Dyspozytorskie w ...

Struktura organizacyjna 
służb ruchowych obowiązująca 
od 01.01.2012 r.
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ków systemowych oraz czasu i ilości 
przerw planowych i nieplanowych dla 
odbiorców, które pozwoliły na stworze-
nie bardziej optymalnej organizacji pracy 
zarówno w zakresie tworzenia harmo-
nogramu prac, jak i analizy występu-
jących awarii. Unowocześnione opro-
gramowanie pozwoliło na stworzenie 
warunków do podejmowania szybkich 
i skutecznych decyzji zwłaszcza pod-
czas różnego typu awarii masowych 
(gwałtowne i intensywne opady, burze, 
sadzie katastrofalne) oraz ich lepszą ko-
ordynację w terenie.

Konsolidacja Obszarowych Centrów 
Dyspozytorskich przyniosła dla Spół-
ki wymierne efekty, wśród których wy-
mienić należy:

 � zapewnienie prowadzenia ruchu 
sieci i wykonywania innych obo-
wiązków służbowych przez mniej-

szą liczbę pracowników w OCD 
niwelując problemy spowodowa-
ne zmniejszaniem kadry w wyniku 
odejść emerytalnych,

 � zwiększenie skuteczności zarządza-
nia liczniejszym zespołem dyspo-
zytorów w skonsolidowanym OCD,

 � optymalne wykorzystanie pracow-
ników poprzez wyrównanie (pod 
względem  ilości linii SN i nN oraz 
liczby odbiorców) obszarów obsługi-
wanych przez poszczególne Centra 
Dyspozytorskie, 

 � łatwiejsze zarządzanie mniejszą licz-
bą OCD,

 � równomierne rozłożenie obciążenia 
pracą poszczególnych skonsolido-
wanych OCD,

 � zgodność obszarów sieci zarządza-
nych przez Obszarowe Centra Dys-
pozytorskie i Rejony Energetyczne, 
ułatwia planowanie prac i nadzór 

nad ich wykonywaniem.
Przeprowadzona reorganizacja po-

zwoliła na objęcie jednym, spójnym nad-
zorem procesu realizacji podstawowego 
obowiązku OSD, jakim jest prowadze-
nie ruchu dystrybucyjnej sieci elektro-
energetycznej. Centralizacja służb ru-
chu dała możliwości efektywniejszego 
wykorzystania wysoko kwalifikowanej 
kadry dyspozytorskiej. Wpłynęła też na 
zwiększenie efektywności prowadzo-
nych działań dzięki ujednoliceniu pro-
cedur dotyczących przygotowania i pro-
wadzenia prac planowych, usuwania 
awarii, zarządzania siecią, poprawą bez-
pieczeństwa energetycznego i obniżenia 
kosztów funkcjonowania obszaru ruchu. 
Zakończenie procesu konsolidacji poza 
reorganizacją Centrów Dyspozytorskich 
dało Spółce wymierne oszczędności 
związane z eksploatacją lokali lub zby-
ciem zbędnych nieruchomości.  o

Ełk

Suwałki

2. Harmonogram Programu Konsolidacji OCD

Wyszków

Łomża

Bielsk
Podlaski

Ostrołęka Białystok 
‐miasto

Białystok 
‐ teren

Obszar skonsolidowanych 
Centrów Dyspozytorskich 
w PGE Dystrybucja 

Warszawa 
- miasto

Jeziorna

Pruszków

Legionowo

y

Łowicz

Łódź

Biała
Podlaska

Mińsk
Maz.

Siedlce

Sieradz

Kozienice

Tomaszów 

Żyrardów

nie podlegały

zakończona

Skarżysko
‐Kamienna

Chełm

Stalowa WolaKielce

Bełchatów
Radom

Ostrowiec

Puławy

Zamość Tomaszów
Lubelski

Maz.

Piotrków 
Trybunalski

Staszów

Lublin
‐ teren

Lublin
‐Miasto

Leżajsk

Jarosław

Krosno

Sanok

Busko
Mielec

Rzeszów

Sanok

2

Obszar skonsolidowanych Centrów Dyspozytorskich w PGE Dystrybucja 

nie podlegały konsolidacji

konsolidacja zakończona
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Adam Kowalski, radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

Ustawa o prawach 
konsumentów 
a umowy energetyczne - cz. II
Niniejszy artykuł stanowi drugą część opracowania 

dotyczącego ustawy o prawach konsumentów  
i wpływu jej postanowień na umowy zawierane przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. Po przedstawieniu 
w pierwszej części ogólnych założeń ustawy obecnie 
należy wyjaśnić, w jaki sposób ustawowe uprawnienia 
konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy modyfikują 
lub uzupełniają zasady wynikające z przepisów Prawa 
energetycznego. 

Przywołana definicja nawiązuje do 
analogicznej definicji wskazanej w tre-
ści art. 2 pkt. 10 dyrektywy 2009/72/
WE (odpowiednio art. 2 pkt 25 dyrek-
tywy 2009/73/WE), zgodnie z którą 
odbiorcą będącym gospodarstwem 
domowym jest odbiorca dokonujący 
zakupu energii elektrycznej na potrze-
by własnego zużycia w jego gospo-
darstwie domowym, z wyłączeniem 
działalności handlowej lub zawodowej. 
Taka definicja nawiązuje z kolei do po-
jęcia konsumenta, które zostało omó-
wione w pierwszej części opracowania. 
W tym miejscu należy jednak wskazać, 
że o ile konsumentem może być wy-
łącznie osoba fizyczna, o tyle odbior-
cą w gospodarstwie domowym może 
być w określonych sytuacjach także 
osoba prawna. Będzie tak wówczas, 
gdy osoba taka jest podmiotem pro-
wadzącym lokal o charakterze zbio-
rowego mieszkania, typu: akademik, 
internat, hotel robotniczy, hospicjum, 
dom dziecka, itp. Status osoby praw-
nej jako odbiorcy w gospodarstwie do-
mowym nie wynika wprost z przepisów 
Prawa energetycznego, lecz z praktyki 
przedsiębiorstw energetycznych opra-
cowujących treść taryfy oraz praktyki 
orzeczniczej prezesa URE dokonują-
cego jej zatwierdzenia. 

Podsumowując powyższe, należy 
wskazać, że występujące na gruncie 

 � Pojęcie konsumenta 
a pojęcie odbiorcy 
w gospodarstwie 
domowym

Pojęcie odbiorcy w gospodarstwie 
domowym zostało zdefiniowane w tre-
ści art. 3 pkt. 13b Prawa energetyczne-
go. Zgodnie z powołanym przepisem, 
odbiorcą energii elektrycznej lub paliw 
gazowych w gospodarstwie domowym 
jest odbiorca końcowy dokonujący za-
kupu energii elektrycznej lub paliw ga-
zowych wyłącznie w celu ich zużycia 
w gospodarstwie domowym. Odbior-
cą końcowym jest natomiast odbiorca 
dokonujący zakupu energii elektrycznej 
lub paliw gazowych na własny użytek 
(art. 3 pkt. 13a Prawa energetycznego).  
Tradycyjnie odbiorców w gospodarstwie 
domowym kwalifikuje się jako odbiorców 
w grupie taryfowej G.
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przepisów Prawa energetycznego po-
jęcie odbiorcy w gospodarstwie domo-
wym jest pojęciem szerszym od pojęcia 
konsumenta. Jednocześnie określając 
wpływ ustawy o prawach konsumenta 
na umowy energetyczne, można posta-
wić ogólną tezę, że obowiązki przed-
siębiorstwa energetycznego i upraw-
nienia konsumenta wynikające z ww. 
ustawy będą dotyczyć umów zawiera-
nych z odbiorcami w grupie taryfowej 
G, z wyłączeniem jednak odbiorów ma-
jących status osoby prawnej.

 � Umowy energetyczne 
objęte zakresem 
stosowania 
ustawy o prawach 
konsumentów

Powyżej został określony zakres 
podmiotowy stosowania ustawy o pra-
wach konsumenta. Aktualnie należy 
wskazać, jakie umowy zawierane przez 
przedsiębiorstwo energetyczne będą 
podlegać wpływom regulacji tej usta-
wy. Będą to: umowa o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej, gazowej lub 
ciepłowniczej, umowa kompleksowa, 
umowa sprzedaży oraz umowa o świad-
czenie usług dystrybucji energii lub pa-
liw. O ile umowa o przyłączenie do sieci 
w praktyce jest najczęściej zawierana 
w siedzibie przedsiębiorstwa, o tyle po-
zostałe umowy - wraz z rozwojem kon-
kurencji na rynku energii elektrycznej 
i gazu - coraz częściej są zawierane po-
za lokalem przedsiębiorstwa. Obserwo-
wany na przestrzeni ostatnich lat wzrost 
liczby zmian sprzedawcy dokonywanych 
przez odbiorców w gospodarstwie do-
mowym pokazuje dwa powiązane ze 
sobą trendy. Po pierwsze, odbiorcy po-
siadają coraz większą wiedzę na temat 
możliwości zmiany sprzedawcy i coraz 
częściej szukają ofert najbardziej ko-
rzystnych dla siebie. Po drugie, przed-
siębiorcy opracowują coraz bardziej 
zróżnicowane oferty, stosując jedno-
cześnie wiele form marketingu i sprze-
daży przy wykorzystaniu usług świad-
czonych przez wyspecjalizowane firmy 
agencyjne.   

 � Realizacja ogólnego 
obowiązku 
informacyjnego (art. 8 
ustawy)

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy, naj-
później w chwili wyrażenia przez konsu-
menta woli związania się umową przed-
siębiorca ma obowiązek poinformować 
konsumenta, o ile informacje te nie wy-
nikają już z okoliczności, w sposób jasny 
i zrozumiały o: swoich danych identyfiku-
jących; głównych cechach świadczenia, 
z uwzględnieniem przedmiotu świadcze-
nia oraz sposobu porozumiewania się 
z konsumentem; łącznej cenie lub wy-
nagrodzeniu za świadczenie wraz z po-
datkami; sposobie i terminie spełnienia 
świadczenia przez przedsiębiorcę oraz 
stosowanej przez przedsiębiorcę proce-
durze rozpatrywania reklamacji; przewi-
dzianej przez prawo odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za jakość świadczenia; 
czasie trwania umowy lub - gdy umowa 
zawarta jest na czas nieoznaczony lub 
ma ulegać automatycznemu przedłu-
żeniu - o sposobie i przesłankach wy-
powiedzenia umowy. Przenosząc treść 
art. 8 ustawy na grunt umów energe-
tycznych, należy doprecyzować niektó-
re z obowiązków przedsiębiorstwa ener-
getycznego. I tak, obowiązek wskazania 
głównych cech świadczenia w przypad-
ku umowy kompleksowej (sprzedaży lub 
świadczenia usług dystrybucji) nie ozna-
cza obowiązku wskazania wszystkich 
parametrów jakościowych energii, o któ-
rych mowa w przepisach rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r.  
w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroener-
getycznego (Dz. U. 2007, Nr 93, poz. 
623). Parametry te stanowią zbiór cech 
fizycznych, których szczegółowa znajo-
mość wymaga nie rzadko wiedzy spe-
cjalistycznej (np. dane dotyczące wyż-
szych harmonicznych, czy też średniej 
częstotliwości). W zakresie analizowa-
nego obowiązku przedsiębiorstwo ener-
getyczne powinno natomiast wskazać: 
punkt poboru, wielkość mocy umownej, 
rodzaj grupy taryfowej, rodzaj licznika 
(podobnie: P. Suski, Ustawa o prawach 

konsumenta a rynek energii elektrycznej, 
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny, 2015, Nr 3, s. 45). Przed-
siębiorstwo energetyczne, informując 
o cenie, może odwołać się do taryfy za-
twierdzonej przez prezesa URE (w zakre-
sie usługi dystrybucyjnej lub cen energii 
dla gospodarstw domowych sprzeda-
wanej w ramach umowy kompleksowej 
realizowanej przez sprzedawcę z urzę-
du) lub stosowanego przez nie cennika. 
Informacja dotycząca rozpatrywania re-
klamacji winna dotyczyć wszystkich try-
bów reklamacyjnych, tj. reklamacji doty-
czącej dostarczania energii lub paliw (art. 
6c Prawa energetycznego), reklamacji 
na wstrzymanie dostarczania energii lub 
paliw (art. 6d Prawa energetycznego), 
a także reklamacji, o których mowa w § 
42 pkt 8 ww. rozporządzenia. Informu-
jąc o swojej odpowiedzialności za jakość 
świadczenia, przedsiębiorstwo energe-
tyczne powinno przywołać przepisy roz-
porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
18.08.2011 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t. 
jedn.: Dz. U. 2013, poz. 1200) dotyczą-
ce bonifikat i upustów. Przedsiębiorstwo 
energetyczne powinno poinformować 
odbiorcę także o warunkach rozwiązania 
umowy zawartej na czas nieoznaczony, 
a w szczególności o treści art. 4j ust. 3 
i 4 Prawa energetycznego. Obowiązkiem 
informacyjnym nie jest natomiast objęta 
regulacja art. 4j ust. 3a Prawa energe-
tycznego dotycząca możliwości rozwią-
zania umowy terminowej (zawartej na 
czas określony). 

Przepisy ustawy nie precyzują formy 
w jakiej przedsiębiorca winien udzielić in-
formacji konsumentowi. Za dopuszczal-
ną formę należy uznać postać odrębne-
go dokumentu. Niewątpliwie dokument, 
w którym konsument otrzymuje treść 
ograniczającą się wyłącznie do wska-
zanych informacji ma walor przejrzysto-
ści. W piśmiennictwie wyrażany jest także 
pogląd, zgodnie z którym przedmioto-
we informacje mogą zostać zawarte we 
wzorcu umownym stosowanym przez 
przedsiębiorstwo energetyczne, o ile bę-
dzie spełniony warunek jasnego i zrozu-
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miałego przekazu (tak: P. Suski, Ustawa 
o prawach ….., internetowy Kwartalnik 
Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, 
Nr 3, s. 49-50). 

        

 � Realizacja obowiązku 
przewidzianego w art. 
12 ustawy

Znacznie szerszy katalog informacji 
jakie przedsiębiorca powinien przeka-
zać konsumentowi został przewidzia-
ny w przypadku umów zawieranych na 
odległość lub poza lokalem przedsię-
biorstwa. Zakres tych informacji został 
szczegółowo wskazany w treści art. 
12 ust. 1 u.p.k. Oprócz informacji jakie 
przedsiębiorca przekazuje na podsta-
wie art. 8 u.p.k., w tym wypadku przed-
siębiorca powinien dodatkowo poinfor-
mować konsumenta m. in. o sposobie 
i terminie wykonania prawa odstąpie-
nia od umowy, w tym o wzorze formu-
larza odstąpienia od umowy, kosztach 
zwrotu rzeczy w przypadku wykonania 
prawa odstąpienia od umowy, ewen-
tualnie o braku prawa odstąpienia od 
umowy w sytuacjach opisanych w art. 
38 u.p.k. Pouczenie o prawie odstąpie-
nia od umowy ma znaczenie dla reali-
zacji tego prawa, a w szczególności dla 
początku biegu 14-dniowego terminu.  

 � Realizacja obowiązku 
informacyjnego przez 
OSD w procesie zmiany 
sprzedawcy 

W przypadku umów zawieranych 
w toku procesu zmiany sprzedawcy 
(przy zastosowaniu procedury rozdzie-
lonych umów) obowiązek informacyjny 
będzie spoczywał zarówno na sprze-
dawcy, jak i operatorze systemu dys-
trybucyjnego (OSD). W tym zakresie 
w praktyce obrotu prawnego utrwaliło 
się postępowanie OSD, zgodnie z któ-
rym wymagane informacje są przeka-
zywane nie bezpośrednio odbiorcy, ale 
jego sprzedawcy jako pełnomocnikowi 
odbiorcy. Praktykę taką należy uznać 
za dopuszczalną, o ile pełnomocnic-
two odbiorcy udzielone sprzedawcy 

jest odpowiednio szerokie co do treści, 
a nadto o ile są spełnione warunki co do 
szczegółowości, jasności i zrozumiało-
ści przekazywanych informacji. Analizu-
jąc przedmiotowe zagadnienie należy 
wskazać, że przekazanie informacji jest 
czynnością faktyczną. Zgodnie z orzecz-
nictwem SN do czynności faktycznych 
należy odpowiednio stosować przepi-
sy o oświadczeniach woli (tak: wyrok 
SN z dnia 28.10.2004 r., II CK 423/03). 
Można zatem udzielić pełnomocnictwa 
do czynności faktycznych. Jednocześnie 
należy wskazać, że pełnomocnictwo 

cowania. W tym miejscu należy zwró-
cić uwagę na zagadnienie, które pod 
rządami uprzednio obowiązującej 
ustawy budziło wątpliwości. Odstą-
pienie od umowy powoduje obowią-
zek zwrotu świadczenia spełnionego 
przez przedsiębiorcę. Wobec okolicz-
ności, że w przypadku energii lub ga-
zu nie jest to możliwe, ustawodawca 
przewidział szczególne rozwiązanie, 
zgodnie z którym konsument ma obo-
wiązek zapłaty za świadczenie speł-
nione do chwili odstąpienia od umowy 
(art. 35 ust. 1 ustawy). Warunkiem po-
wyższego jest jednak uprzednie zło-
żenie przez konsumenta wyraźnego 
oświadczenia, o którym mowa w art. 
15 ust. 3 ustawy. Zgodnie z przywoła-
nym przepisem przedsiębiorca może 
wymagać złożenia wyraźnego oświad-
czenia o żądaniu konsumenta wyko-
nywania umowy o dostarczanie wody, 
gazu, energii elektrycznej lub ciepła 
(gdy nie są one dostarczane w ograni-
czonej objętości lub w ustalonej ilości), 
jeżeli dostarczanie ma się rozpocząć 
przed upływem terminu do odstąpie-
nia od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa. 

 

 � Wnioski

Z punktu widzenia konsumenta re-
gulacje ustawy z dnia 30.05.2014 r. na-
leży ocenić pozytywnie. Poszerzają one 
bowiem zakres obowiązku informacyjne-
go przedsiębiorcy oraz wydłużają okres, 
w którym konsument może od umowy 
odstąpić. Tym samym zwiększona zo-
staje ochrona słabszej strony stosunku 
prawnego. Na gruncie Prawa energetycz-
nego przepisy ustawy o prawach konsu-
menta wpisują się w utrzymujący się od 
kilku lat trend zwiększania uprawnień od-
biorcy w gospodarstwie domowym. Dla 
przedsiębiorstw energetycznych przepisy 
te stanowią nie tylko nowe obowiązki, ale 
są jednocześnie okazją do podnoszenia 
standardów obsługi odbiorców, które to 
standardy po wdrożeniu zasad wolnego 
rynku (prawa wyboru sprzedawcy) mogą 
stanowić element walki o klienta.        

o

W przypadku umów 
zawieranych w toku 
procesu zmiany 
sprzedawcy (przy 
zastosowaniu 
procedury 
rozdzielonych 
umów) obowiązek 
informacyjny będzie 
spoczywał zarówno 
na sprzedawcy, jak  
i operatorze systemu 
dystrybucyjnego 
(OSD)

”

może mieć charakter czynny lub bierny 
(do przyjęcia oświadczenia woli) oraz że 
wywołuje ono skutki bezpośrednio dla 
mocodawcy. Podsumowując powyższe, 
przekazanie przez OSD informacji, o któ-
rych mowa w art. 12 ustawy sprzedawcy 
działającemu w imieniu odbiorcy należy 
uznać za skuteczne.    

 � Odstąpienie od umowy 
a obowiązek zapłaty 
za pobraną energię lub 
paliwo

Warunki złożenia oświadcze-
nia o odstąpieniu od umowy zostały 
omówione w pierwszej części opra-
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dr Mariusz Ruszel, adiunkt w Katedrze Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Znaczenie polskiej 
infrastruktury gazowej 
na wspólnym rynku energii UE

Fundamentem bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju konkurencyjności 
gospodarki Polski może stać się efektywna i wysokosprawna infrastruktura 

energetyczna. W kontekście integrującego się rynku energii UE istotną rolę 
odgrywać będzie polska infrastruktura gazowa, będąca częścią korytarzy 
europejskich umożliwiających dywersyfikację kierunków oraz źródeł dostaw gazu 
ziemnego dla Europy Środkowo-Wschodniej. 

 � Potencjał polskiej 
infrastruktury gazowej

Infrastruktura energetyczna pań-
stwa zaliczana jest do tzw. infrastruktury 
krytycznej, która ma strategiczne zna-
czenie dla bezpieczeństwa państwa. Z 
tego względu zasadne jest sprawowa-
nie przez Skarb Państwa odpowiedniej 
kontroli właścicielskiej oraz dążenie do 
poprawy sprawności istniejących in-
stalacji. Po pierwsze, Polska jest pań-
stwem przez który przebiega gazociąg 
Jamał-Europa, który ma przepusto-
wość 32 mld m³ rocznie oraz umożli-
wia dostawy gazu ziemnego z kierunku 
wschodniego do państw Europy Za-
chodniej. Zatem stanowi on infrastruk-
turę zapewniającą blisko 7% rocznego 
zapotrzebowania UE na gaz ziemny. 
Polska ma techniczne możliwości od-
bioru gazu ziemnego z gazociągu w 
punkcie wejścia do systemu gazowego- 
Włocławek (3,1 mld m³ gazu ziemnego 
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Położenie 
geograficzne sprawia, 
że Polska w naturalny 
sposób pretenduje do 
odgrywania istotnej 
roli we wzmacnianiu 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
Europy

”

rocznie) oraz Lwówek (2,4 mld m³ gazu 
ziemnego rocznie). Wskutek wejścia w 
życie Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z 
dnia 20 października 2010 r. w sprawie 
środków zapewniających bezpieczeń-
stwo dostaw gazu ziemnego i uchyle-
nia dyrektywy Rady 2004/67/WE oraz 
rozbudowy stacji pomiarowej Mallnow 
przez spółki Gaz-System i GASCADE, 
gazociąg Jamał-Europa umożliwia rów-
nież dostawy gazu ziemnego z kierunku 
zachodniego do Polski. Mogą one być 
realizowane poprzez rewers wirtualny 
na poziomie 2,7 mld m³ rocznie oraz 
rewers fizyczny umożliwiający dostawy 
5,5 mld m³. Dwukierunkowe przesyła-
nie gazu ziemnego przez ten gazociąg 
umożliwia elastyczne dostawy surowca 
w sytuacji nadzwyczajnej, zwiększając 
bezpieczeństwo energetyczne Europy. 
Infrastruktura ta może być wykorzysta-
na również w perspektywie czasu do 
przesyłania gazu ze skał łupkowych 
wydobywanego na terytorium Polski 
lub Ukrainy. Po drugie, Polska posia-
da podziemne magazyny gazu ziem-
nego (siedem na gaz wysokometano-

wy oraz dwa na zaazotowany), których 
właścicielem jest spółka PGNiG (patrz 
tab. 1, 2). Instalacje te umożliwiają nie 
tylko gromadzenie zapasów surowca, 
który może być wykorzystany w sytu-

Tab. 1. Zdolności polskich PMG (gazu wysokometanowego) w sezonie 2015/2016

L.p. Nazwa PMG
Pojemność obecna 

 / planowana
Dobowa zdolność odbioru gazu

1. PMG Wierzchowice 1200 mln m³ 9,6 mln m³ / doba 

2. PMG Mogilno 468 mln m³ / 842 mln m³ 18 mln m³ / doba 

3. PMG Strachocina 360 mln m³ 3,36 mln m³ / doba 

4. PMG Husów 500 mln m³ 5,74 mln m³ / doba 

5. KPMG Kosakowo 119 mln m³ / 250 mln m³ 4,80 mln m³ / doba 

6. PMG Swarzów 90 mln m³ 1 mln m³ / doba 

7. PMG Brzeźnica 65 mln m³ / 100 mln m³ 0,93 mln m³ / doba 

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	PGNiG
 
Tab. 2. Zdolności polskich PMG (gazu zaazotowanego) w sezonie 2015/2016

L.p. Nazwa PMG
Pojemność obecna 

 / planowana
Dobowa zdolność odbioru gazu

1. PMG Bonikowo 200 mln m³ 2,4 mln m³ / doba 

2. PMG Daszewo 30 mln m³  brak danych 

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	danych	PGNiG	

nego (tzw. interkonektory) z Niemcami 
w miejscowości Lasów o przepustowo-
ści 1,5 mld m³ oraz z Czechami w Cie-
szynie o zdolności przesyłowej 0,5 mld 
m³ gazu ziemnego rocznie (planowana 
jest rozbudowa do poziomu 5-6,5 mld 
m³ rocznie). Polska ma również punkty 
wejścia do systemu gazowego na gra-
nicy z Ukrainą w miejscowości Droz-
dowicze o przepustowości 5,7 mld m³ 
gazu ziemnego rocznie oraz w Hrubie-
szowie, które wykorzystywane jest na 
potrzeby lokalne. W 2012 r. na granicy 
polsko-ukraińskiej w Hermanowicach 
uruchomiono również punkt wyjścia z 
systemu umożliwiający fizyczny prze-
sył surowca na Ukrainę w ilości 4 mln 
m³ na dobę. Z kolei na granicy polsko-
białoruskiej występuje punkt wejścia 
do systemu gazowego w miejscowo-
ści Wysokoje mający przepustowość 
5,5 mld m³ oraz połączenie Tietierow-
ka, dzięki któremu możliwy jest import 
0,2 mld m³, lecz połączenie to posiada 
potencjał do rozbudowy. Planowane są 
kolejne połączenia, tj. polsko-litewskie 
o przepustowości 2,3 mld m³ na Litwę 
oraz 1 mld m³ do Polski, polsko-słowac-

acji zwiększonego zapotrzebowania 
na gaz, lecz również umożliwiają dobo-
we bilansowanie surowca. Zasadniczo 
spółka napełniania je w okresie letnim, 
zaś wykorzystuje w okresie zimowym. 

Po trzecie, państwo posiada połą-
czenia międzysystemowe gazu ziem-
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kie w regionie Przełęczy Łupkowskiej o 
zdolności przesyłowej 5,5-5,7 mld m³ 
do Polski oraz 4,7 mld m³ na Słowację 
(patrz rys. 1). Po czwarte, Polska koń-
czy obecnie budowę terminalu gazu 
skroplonego (ang.	liquifield	natural	gas	
-	LNG). Umożliwi on import 5 mld m³ 
gazu ziemnego rocznie, zaś docelowo 
7,5 mld m³. Instalacja ma strategiczne 
znaczenie dla bezpieczeństwa ener-

getycznego państwa, gdyż pozwoli nie 
tylko na dywersyfikację kierunków, lecz 
również źródeł dostaw gazu ziemnego. 

 � Geopolityczne 
znaczenie polskiej 
infrastruktury gazowej

Położenie geograficzne sprawia, 
że Polska w naturalny sposób pre-

tenduje do odgrywania istotnej roli we 
wzmacnianiu bezpieczeństwa energe-
tycznego Europy. O ile państwa Europy 
Zachodniej posiadają dobrze rozbudo-
waną infrastrukturę energetyczną, w 
tym również terminale LNG, o tyle pań-
stwa Europy Środkowo-Wschodniej 
posiadają taką architekturę sieci ga-
zociągów, która uzależnia ich głównie 
od rosyjskich dostaw gazu ziemnego. 

Rys. 1. Podziemne magazyny gazu oraz korytarz gazowy Północ-Południe na tle systemu przesyłowego gazu ziemnego Polski 
Źródło:	M.	Ruszel,	Bezpieczeństwo	energetyczne	Polski.			

Wymiar	teoretyczny	i	praktyczny,	Wydawnictwo	Rambler,	Warszawa	2014,	s.	125
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Z jednej strony rosyjskie źródło gazu 
jest najbliższe dla państw tego regio-
nu, a więc w sposób naturalny została 
stworzona infrastruktura umożliwiają-
ca dostawy z tego kierunku. Z drugiej 
jednak strony Federacja Rosyjska wy-
korzystuje dostawy surowców ener-
getycznych jako instrument presji go-
spodarczo-politycznej umożliwiającej 
wpływanie na decyzje poszczególnych 
państw. Z tego względu, chcąc zacho-
wać niezależność polityczną, państwa 
regionu muszą wykorzystywać geopoli-
tyczny potencjał do zwiększania swojej 
pozycji negocjacyjnej oraz budowania 
bezpieczeństwa energetycznego. In-
frastruktura gazowa Polski ma zatem 
strategiczne znaczenie, gdyż umożli-
wi dostawy gazu ziemnego z dowol-
nego źródła poprzez dostawy morskie, 
a także ewentualne dostawy z wydo-
bycia gazu ze skał łupkowych. Należy 
zauważyć również, że planowane po-
łączenia międzysystemowe gazu ziem-
nego Polski z sąsiadami doprowadzą 
do połączenia ze wspólnym rynkiem 
energii UE państw bałtyckich, a więc 
Litwy, Łotwy i Estonii, które obecnie 
nie są zintegrowane z resztą Europy. W 
ten sposób w państwach tych mogło-
by dojść do obniżenia cen hurtowych 
gazu ziemnego. Jednocześnie polska 
infrastruktura energetyczna daje pod-
stawy do rozwoju integracji gazowej 
pomiędzy państwami Grupy Wyszeh-
radzkiej, doprowadzając do dywersy-
fikacji klastrów gazowych w Europie 
Środkowo-Wschodniej i Południowo-
Wschodniej, a także łącząc w sposób 
naturalny system gazowy Ukrainy z Eu-
ropą Zachodnią. 

 � Wnioski

W interesie Polski jest zachowa-
nie kontroli właścicielskiej nad infra-
strukturą gazową, gdyż stanowi ona 
podstawę bezpieczeństwa energetycz-
nego oraz daje podstawy do budowy 
hubu gazowego w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Szczególnie istotne 
znaczenie ma terminal LNG w Świno-
ujściu, który umożliwi dywersyfikację 

kierunków oraz źródeł dostaw. Stanie 
się on wraz z polskim systemem ga-
zociągów przesyłowych częścią kory-
tarza gazowego Północ-Południe, któ-
ry zwiększy stabilność dostaw gazu 
ziemnego do UE. Połączy on terminal 
LNG w Świnoujściu z Czechami, Sło-
wacją, Węgrami oraz terminalem LNG 
w Chorwacji. Przyczyni się to również 
do rozwoju konkurencji w regionie, co 
wpłynie pozytywnie na tworzenie hur-
towego rynku obrotu gazem ziemnym 
w tej części Europy. Potrzebna jest w 

O ile państwa Europy 
Zachodniej posiadają 
dobrze rozbudowaną 
infrastrukturę 
energetyczną, w tym 
również terminale 
LNG, o tyle państwa 
Europy Środkowo-
Wschodniej posiadają 
taką architekturę sieci 
gazociągów, która 
uzależnia ich głównie 
od rosyjskich dostaw 
gazu ziemnego

”

ności energetycznej oraz optymalnego 
zarządzania dostawami gazu ziemne-
go. Z tego względu polska infrastruk-
tura gazowa powinna być nieustannie 
modernizowana stosownie do nowych 
wyzwań związanych z efektywnym za-
rządzaniem dostawami gazu ziemne-
go oraz innowacyjnym i optymalnym 
wykorzystaniem tego surowca w go-
spodarce. 

o
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tym celu odpowiednio rozbudowana 
infrastruktura gazowa, która powinna 
powstać w perspektywie 2020-2021 r.  
Oprócz wymienionych inwestycji istotne 
znaczenie będzie miało umożliwienie 
rewersu gazu ziemnego z Chorwacji 
na Węgry oraz Rumunii na Węgry, a 
także zbudowanie nowego gazociągu 
pomiędzy Słowacją a Węgrami. Zinte-
growanie systemów gazowych państw 
Europy Środkowo-Wschodniej umożli-
wi również ewentualny przesył gazu ze 
skał łupkowych wydobywanego na te-
rytorium Polski lub Ukrainy. Należy za-
uważyć, że wraz z rozwojem procesów 
integracji na rynku energii UE podkre-
śla się konieczność poprawy efektyw-
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Czym dla firm jest „ekologia”? 
Ekologia to jedno z najbardziej po-

jemnych pojęć, które dziś jednak święci 
większe triumfy w marketingu, niż tech-
nologii. Koncentracja na działaniach eko-
logicznych może wynikać m.in. z trzech 
podstawowych przesłanek. Po pierwsze 
- strategii odpowiedzialności społecznej 
(z ang. Corporate	Social	Responsibility, 
CSR), która definiuje podejście przedsię-
biorstwa do zrównoważonego rozwoju, 
działań uwzględniających opinie i ocze-
kiwania interesariuszy, wpływ na środo-
wisko naturalne, czy kwestie społeczne. 
Po drugie - strategii produktowo-komu-
nikacyjnej, zorientowanej na budowanie 
długotrwałej przewagi konkurencyjnej 
poprzez zielone produkty, nowe sposoby 
działania, a w konsekwencji także wize-
runek firmy dbającej o ekologię i środo-
wisko naturalne. Po trzecie - specyfiki 
rynku oraz wymagań formalno-prawnych 
lub technologicznych dedykowanych dla 
podejmowanej działalności produkcyjnej, 
usługowej bądź sprzedażowej.

Każda z powyższych w praktyce jest 
policzalna, tak w ujęciu kosztowym, jak 
i marżowym, co powoduje, że większość 
przedsiębiorstw zarządza dziś wpływem 
na środowisko naturalne podobnie jak 
każdym innym kapitałem, czy kosztem. 
Osobiście również jestem wyznawcą za-
sady świadomego biznesu, opartego na 
policzalnych determinantach decyzji. Na 
takich zasadach opieramy także politykę 
produktową PGE. Oferta powinna dać 
konkretny, mierzalny efekt dla obu stron 
i dopiero wtedy możemy mówić o świa-
domej sprzedaży i świadomym zakupie.

Rynek energii elektrycznej nie od-
biega w sposób znaczący od pozo-
stałych segmentów gospodarki, choć 

Rozmowa z Mariuszem Bednarskim, kierownikiem Biura Rozwoju Produktów PGE Obrót S.A. 

CEna EnErgii ElEKtryCZnEJ 
a wymagania środowiskowe

w tym przypadku ekologia ma wymiar 
bardziej sformalizowany, oparty na 
wspólnotowym oraz krajowym prawo-
dawstwie. To pierwszy wymiar ekolo-
gii, dla większości firm przyjmowany  
z pewnością w ujęciu kosztowym. Dru-
gi - w mojej ocenie bliższy filozofii zrów-
noważonego rozwoju - oparty jest na 
systemie optymalnego wykorzystania 
zasobów naturalnych, a tym samym 
ograniczenia zużycia energii i kosztów 
z nią związanych.

Cena energii elektrycznej nie pozo-
staje obojętną wobec wymagań środo-
wiskowych, szczególnie w kontekście 
kosztów zakupu praw majątkowych do 
świadectw pochodzenia energii, tzw. ko-
lorowych certyfikatów, obowiązku za-
kupu energii z lokalnych odnawialnych 
źródeł energii oraz kosztów związanych 
z limitami CO2. 

W praktyce suma tych kosztów to 
nawet kilkadziesiąt procent finalnej ceny. 
Składają się one, nie na marżę sprzedaw-
cy energii, ale na krajowy system wspar-
cia rozwoju odnawialnych źródeł ener-
gii, a tym samym na zmianę ogólnego 
bilansu paliw energetycznych wykorzy-
stywanych do produkcji prądu. Te dzia-
łania ekologiczne podlegają urzędowym 
regulacjom i jako takie są obligatoryjne.

Jest jednak szereg działań, które 
przedsiębiorstwa mogą podejmować, 
aby ekologię przekuwać nie tyle na 
koszt, co na realną oszczędność. Pierw-
szym i zarazem podstawowym krokiem 
jest diagnoza potencjału własnej organi-
zacji. Paradoksalnie jest to jedna z naj-
trudniejszych decyzji menadżerskich, 
gdyż wymusza rewizję naszego postrze-
gania firmy, sposobu jej gospodarowania, 
ewentualnych zagrożeń i niegospodar-
ności. W tym zakresie najlepszą meto-
dą jest niezależny audyt energetyczny, 
który może być zrealizowany w formie 
płytszej i tańszej, tzw. walk through lub 
głębszej, bardziej szczegółowej, trwają-
cej nawet kilka tygodni, ale dającej bar-
dzo dokładne dane. Oba podejścia są 
dobre, choć oczywiście audyt pogłębiony 
daje większą wiedzę i tym samym lepsze 
przesłanki do działań reorganizacyjnych 
lub inwestycyjnych. Nasze doświadcze-
nia pokazują, że dobrze przeprowadzony 
audyt daje podstawy do osiągnięcia na-
wet 10% oszczędności, bez konieczno-
ści realizacji wysokokapitałowych inwe-
stycji. Niejednokrotnie przeprowadzone 
badania dały impuls do zmian organi-
zacyjnych, które same w sobie ograni-
czyły koszty energetyczne o wskazaną 
wielkość. Realizacja zmian w parku ma-
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szynowym to już potencjał większych 
oszczędności, choć poprzedzonych in-
westycją. 

Jaki pakiet rozwiązań oferuje 
klientom PGE Obrót S.A.?

W PGE Obrót S.A. klientom oferuje-
my pakiet rozwiązań PGE BIZNES OPTI-
MA, które realizujemy wspólnie z na-
szymi partnerami technicznymi. Dzięki 
takiej polityce skupiliśmy wokół naszej 
oferty najlepszych partnerów audytor-
skich i technicznych, co daje gwaran-
cję wysokiej jakości usług oraz bardzo 
obiektywnego traktowania wszystkich 
wyników badań. I właśnie aspekt jakości 
nasi klienci oceniają szczególnie wyso-
ko. Podstawowe informacje o produk-
cie klienci mogą uzyskać już podczas 
pierwszej rozmowy z konsultantem, 
w kolejnych weźmie udział dodatkowo 
przedstawiciel naszego partnera tech-
nicznego, aby omówić szczegóły i do-
precyzować ofertę. Z audytów korzy-
stają głównie duże przedsiębiorstwa. 
Nie wprowadzamy limitów, ale doświad-
czenie wskazuje, że największe zainte-
resowanie i potencjał, wykazują duże 
firmy o profilu produkcyjnym o zużyciu 
przekraczającym 5 000 MWh zużycia 
rocznie. Mniejszych klientów zachęcamy 
do audytów celowych, np. dotyczących 
oświetlenia. Aktualnie w ofercie posia-
damy promocyjne pakiety audytowe dla 
przedsiębiorstw z branży hotelarskiej 
i gastronomicznej, specjalnie dopaso-
wane właśnie do tego profilu odbior-
ców. Nowym rozwiązaniem produkto-
wym wprowadzonym wspólnie z firmą 
EXATEL jest system METEUS. To tech-
nologicznie zaawansowane połącze-
nie urządzeń do monitorowania energii 
z oprogramowaniem do analiz danych. 
Podstawowymi korzyściami oferty jest 
ciągłe i zdalne monitorowanie parame-
trów energii elektrycznej, możliwość za-
rządzania informacją i wprowadzania 
działań optymalizacyjnych. Rozwiąza-
nie wyposażyliśmy także w „strażnika 
mocy” z opcją SMS, który powiadomi 
klienta o awariach lub przekroczeniach. 
Dostęp przez bezpieczną stronę www 
daje menadżerom możliwość kontroli 

parametrów energii z każdego miejsca 
na świecie. 

Klientom, których poza aspektami 
związanymi z redukcją zużycia energii, 
interesuje również element marketingu 
oraz realizacji strategii CSR, sprzedaw-
cy oferują produkty ekologiczne. W przy-
padku PGE Obrót taką ofertą jest EKO 
ENERGIA PGE, która zyskała już swoje 
grono wiernych odbiorców. Za tę właśnie 
ofertę otrzymaliśmy pierwszą nagrodę 
MANAGER AWARD, jako najbardziej in-
nowacyjny produkt. Jako pierwsi bowiem 
promowaliśmy na taką skalę energię wy-

sprzedaż była niewielka. Dlaczego? Od-
powiedź jest prosta: chcemy być ekolo-
giczni, ale nie chcemy za to dodatkowo 
płacić. Konsumenci zatem postrzegają 
ekologię dość jednoznacznie - jest to 
forma oszczędzania. Jestem eko, gdy 
zużywam mało wody. Jestem eko, gdy 
oszczędzam papier w drukarce i przede 
wszystkim jestem eko, gdy oszczędzam 
prąd. Tak myślą klienci, więc dokładnie 
taki kierunek przyjęliśmy w naszych no-
wych produktach. 

W ostatnich miesiącach wdro-
żyliście dwie bardzo ciekawe oferty 
dające klientom możliwość oszczę-
dzania. 

„Oszczędzaj Światłem” to propozycja 
przygotowana wspólnie z liderem z bran-
ży oświetleniowej - firmą PHILIPS. Klien-
ci wraz z naszą ofertą otrzymują pakiet 
źródeł światła LED - nawet dziesięć no-
woczesnych, długotrwałych i niezwykle 
oszczędnych żarówek. Na stronie www.
oszczedzajswiatlem.pl mogą nie tylko 
wybrać odpowiadające im modele ża-
rówek, ale także zobaczyć o ile zmniej-
szy się koszt poboru energii. To pierw-
sza tego typu oferta na polskim rynku. 

„Energia Przyszłości” to propozy-
cja przygotowana wspólnie z Bankiem 
Ochrony Środowiska, którą kierujemy 
do „prosumentów”, czyli klientów, którzy 
chcą nie tylko odbierać energię, ale także 
ją produkować. To nie tylko przyjazne dla 
środowiska naturalnego podejście, ale 
również niezwykle korzystne finansowo. 
Dzięki ofercie nasi klienci mogą skorzy-
stać z 40% dofinansowania do monta-
żu paneli fotowoltaicznych, skorzystać 
z bardzo preferencyjnego kredytu oraz 
uzyskać fachową pomoc podczas ca-
łego procesu inwestycyjnego. Produkty 
dostępne są w naszych Biurach Obsługi 
Klienta oraz PGE Contact Center pod nr 
telefonu 422 222 150.

Niezależnie od wielkości zużycia oraz 
rodzaju klienta „ekologia” to metoda ra-
cjonalnego gospodarowania zasoba-
mi i oszczędzania środowiska, energii, 
w konsekwencji także pieniędzy.  o

Rozmawiała:	
Dorota	Kubek,	„Nowa	Energia”

Rynek energii 
elektrycznej 
nie odbiega w 
sposób znaczący 
od pozostałych 
segmentów 
gospodarki, choć 
w tym przypadku 
ekologia ma 
wymiar bardziej 
sformalizowany, 
oparty na 
wspólnotowym 
oraz krajowym 
prawodawstwie

”

twarzaną w elektrowniach wodnych oraz 
pochodzącą z lokalnych źródeł odnawial-
nych. Wprowadzona forma promocji zy-
skała uznanie naszych klientów. 

A jak „ekologia” wpisuje się 
w segment gospodarstw domo-
wych? 

W przypadku gospodarstw domo-
wych sytuacja jest nieco inna. Aby naj-
lepiej zobrazować rynek posłużę się 
przykładem. Dwa lata z rzędu pytaliśmy 
naszych obecnych i potencjalnych klien-
tów o ich stosunek do ekologii i związane 
z tym preferencje zakupowe. Ponad 70% 
klientów wykazywało zainteresowanie 
produktami ekologicznymi, gdy jednak 
wprowadziliśmy na rynek ofertę z OZE 
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Tomasz Brzeziński, Anna Mathews, Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy

Kolejne etapy 
wdrożenia rEMit 
- raportowanie transakcji zawieranych na hurtowych 
rynkach energii oraz danych podstawowych

Poprawa przejrzystości hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu - to główne 
założenie unijnego Rozporządzenia REMIT (Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii)1. Aby zrealizować ten cel 
wprowadzono m.in. obowiązek raportowania transakcji i danych podstawowych 
do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Art. 8 ust. 1 
REMIT, dotyczący danych transakcyjnych oraz art. 8 ust. 5 REMIT, dotyczący danych 
podstawowych jako przepisy generalne, ustanawiające obowiązek raportowania, 
zostały doprecyzowane w Rozporządzeniu Wykonawczym2 do REMIT.
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Adresatami REMIT (a w konsekwen-
cji i aktów wykonawczych do tego Roz-
porządzenia) są uczestnicy hurtowych 
rynków energii, czyli osoby fizyczne lub 
prawne, w tym OSP, które przeprowa-
dzają transakcje, obejmujące składanie 
zleceń, na co najmniej jednym hurtowym 
rynku energii. Na rynkach hurtowych 
energii odbywa się obrót produktami 
energetycznymi - umowami i instrumen-
tami pochodnymi. Katalog produktów 
energetycznych został zawarty w art. 2 
ust. 4 REMIT i obejmuje: kontrakty na 
dostawę energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego w UE; instrumenty pochodne 
dotyczące energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego wytwarzanych, sprzedawa-
nych lub dostarczanych w UE; kontrakty 
dotyczące przesyłu energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego w Unii; instrumenty 
pochodne dotyczące przesyłu energii 
elektrycznej lub gazu w Unii.

Przedmiotem analizy w niniejszym 
artykule są przede wszystkim obowiązki 
dotyczące raportowania transakcji i da-
nych podstawowych do ACER. Część 
z nich wejdzie w życie 7 października 
2015 r., a część dopiero 7 kwietnia 2016 
r. Aktem szczegółowo regulującym pro-
cedurę raportowania jest Rozporządze-
nie Wykonawcze, wydane pod koniec 
2014 r. Regulacje te uzupełnia cały pa-

kiet dokumentów wydanych przez ACER 
w formie wytycznych i zaleceń, prezen-
tujących podejście Komisji Europejskiej 
do aspektów prawnych, technicznych 
i informatycznych realizacji poszczegól-
nych obowiązków wynikających z RE-
MIT i Rozporządzenia Wykonawczego.

Podmiotami raportującymi są uczest-
nicy rynku, jednak w ich imieniu, zgodnie 
z art. 8 ust. 4 REMIT dane transakcyjne 
lub podstawowe mogą być przekazywa-
ne przez: osoby trzecie, system zgłasza-
nia transakcji, osoby zajmujące się za-
wodowo pośredniczeniem w zawieraniu 
transakcji, repozytoria transakcji, a także 
podmioty takie jak ENTSO-E (ang. Euro-
pean	Network	of	Transmission	System	
Operators	for	Electricity) lub ENTSO-G 
(ang. European	Network	of	Transmission	
System	Operators	for	Gas). Co waż-
ne, w sytuacji gdy do ACER, w imieniu 
uczestnika rynku, raportują inne podmio-
ty - uczestnik ten nie ponosi odpowie-
dzialności za uchybienia osoby trzeciej 
w zakresie terminowego przekazania 
kompletnych i dokładnych informacji. 

 � Obowiązki dotyczące 
raportowania transakcji 
zawieranych na 
zorganizowanych 
platformach obrotu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządze-
nia Wykonawczego „uczestnicy rynku 
przekazują Agencji szczegóły dotyczące 
produktów energetycznych sprzedawa-
nych w obrocie hurtowym zrealizowa-
nych na zorganizowanych platformach 
obrotu, łącznie ze skojarzonymi i niesko-
jarzonymi zleceniami, za pośrednictwem 
właściwej zorganizowanej platformy ob-
rotu lub za pośrednictwem systemów ko-
jarzenia zleceń lub systemów zgłaszania 
transakcji”. Postanowienie regulujące ten 
obowiązek wejdzie w życie 7 paździer-
nika 2015 r. Transakcje dotyczące pro-
duktów energetycznych sprzedawanych 
w obrocie hurtowym i dopuszczonych do 
obrotu na zorganizowanych platformach 
obrotu, są nazywane w Rozporządzeniu 
Wykonawczym kontraktami standardo-
wymi. Niektóre przepisy Rozporządze-
nia Wykonawczego zaczną jednak obo-
wiązywać dopiero od 7 kwietnia 2016 r. 
(czyli dokładnie 15 miesięcy od przyję-
cia aktu wykonawczego przez Komisję 
Europejską), będą to m.in. art. 6 ust. 2 
i art. 6 ust. 3 (odnoszące się do danych 
transakcyjnych). Ten bardziej oddalony 
w czasie termin wejścia w życie dotyczy 
kontraktów, które nazywane są niestan-
dardowymi (tzw. OTC, zawierane poza 
zorganizowanymi platformami obrotu).

W dokumencie Manual of Proce-
dures on transaction and fundamental 
data reporting3, wydanym przez ACER, 
podkreślono, że sposób raportowa-
nia wskazany w art. 6 ust. 1 Rozpo-
rządzenia Wykonawczego odnosi się 
do następujących transakcji realizo-
wanych na zorganizowanych platfor-
mach obrotu:

 � standardowe umowy na dostawy,
 � kontrakty dotyczące przesyłu ener-

gii elektrycznej lub gazu ziemnego 
zawarte między uczestnikami rynku 
na rynkach wtórnych, określające 

1) Dz. U. L 326 z 8.12.2011, w skrócie: REMIT, od ang. 
Regulation on Energy Market Integrity and Transparency

2) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/ 
2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywa-
nia danych, wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w 
sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 
energii (Dz. U. L 363 z 18.12.2014)

3) Manual of Procedures on trans action and fundamen-
tal data reporting, dokument ACER, 18 June 2015, s. 14 
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prawa i obowiązki fizycznej i finan-
sowej zdolności, w tym odsprzedaż 
i przekazanie takich kontraktów,

 � instrumenty pochodne dotyczą-
ce kontraktów (jeśli nie zosta-
ły „zaraportowane” w  związku 
z  obowiązkami wynikającymi 
z Rozporządzenia EMIR lub innego 
aktu unijnego dotyczącego rynków 
finansowych). REMIT zawiera bo-
wiem przepisy o unikaniu podwój-
nego raportowania.

Stosownie do art. 3 ust. 2 zd. 2 Roz-
porządzenia Wykonawczego „w celu uła-
twienia sprawozdawczości Agencja po 
wejściu w życie niniejszego rozporzą-
dzenia sporządza i publikuje wykaz zor-
ganizowanych platform obrotu.” ACER 
ma obowiązek regularnie aktualizować 
taką listę, która jest udostępniana na 
stronie Agencji4. Przykładem takiej zor-
ganizowanej platformy obrotu w Polsce 
jest Towarowa Giełda Energii S.A., która 
uzyskała już status RRM (Registered Re-
porting Mechanism, prowadzony przez 
TGE i zarejestrowany w ACER pod nu-
merem ID: B00001020.PL). W związku 
z tym, TGE jest uprawniona do przesy-
łania do ARIS (ACER REMIT Information 
System, czyli centralny system informa-
tyczny ACER, przetwarzający dane zwią-
zane z REMIT) raportów, zawierających 
informacje o transakcjach i zleceniach 
dokonanych przez uczestników hurto-
wych rynków energii elektrycznej i gazu. 
Usługa raportowania świadczona jest 
przez RRM TGE na rzecz i w imieniu 
uczestników, dzięki czemu przekazując 
dane do TGE - spełniają oni obowiązek, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 REMIT 
oraz art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Wy-
konawczego.

Zgodnie z ofertą, skierowaną do 
uczestników rynków, opublikowaną na 
stronach5 TGE: „rozpoczęcie raporto-
wania transakcji przez RRM TGE wiąże 
się między innymi z: zawarciem przez 

uczestnika rynku umowy z TGE o świad-
czenie usług raportowania, wskazaniem 
identyfikatorów CEREMP właściwych 
dla raportowanych portfeli, otrzymaniem 
loginu oraz hasła do aplikacji interneto-
wej rrm.tge.pl”. Po przesłaniu raportu 
TGE otrzyma komunikat zwrotny ARIS. 
Korzystanie z usługi raportowania da-
nych transakcyjnych wiąże się z pono-
szeniem kosztów przez uczestników 
rynków. TGE wskazała w swoim cenni-
ku6, że będą to kwoty od 0,08 zł do 0,50 
zł od każdej zaraportowanej transakcji 
(cena waha się w zależności od liczby 
transakcji zawartych miesięcznie). Warto 
również odnotować, że informacje doty-
czące kontraktów standardowych oraz 
zleceń są przekazywane możliwie naj-
szybciej, najpóźniej w dniu roboczym na-
stępującym po dniu zawarcia kontraktu 
lub złożenia zlecenia (art. 7 ust. 1 Roz-
porządzenia Wykonawczego).

Należy także dodać, że raportowa-
niu podlega zarówno zawarty kontrakt 
oraz każde późniejsze, dotyczące tego 
kontraktu zdarzenie. Poza tym, w kon-
tekście raportowania transakcji, powin-
no się wspomnieć o tzw. backloading’u. 
W Rozporządzeniu Wykonawczym, w ar-
tykule dotyczącym terminów zgłasza-
nia transakcji zawarto bowiem przepisy 
przejściowe „(…) dotyczące produktów 
energetycznych sprzedawanych w ob-
rocie hurtowym zawartych przed dniem, 
w którym obowiązek sprawozdawczy 
powstał, i nadal obowiązujących w tym 
dniu są zgłaszane Agencji w terminie 90 
dni od momentu powstania obowiązku 
sprawozdawczego w odniesieniu do tych 
kontraktów.” (art. 7 ust. 6 Rozporządze-
nia Wykonawczego). A zatem np. dla 
kontraktów niestandardowych (czyli za-
wieranych poza zorganizowanymi plat-
formami), datą do której należy zrealizo-
wać obowiązek raportowania transakcji 
zawartych wcześniej, będzie dopiero 6 
lipca 2016 r.7 (czyli 90 dni po 7 kwietnia 
2016 r.). Natomiast kontrakty standar-

dowe, zawarte przed dniem, w którym 
wchodzi w życie obowiązek raportowania 
tego rodzaju transakcji, należy zarapor-
tować do ACER do 5 stycznia 2016 r.8

Istnieje również grupa kontraktów, 
o których raportować należy tylko na 
żądanie Agencji. Będą to m.in. umo-
wy na usługi bilansujące, umowy mię-
dzy różnymi członkami tej samej grupy, 
umowy sprzedaży energii wytworzonej 
w małych zakładach produkujących 
energię (pkt (3) Preambuły do Rozpo-
rządzenia Wykonawczego). Katalog 
takich kontaktów wymieniono w art. 4 
Rozporządzenia Wykonawczego.

 � Obowiązki 
przekazywania 
podstawowych danych 

Kolejnym obowiązkiem, który rów-
nież wejdzie w życie 7 października 2015 
r. będzie, wynikający z art. 9 ust. 1 Roz-
porządzenia Wykonawczego, obowiązek 
przekazywania podstawowych danych 
o instalacjach służących przesyłowi gazu 
ziemnego. Termin „podstawowe dane” 
został zdefiniowany w art. 2 w punkcie 
1) ww. Rozporządzenia, zgodnie z któ-
rym „1) podstawowe dane” oznaczają 
informacje dotyczące zdolności i wyko-
rzystania instalacji służących produk-
cji, magazynowaniu, przesyłowi energii 
elektrycznej lub gazu ziemnego lub zu-
żywających energię elektryczną lub gaz 
ziemny, lub informacje dotyczące zdol-
ności i wykorzystania instalacji skroplo-
nego gazu ziemnego (LNG), w tym pla-
nowanej i nieplanowanej niedostępności 
tych instalacji”.

Jak słusznie zauważył unijny usta-
wodawca - część z opisanych powyżej 
danych dotyczących dostępności i wy-
korzystania infrastruktury jest już zbie-
rana przez różne podmioty i instytucje, 
często o zasięgu europejskim. W związ-
ku z tym, w pkt 8 Preambuły do Rozpo-
rządzenia Wykonawczego wskazano, że 

4) https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms 

5) http://www.tge.pl/fm/upload/RRM/Oferta_RRM_TGE_2905.pdf, http://www.tge.pl/pl/503/rrm 

6) http://www.tge.pl/fm/upload/RRM/Tabela_oplat_RRM_15_07_2015.pdf 

7) Transaction Reporting User Manual, 7.01.2015, s. 30

8) Transaction Reporting User Manual, 7.01.2015, s. 30
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„(…) aby zmniejszyć obciążenie związa-
ne z obowiązkiem sprawozdawczym dla 
uczestników rynku i aby jak najlepiej wy-
korzystać istniejące źródła danych, spra-
wozdawczość powinna obejmować, jeśli 
to możliwe, operatorów systemów prze-
syłowych, europejską sieć operatorów 
systemów przesyłowych energii elek-
trycznej (ENTSO energii elektrycznej), 
europejską sieć operatorów systemów 
przesyłowych gazu (ENTSO gazu), ope-
ratorów systemu LNG i operatorów sys-
temu magazynowania gazu ziemnego”. 
Poza tym, w myśl art. 8 ust. 6 REMIT, 
Rozporządzenie Wykonawcze uwzględ-
nia istniejące obowiązki sprawozdawcze 
wprowadzone na mocy rozporządzeń 
(WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009.

W konsekwencji art. 9 ust. 1 Roz-
porządzenia Wykonawczego stanowi 
że: „1.ENTSO gazu, w imieniu uczest-
ników rynku, przekazuje Agencji infor-
macje dotyczące zdolności i wykorzy-
stania instalacji służących przesyłowi 
gazu ziemnego, w tym informacje doty-
czące planowanej i nieplanowanej nie-
dostępności tych instalacji, (…)”. Zatem 
dane podstawowe są udostępniane za 
pomocą ogólno-unijnej centralnej plat-
formy i niezwłocznie gdy pojawią się na 
platformie - są przekazywane do Agen-
cji (również do Urzędu Regulacji Ener-
getyki, zgodnie z art. 8 ust 5 REMIT). 
Innym przykładem korzystania z danych 
już zbieranych od uczestników rynku 
- będzie raportowanie przez platformę  
AGSI+, na której udostępniane są przez 
operatorów systemów magazynowania 
w UE dane, m.in. dotyczące technicz-
nej zdolności instalacji magazynowych. 
Przekazywanie tych danych przez AGSI+ 
do ACER będzie równoznaczne z wypeł-
nieniem przez uczestników obowiązku 
z art. 9 ust. 7 Rozporządzenia Wykonaw-
czego. Ten kanał sprawozdawczy czeka 
jeszcze na zatwierdzenie przez ACER . 

Jeśli chodzi o rodzaj przekazywa-
nych danych, przykładowo, wracając do 
ww. operatorów systemów magazyno-
wania, będą oni zobowiązani do przeka-
zywania ACER (oraz Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki na jego żądanie), 
za pośrednictwem wspólnej platformy, 
następujących informacji w odniesieniu 
do każdej instalacji magazynowej lub, 
w przypadku gdy instalacje eksploato-
wane są w grupach, w odniesieniu do 
każdej grupy instalacji magazynowej:
(a) informacji dotyczących technicznej, 

zakontraktowanej i dostępnej zdol-
ności instalacji magazynowej;

(b) informacji dotyczących ilości ga-
zu w magazynie na koniec każde-
go dnia gazowego, wprowadzonej 
(zatłoczonej) i pobranej (cofniętej) 
w odniesieniu do każdego dnia ga-
zowego;

(c) zawiadomienia o planowanej i nie-
planowanej niedostępności instalacji 
magazynowej, łącznie z informa-
cją na temat czasu zawiadomienia 
i przedmiotowych zdolności.
Informacje, o których mowa powyżej 

w lit. a) i b), są udostępniane nie później 
niż w następnym dniu roboczym. Infor-
macje o których mowa w lit. c) są udo-
stępniane natychmiast po ich uzyskaniu. 

Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 9 Roz-
porządzenia Wykonawczego, uczestni-
cy rynku lub operatorzy systemu maga-
zynowego działający w ich imieniu (na 
zlecenie), przekazują Agencji oraz krajo-
wym organom regulacyjnym (w przypad-
ku Polski - Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki), na żądanie tych organów, 
informacje dotyczące ilości gazu ziem-
nego, jaką uczestnicy rynku magazynu-
ją na koniec dnia gazowego. Informacje 
te są udostępniane nie później niż w na-
stępnym dniu roboczym. 

 � Raportowanie danych 
podstawowych 
dotyczących energii 
elektrycznej

Podobnie jak dane podstawowe do-
tyczące gazu, mają być przekazywane 
dane dotyczące energii elektrycznej, 
z tym, że podmiotem, który wypełnia 
ten obowiązek w imieniu uczestników 
rynku jest ENTSO energii elektrycz-

nej. Dane przekazywane Agencji doty-
czą zdolności i wykorzystania instalacji 
służących produkcji, przesyłowi energii 
elektrycznej lub zużywających energię 
elektryczną. W ramach przepisu art. 8 
ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego 
obowiązkowe jest również przekazy-
wanie informacji na temat planowanej 
i nieplanowanej niedostępności tych 
instalacji (czyli m.in. informacji na te-
mat całkowitego obciążenia, dotyczą-
cego niedyspozycyjności jednostek od-
biorczych, prognozowania wytwarzania 
energii i wielu innych wskazanych w roz-
porządzeniu Komisji (UE) nr 543/2013). 
Udostępnienie informacji następuje ana-
logicznie (zarówno jeśli chodzi o termin 
i tryb), jak w przypadku przekazywania 
ich przez ENTSO-G, o czym pisaliśmy 
szczegółowo powyżej.

 � Wnioski

Z uwagi na nadchodzący termin 
wejścia w życie obowiązku raporto-
wania kontraktów standardowych (7 
października 2015 r.), podmioty zawie-
rające lub planujące zawieranie trans-
akcji dotyczących produktów energe-
tycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym i dopuszczonych do obro-
tu na zorganizowanej platformie ob-
rotu (w polskich warunkach na TGE), 
powinny przygotować się do realizacji 
obowiązków w zakresie raportowania 
takich transakcji, w szczególności po-
przez zawarcie umowy o świadczenie 
usług raportowania transakcji z zorga-
nizowaną platformą obrotu posiadają-
cą status RRM. Ponadto stosownie do 
art. 9 ust. 1-4 REMIT przed zawarciem 
transakcji podlegającej raportowaniu do 
ACER uczestnik rynku powinien zare-
jestrować się w rejestrze prowadzo-
nym przez krajowy organ regulacyjny 
(w Polsce - Prezesa URE). Kolejnym 
etapem wdrożenia REMIT będzie wej-
ście w życie obowiązków raportowania 
danych o kontraktach niestandardo-
wych i danych podstawowych, które 
wejdą w życie 7 kwietnia 2016 r.  o

9) http://www.gie.eu/index.php/maps-data/remit-lng-storage „GIE has worked closely with ACER to develop the fundamental data reporting schemes (…)”



36 nr 4(46)/2015
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

F
ot

. f
re

ei
m

ag
es

.c
om

Marta Ewiak, Przemysław Wierzbicki, Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k.

Jak rozpocząć inwestycję 
budowy elektrowni wodnej  
- czyli wszystko, co ważne 
o pozwoleniach wodnoprawnych

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych 
nieodnawialnych nośników energii. Pozyskiwanie energii z tych źródeł, 

w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), jest bardziej przyjazne 
środowisku naturalnemu. Ponadto co istotne, zasoby odnawialnych źródeł energii 
uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je 
jako niewyczerpalne. Dlatego też obecnie energia ze źródeł odnawialnych zyskuje 
coraz większe znaczenie. W tym zakresie, w Polsce i na świecie, w ostatnich latach 
wzrasta popularność pozyskiwania energii z wody. 
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W Prawie wodnym 
określono ogólnie, 
jaka powinna być 
treść pozwolenia 
wodnoprawnego. 
Zgodnie z 
uregulowaniami 
ustawowymi 
w pozwoleniu 
wodnoprawnym 
ustala się 
cel i zakres 
korzystania z wód, 
a także warunki 
wykonywania 
uprawnienia 
oraz obowiązki 
niezbędne 
ze względu 
na ochronę 
środowiska, 
interesów ludności 
i gospodarki

”

Najpopularniejsze wykorzystanie 
wody do produkcji energii to elektrow-
nie wodne, które zamieniają energię 
spadku lub przepływu wody na energię 
elektryczną za pośrednictwem turbin 
wodnych. Realizacja inwestycji pole-
gającej na budowie elektrowni wodnej 
wymaga nie lada wysiłku - konieczne 
jest bowiem uprzednie przeprowadze-
nie skomplikowanej procedury admini-
stracyjnej. 

 � Od czego zacząć?

Warunkiem niezbędnym do wyda-
nia pozwolenia wodnoprawnego jest 
uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach potocznie określanej 
jako „decyzja środowiskowa”. Decyzja 
środowiskowa stanowi bowiem obo-
wiązkowy element procesu uzyskiwania 
pozwoleń administracyjnych na realiza-
cję przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Decyzja 
ta określa uwarunkowania związane z 
realizacją zamierzonej inwestycji. Celem 
jej wydania jest ukształtowanie plano-
wanego przedsięwzięcia w taki sposób, 
aby w możliwie najmniejszym stopniu 
pogorszyło stan otoczenia. Szczegó-
łowa procedura uzyskiwania decyzji 
środowiskowej uregulowana została 
w ustawie z dnia z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 � Co dalej? Pozwolenia 
wodnoprawne

Rozpoczęcie inwestycji polegają-
cej na budowie elektrowni wodnej nie 
jest możliwe bez uzyskania pozwole-
nia wodnoprawnego. Pozwolenie to 
stanowi rodzaj zezwolenia udzielanego 
przez administrację wodną w drodze 
decyzji administracyjnej. Postępowanie 
w sprawie udzielenia pozwolenia wod-
noprawnego regulowane jest przepisa-
mi ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Prawo wodne). W kwestiach 
nieuregulowanych w Prawie wodnym 
zastosowanie znajdą przepisy Kodek-
su postępowania administracyjnego. 

W Prawie wodnym ustawodawca 
określił przypadki, w których wymaga-
ne jest uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego. Zgodnie z art. 122 Prawa 
wodnego pozwolenie wodnoprawne 
wymagane jest m. in. na szczególne 
korzystanie z wód. Poza tym, pozwo-
lenie wodnoprawne wymagane jest 
również na wykonanie urządzeń wod-
nych. Nie ulega wątpliwości, iż budowa 
elektrowni wodnych stanowi przypadek 
szczególnego korzystania z wód, jak 
również z przedsięwzięciem tym łączy 
się także konieczność budowy urzą-

 � Właściwość organu

Pozwolenie wodnoprawne wydawa-
ne jest na wniosek podmiotu ubiegają-
cego się o wydanie pozwolenia. Zasadą 
jest, iż organem właściwym do wydania 
pozwoleń wodnoprawnych jest staro-
sta, wykonujący to zadanie jako zada-
nie z zakresu administracji rządowej. W 
Prawie wodnym ustawodawca przewi-
dział również przypadki, w których orga-
nem właściwym do wydania pozwoleń 
wodnoprawnych jest marszałek woje-
wództwa albo dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej. Każdora-
zowo właściwy organ wydający pozwo-
lenie wodnoprawne zobowiązany jest 
do podania do publicznej wiadomości 
informacji o wszczęciu postępowania.

Oczywiście w sytuacji niezadawala-
jącego rozstrzygnięcia organu pierwszej 
instancji istnieje możliwość wniesienia 
odwołania. W Prawie wodnym wska-
zano organy właściwe do rozpatrzenia 
odwołania od decyzji organów pierwszej 
instancji w zakresie pozwoleń wodno-
prawnych. Stosownie do unormowań 
Prawa wodnego do właściwego dyrek-
tora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej wnosi się odwołanie od decyzji 
wydanych przez starostę wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządo-
wej. Ponadto Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej pełni funkcję organu 
wyższego stopnia w stosunku do mar-
szałków województw i dyrektorów regio-
nalnych zarządów gospodarki wodnej. 

 � Wniosek o wydanie 
pozwolenia 
wodnoprawnego

Tak jak wspomniano wcześniej, 
wszczęcie postępowania o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego następuje 
na wniosek. Aby wnioskowi można było 
nadać bieg, konieczne jest dołączenie 
stosownych dokumentów. W Prawie 
wodnym szczegółowo określono ele-
menty, jakie powinien zawierać wnio-
sek o wydanie pozwolenia. 

Do wniosku o wydanie pozwolenia 
należy między innymi dołączyć opis 

dzeń wodnych, jakimi są obiekty ener-
getyki wodnej, dlatego też przed rozpo-
częciem inwestycji budowy elektrowni 
wodnej konieczne jest dysponowanie 
pozwoleniem wodnoprawnym. 



38 nr 4(46)/2015
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

prowadzonej działalności. Opis ten po-
winien wyjaśniać charakter działalno-
ści (produkcyjna, usługowa), rozmiary, 
użyte środki, stosowane technologie 
oraz wyjaśnienie, jaki wpływ na śro-
dowisko może mieć zamierzona dzia-
łalność. Unormowania Prawa wodne-
go wymagają, aby opis prowadzonej 
działalności sporządzony został w ję-
zyku nietechnicznym, tj. powszechnie 
zrozumiałym, ponieważ działalność 
związana z pozwoleniem wodnopraw-
nym nie może naruszać interesu osób 
trzecich. Opis zaś zamierzonej dzia-
łalności sporządzony w języku nie-
technicznym da podstawę do oceny, 
czy interes może być zagrożony oraz 
czy podjąć czynności zmierzające do 
ochrony tych praw (por. wyr. NSA z 
dnia 9 maja 2007 r., sygn. akt: II OSK 
706/06). 

Ponadto do wniosku dołączyć na-
leży decyzję o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego lub decyzję o warunkach 
zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - 
w przypadku wniosku o wydanie po-
zwolenia wodnoprawnego na wyko-
nanie urządzenia wodnego, a także 
operat wodnoprawny. O obowiązku 
dołączenia do wniosku wyżej wymie-
nionych dokumentów kategorycznie 
przesądza art. 131 ust. 2 Prawa wod-
nego, ponieważ ustawodawca stano-
wi, iż „dołącza się”. 

Warto również dodać, iż do wniosku 
o wydanie pozwolenia należy dołączyć 
potwierdzenie uiszczenia opłaty skar-
bowej w wysokości 217 zł. 

 

 � Kilka słów o operacie 
wodnoprawnym

Podstawowym dokumentem, na 
podstawie którego właściwy organ 
wydaje pozwolenie wodnoprawne, jest 
operat wodnoprawny. Operat jest do-
kumentem sformalizowanym, co znaj-
duje wyraz w ustawowym określeniu 
warunków i jego treści. Dokument ten 
sporządza się w formie opisowej i gra-
ficznej. Poszczególne części operatu 
powinny spełniać wymagania szcze-
gółowo określone w Prawie wodnym. 

Wykonanie operatu wymaga specjali-
stycznej wiedzy, dlatego też często za-
kłady zlecają wykonanie dokumentacji 
wyspecjalizowanym firmom.

  

 � Obowiązek czy 
uprawnienia?

W Prawie wodnym wskazane zo-
stały przesłanki, które obligują organ 
do odmowy wydania pozwolenia wod-
noprawnego. Organ odmówi wydania 
pozwolenia w sytuacji, gdy projekto-
wany sposób korzystania z wody na-
ruszał będzie ustalenia określonych 
w ustawie dokumentów. Odnosząc 
się do elektrowni wodnych, przesłanką 
uzasadniającą odmowę organu wyda-
nia pozwolenia będzie sytuacja, w któ-
rej projektowany sposób korzystania 
z wody dla celów energetyki wodnej 
nie zapewni wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego w sposób tech-
nicznie i ekonomicznie uzasadniony.

Podkreślić należy, iż organ ma 
obowiązek wydania pozwolenia wod-
noprawnego, o ile zostaną spełnione 
wymagania przewidziane w Prawie 
wodnym i nie zachodzą przesłanki ne-
gatywne. Odmowa wydania pozwole-
nia może nastąpić tylko wówczas, gdy 
ujawnione zostaną okoliczności uzasad-
niające wydane decyzji odmownej (zob. 
wyr. NSA z dnia 29 czerwca 2012 r.,  
II OSK 608/11). 

 � Treść pozwolenia 

W Prawie wodnym określono ogól-
nie, jaka powinna być treść pozwolenia 
wodnoprawnego. Zgodnie z uregulo-
waniami ustawowymi w pozwoleniu 
wodnoprawnym ustala się cel i zakres 
korzystania z wód, a także warunki wy-
konywania uprawnienia oraz obowiązki 
niezbędne ze względu na ochronę śro-
dowiska, interesów ludności i gospo-
darki. Ponadto pozwolenie wodnopraw-
ne wymaga określenia również innych 
elementów, które wyszczególnione zo-
stały w Prawie wodnym. W pozwoleniu 
organ ustalić może również dodatkowy 
obowiązek. 

 � Czas

Pozwolenie wodnoprawne wydaje 
się na czas określony, który nie może 
być dłuższy niż 20 lat. Obowiązek usta-
lania czasu obowiązywania nie dotyczy 
pozwoleń wodnoprawnych na wyko-
nanie urządzeń wodnych. Pozwolenie 
wodnoprawne wygasa po upływie okre-
su, na jaki zostało wydane. 

Wygaśnięcie pozwolenia wodno-
prawnego następuje także w przypadku, 
gdy zakład zrzekł się uprawnień ustalo-
nych w pozwoleniu oraz w sytuacji, gdy 
zakład nie rozpoczął wykonywania urzą-
dzeń wodnych w terminie trzech lat od 
dnia, w którym pozwoleniu wodnopraw-
ne na wykonanie tych urządzeń stało się 
ostateczne. To ostatnie uregulowanie 
ma za zadanie uniemożliwić blokowa-
nie miejsc atrakcyjnych hydrologicznie. 

Pozwolenie wodnoprawne można 
również cofnąć lub ograniczyć. Cofnię-
cie lub ograniczenie pozwolenia bez 
odszkodowania będzie miało miejsce 
zazwyczaj w sytuacji, gdy zakład nie 
realizuje obowiązków. Cofnięcie po-
zwolenia za odszkodowaniem może 
nastąpić, jeżeli będzie to uzasadnione 
interesem społecznym albo ważnymi 
względami gospodarczymi. 

Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnię-
cia lub ograniczenia pozwolenia wod-
noprawnego następuje z urzędu lub na 
wniosek w drodze decyzji. W tym przy-
padku organem właściwym do wyda-
nia decyzji będzie ten sam organ, który 
wydał pozwolenie. 

 � Wnioski 

Budowa elektrowni wodnej wyma-
ga zrealizowania wielu formalności, w 
tym konieczne jest uzyskanie pozwo-
lenia wodnoprawnego zezwalającego 
na korzystanie z określonych zasobów 
wodnych i precyzyjnie określającego 
zasady tego korzystania. Znajomość 
przepisów prawa regulujących postę-
powanie dotyczące wydania pozwole-
nia wodnoprawnego niewątpliwie ułatwi 
działanie podmiotowi ubiegającemu się 
o wydanie pozwolenia.  o
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 � Szwecja

Parlament uchwalił plan wykorzysta-
nia pozostałości powstałych w leśnictwie 
i przemyśle drzewnym oraz wytwarzania 
znacznych ilości drewna w uprawianych 
lasach energetycznych.

W 1983 r. w tym kraju pracowało 
już 46 dużych kotłów opalanych drew-
nem i korą ogrzewających wodę, głów-
nie na potrzeby centralnego ogrzewania. 
Największy z nich o mocy 4 MW działał 
w mieście Mora i zużywał rocznie odpady 
drzewne o łącznej objętości 30 000 m3. 
W tym czasie drugi taki kocioł budowa-
no w mieście Östersund.

Pierwsze lasy energetyczne tworzy-
ły wierzby, olchy i topole, wyselekcjo-
nowanych odmian, charakteryzujących 
się wyjątkowo szybkim przyrostem ma-
sy drzewnej. W niektórych z nich uzy-
skiwano rocznie 60 m3 drewna z 1 ha, 
czyli ok. 20 t suchej masy. Zważywszy, 
że 7,5 m3 drewna wierzbowego odpo-
wiada wartością energetyczną 1 t ropy 
naftowej, należy więc przyjąć, że z 1 
ha lasu energetycznego rocznie uzy-
skać można 5-10 t energetycznego 
ekwiwalentu ropy naftowej. Oceniono 
wówczas, że obszarem do wykorzy-
stania pod uprawę lasów energetycz-
nych jest powierzchnia 1,5 mln ha nie-

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska, Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa

rośliny jako źródło energii 
wczoraj i dziś
Prace badawcze nad wykorzystaniem biomasy w celach energetycznych, trwają 

od wielu już lat i prowadzone były w wielu krajach świata. Warto spojrzeć na tą 
problematykę z perspektywy połowy lat 80. ubiegłego stulecia. Zaawansowanie 
wówczas prac nad biomasą jako źródła energii w przykładowych 7 krajach Europy 
zostało opisane poniżej.

użytków, wyeksploatowanych torfowisk 
oraz gruntów porolnych.

 � Irlandia

Energetyka tego kraju wówczas 
opierała się głównie o rodzime złoża tor-
fu. Jednak prognozy zakładały już wtedy, 
że do 2020 r., torfowiska zajmujące tam 
łączną powierzchnię 1,2 mln ha, zostaną 
już całkowicie wyeksploatowane. Dlate-
go też powstawały pierwsze plantacje 
energetyczne, na terenach wyeksplo-
atowanych torfowisk na obszarze 500 
ha. Przewidywano, że lasy energetycz-
ne w niedalekiej przyszłości w tym kra-
ju zastąpić będą mogły 10% zużywanej 
ropy naftowej.          

Czynnikiem sprzyjającym temu 
przedsięwzięciu jest łagodny i wilgotny 
klimat, decydujący, o tym, że drzewa tu 
rosną trzy razy szybciej niż w krajach 
skandynawskich. Uzyskiwane drewno 
z lasów energetycznych wykorzystywać 
można będzie jako paliwo w elektrow-
niach cieplnych w przemyśle oraz do 
ogrzewania mieszkań.

 � Wielka Brytania

Opracowania wykonane na zlece-
nie Ministerstwa Energetyki wskazały, 

że biomasa i wykorzystanie odpadów 
organicznych mogą pokryć w przyszło-
ści 8-13% całkowitego zapotrzebowania 
na energię tego państwa. Największe 
znaczenie będzie miała biomasa po-
chodzenia rolniczego, tzn. ok. 17 mln t 
suchej masy rocznie. Ilość ta jest rów-
noważnikiem 6,7 mln t ropy naftowej. 
Oceniono, że już wówczas do celów 
energetycznych można byłoby wykorzy-
stać słomę, której nadmiar szacowano 
na ok. 6 mln t.

Ważnym źródłem biomasy będą lasy 
energetyczne, których łączna powierzch-
nia ma wynosić 1,5 mln ha. Biomasa 
z lasów, trudna do zagospodarowania 
może być także ujęta w bilansie, odpo-
wiadając wartości energetycznej 1 mln t  
ropy naftowej.

Dodatkowym źródłem biomasy 
w przyszłości miało być zagospoda-
rowanie gruntów porolnych, z których 
40% proponowano przeznaczyć na 
cele energetyczne. Twierdzono wtedy, 
że uprawiać się tam będzie wrzosiec 
i paprocie. Uważano wtedy, że najwięk-
sze możliwości w tym zakresie tkwią 
w Szkocji, gdzie sama uprawa paproci 
może dać 2,2 mln t odpowiadającej 0,9 
mln ton ropy naftowej. Z perspektywy 
czasu widać, że te ostatnie założenia 
były absurdalne...
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 � Dania

W tym kraju najistotniejszym źródłem 
wykorzystywania biomasy do celów ener-
getycznych była słoma. Z ogólnej jej pro-
dukcji rocznej, tj. 6,5 mln t ok. 2 mln t się 
spala. Znaczna jej część spalana jest 
w 20.000 piecach przystosowanych do 
tego typu paliwa. Przepustowość każde-
go z nich to 10-20 ton rocznie.

Kolejnym, istotnym źródłem biomasy 
są pozostałości po wyrębie lasów i od-
pady przemysłu drzewnego. Oceniano 
wtedy, że ich wartość energetyczna bę-
dzie odpowiadać 0,26-0,32 mln t ropy 
naftowej.

 � Niemcy (dane dotyczyły 
wyłącznie Republiki 
Federalnej Niemiec)

Najważniejszym źródłem biomasy 
i surowcem energetycznym miała być tu 
słoma. Roczna produkcja wynosiła tam 
25 mln t, z czego 25% sprawia znaczne 
trudności w zagospodarowaniu. Stąd też 
można byłoby przeznaczyć to na cele 
energetyczne, a uzyskane ciepło wyko-
rzystać do ogrzewania domów oraz su-
szenia płodów rolnych.

 � Belgia

W tym kraju zrealizowano wówczas 
przedsięwzięcie stanowiące połączenie 
energetyki jądrowej z energetyką niekon-
wencjonalną, opartą na biomasie. Ciepła 
woda z elektrowni w Tihange kierowana 
była do płytkich stawów, gdzie hodowano 
glony. Korzystne warunki termiczne de-
cydowały o 50-200% większym przyro-
ście masy niż w warunkach naturalnych. 
Rocznie otrzymywano tu 12-15 t glonów 
z 1ha powierzchni stawu, w przeliczeniu 
na suchą masę. Glony były następnie 
poddawane beztlenowemu rozkładowi, 
w wyniku którego uzyskiwano biogaz.

 � Francja

W tym kraju decyzję o rozpoczęciu 
prac nad wykorzystaniem biomasy do ce-
lów energetycznych podjęto już w 1980 r. 

Przeprowadzone oceny wykazały, że już 
w 1990 r. 4,5% rocznego zużycia energii 
może pokryć energia uzyskana z biomasy.

Głównym jej źródłem miały być drze-
wa, w początkowym etapie pełniejsze 
wykorzystanie pozostałości po wyrębie 
lasów oraz odpadów przemysłu drzew-
nego. W kolejnym zaś lasy energetyczne, 
sadzone na nieużytkach. Gatunkami la-
sów energetycznych będą topole, wierz-
by i eukaliptusy. Uprawa tego ostatniego 
gatunku będzie możliwa dzięki wyhodo-
waniu w ostatnich latach odmiany euka-
liptusa, odpornej na mróz. Wyhodowa-
ne drewno miało być poddane pirolizie, 
w czasie której dzięki działaniu wysokich 
temperatur do ok. 10000C, otrzymać 
można gaz o średniej wartości energe-
tycznej. Pomyślne próby tego procesu 
były wtedy wykonywane w instalacjach 
doświadczalnych.

Ważne źródło biomasy dla tego kraju 
stanowiła również słoma. Rocznie nieza-
gospodarowane zasoby tego surowca, 
odpowiadały pod względem energetycz-
nym 3 mln t ropy naftowej. Najbardziej 
korzystnym wykorzystaniem tej słomy 
byłoby jej spalanie w dużych piecach 
o przepustowości ok. 1200 t rocznie, 
a uzyskane ciepło przeznaczyć na su-
szenie płodów rolnych.

We Francji wówczas przewidywano 
również wykorzystanie do celów energe-
tycznych glonów i trzciny. Pierwsza do-
świadczalna plantacja trzciny powstała 
wówczas na powierzchni 300 ha.

 � Polska

Warto podkreślić, że nasz kraj ma 
wieloletnie doświadczenia w badaniach i  
produkcji biomasy, w tym również upraw 
drzew szybkorosnących.

Intensywna uprawa plantacyjna 
drzew w skróconym cyklu produkcyj-
nym wymaga poniesienia odpowiednich 
nakładów finansowych, aby osiągnąć 
odpowiednio wysoką produkcję biomasy. 
Stąd też konieczna jest selekcja odpo-
wiednich odmian, a nawet rodów gatun-
ków drzew szybkorosnących. Do przed-
stawicieli takich gatunków, w polskich 
warunkach klimatycznych należą topole.

Na zachodzie Europy plantacje to-
polowe były zakładane już na początku 
XIX w. W Polsce pojedyncze próby takiej 
uprawy topoli zainicjowano w latach 20. 
ub. stulecia. Plantacje te były zakłada-
ne wówczas na gruntach rolnych pry-
watnych właścicieli ziemskich, głównie 
w Wielkopolsce i na Pomorzu.

Na szerszą skalę zainteresowanie 
topolowymi plantacjami wzrosło w na-
szym kraju po II wojnie światowej, z racji 
ogromnego zapotrzebowania na drewno.

Wyniki badań prowadzonych przez 
pracowników Instytutu Badawczego Le-
śnictwa od lat 50. ub. stulecia nad plan-
tacyjną uprawą topoli w naszych wa-
runkach przyrodniczych, jednoznacznie 
świadczą, że wielkość produkcji będzie 
porównywalna z osiąganą w Europie 
zachodniej i południowej. Konieczny-
mi warunkami realizacji tego celu jest 
zastosowanie odpowiednich odmian 
i założenie plantacji na odpowiednich 
siedliskach, tzn. na gruntach III-IV kla-
sy, we właściwej więźbie. Mogą być to 
plantacje w średnim cyklu produkcyj-
nym, tzn.10-15(20) lat lub odroślowe 
w krótkim cyklu - 2-6 lat. Przy zagęsz-
czeniu 1000-10000 szt./ha zależnie od 
długości cyklu, przeciętny roczny przy-
rost suchej masy to 8-15 t/ha. 

Największe znaczenie gospodarcze 
w Polsce mają rozmnażane wegetatyw-
nie topole amerykańskie oraz topole bal-
samiczne, m.in. Populus	maximowiczii	
x	trichocarpia	„Androscoggin”, czy też 
P.	maximowiczii	x	berolinesis	„Genewa”	
oraz topole szare Populus	tremula	x	P.al-
ba	„IBL-55” Wytypowane klony mogą 

Plantacje topolowe
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osiągać średni roczny przyrost biomasy 
10-20 m3 /ha/r.

W średnim cyklu w wieku 20 lat prze-
ciętny roczny przyrost wyselekcjonowa-
nych w IBL klonów (potomstwo jednego 
osobnika identyczne pod względem ge-
netycznym, uzyskane poprzez rozmna-
żanie wegetatywne) topoli osiki może 
przekraczać 15 m3.

Produktem ubocznym podczas wy-
cinki drzew lub obrabiania kłód w tartaku 
są zrębki drzewne 5-50 mm o nieregu-
larnych kształtach, a ich wartość opało-
wa wynosi 6-16 MJ/kg, przy wilgotności 
20-60% kora, która stanowi 10-15% ma-
sy pozyskiwanego drzewa wartość opa-
łowa 6-16 MJ /kg wilgotność 55-65%.

Do roślin energetycznych należą 
zarówno gatunki jednoroczne jak zbo-
ża i kukurydza, rzepak, topinambur, jak:  
wieloletnie Salix	viminalis, róża wielo-
kwiatowa miskant olbrzymi, czy ślazo-
wiec pensylwański.

Cechami charakterystycznymi roślin 
energetycznych są: intensywne roczne 
przyrosty biomasy, niewielkie wymaga-
nia glebowe, duża odporność na cho-
roby i szkodniki.

W Polsce dominującym kierunkiem 
produkcji roślinnej jest uprawa zbóż. 
Dlatego też największe zbiory słomy są 
w województwach: mazowieckim, wiel-
kopolskim, lubelskim, kujawsko-pomor-
skim. Na przykład na Podkarpaciu (da-
ne 2012 r.) nadwyżka słomy  wynosiła 
95,6 tys ton, a spalanie jej możliwe jest 
w specjalnych, przystosowanych do te-
go piecach.

Wartość opałowa roślin energetycz-
nych zależy nie tylko od gatunku, wilgot-
ności, ale również od stopnia ich roz-
drobnienia. Zróżnicowanie tej wartości 
prezentuje poniższe zestawienie:

 � słoma pszenna - 17,5 MJ/kg, bry-
kiety ze słomy - 18,1 MJ/kg, sło-
ma rzepakowa - 15,6 MJ/kg, słoma 
kukurydziana - 16,8 MJ/kg, ziarno 
owsa - 18,5 MJ/kg, ziarno kukury-
dzy - 17,2 MJ/kg,

 � wierzba wiciowa Salix viminalis 
(jednoroczny cykl) - 18,55 MJ/kg, 
(dwuletni cykl) - 19,25 MJ/kg, (trzy-
letni cykl )19,56 MJ/kg,

 � miskant olbrzymi - 17-19 MJ/kg,
 � ślazowiec pensylwański.

Interesujące wyniki badań i wdrożeń 
do uprawy roślin energetycznych w na-
szym kraju dotyczą wierzby witwy - Sa-
lix	viminalis (prezentowane w nr 1/2015 
„Nowej Energii”) oraz 4 gatunków roślin 
energetycznych, tj. róży wielokwiatowej, 
słonecznika bulwiastego, miskanta ol-
brzymiego i ślazowca pensylwańskiego.

W ramach programu „Bioenergia na 
rzecz rozwoju wsi” prowadzono  pro-
dukcję biomasy róży wielokwiatowej 
Rosa multiphlora odmiana JART. Ga-
tunek ten niemodyfikowany występuje 
w naszym kraju w stanie dzikim i jako 
gatunek rodzimy, charakteryzuje się 
znaczną odpornością na niskie tem-
peratury. Była ona stosowana jako ga-
tunek zwiększający pojemność łowisk 
dla zwierzyny i do obsady obrzeży la-
sów, nieużytków oraz remiz. Jest ona 
różą bezkolcową, lubianą przez sarny, 
jelenie, a liście jej chętnie zjadają rów-
nież zające. Stanowi również osłonę 
dla ptactwa i zwierzyny w okresie ich 
rozrodu. Tworzy ona krzewy wysokie 
i szerokie, a pędy jej dorastają do dłu-
gości 4-7 m. Tworzy białe wonne kwia-
ty o średnicy 2 cm, zebrane w okazale 
kwiatostany. Jest jedynym krzewem, 
który rośnie nawet na VI klasie grun-
tów, tworząc zwarte zarośla, zapobie-
ga erozji i przesuszeniu gleb. Jest wy-
trzymała na suszę. Sadzić ją można 
na piaskach, skarpach przydrożnych, 
toleruje zanieczyszczenia powietrza. 
Charakteryzuje się silnym wzrostem na 
osadach pościekowych. Z 1 ha można 
uzyskać biomasę ok. 20 t.

Naukowcy prowadzący badania tego 
gatunku stwierdzili, że nasadzenia róży 
wielokwiatowej na powierzchni 20 tys. 
wpłyną znacząco na ograniczenie efek-
tu cieplarnianego. Sadzić ją można na 
plantacjach o powierzchni od kilku do 10 
ha w rozstawach 1x1 m, a na gruntach 
słabszych klas żyzności 0,5x1 m. Plon  
osiągany z 1 ha takiej plantacji to 10-15 
ton. Do celów energetycznych należy ją 
ścinać od końca października na wyso-
kości 15-25 cm nad glebą. Pędy tnie się 
na zrębki, celem szybszego wysuszenia 

materiału, który można zbrykietować. Je-
go wartość opalowa  to 18,91 MG/kg.

 � Słonecznik bulwiasty - 
topinambur - Helianthus 
tuberosus L

Okazała roślina dorastająca do 2-2,5 
m, kwitnie od września do październi-
ka. Tworzy podziemne kłącze z bardzo 
twardymi bulwami, o długości ok. 10 cm. 
Pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie 
występuje na wilgotniejszym podłożu, 
w strefie prerii na zachód po Góry Ska-
liste. Ze względu na jadalne bulwy ce-
niony był jako roślina uprawna, znana już 
Indianom w czasach prekolumbijskich. 
Do Europy został sprowadzony. Upra-
wiano go wówczas dla jadalnych bulw 
i na paszę. Jako roślina dziczejąca to-
pinambur został odnotowany w Europie 
w XVII w., po kolejnych ok. 100 latach 

Rosa	multiphlora	JART w fazie kwitnienia

Helianthus	tuberosus-slonecznik bulwiasty 
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w Polsce. Lokalnie i dawniej nazywa-
no go również „bulba”, „gdula ziemna”, 
„świniak”, „świni chleb” i „świni orzech”.

Jest to gatunek mało wymagający, 
odporny na wysokie temperatury, suszę 
i mróz. Zawarta w bulwach inulina po-
zwala na zimowanie bulw w glebie. Wy-
stępuje zwykle łanowo.

Topinambur rozmnaża się skutecz-
nie za pomocą podziemnych bulw pę-
dowych, które mogą być rozprzestrze-
niane przez wodę i zwierzęta. Cechuje 
go niezwykła zdolność do regeneracji. 
Rośliny odrastają szybko z fragmentów 
nie tylko bulw, ale także kłączy i pędów 
nadziemnych. Raz posadzone na da-
nym terenie mogą utrzymać się nawet 20 
i więcej lat. Po kwitnieniu rośliny trans-
portują substancje odżywcze z pędów 
do bulw. Podczas ciepłego i słoneczne-
go okresu wegetacyjnego silniej rosną 
bulwy, z kolei podczas chłodniejszych 
warunków klimatycznych silniej rozwija 
się masa zielona roślin.

Produkcja surowca opałowego z to-

pinambura w warunkach polskich nie jest 
zbyt konkurencyjna. W badaniach uzy-
skiwano plon suchej masy łodyg wyno-
szący ok. 5,55 t·ha-1, co pozwoliło na 
uzyskanie 88,4 GJ·ha-1 energii. W po-
równaniu do mającej podobne wymaga-
nia Salix	viminalis, w skali roku było to 
o ponad połowę mniej.

Doświadczenia przeprowadzone ze 
słonecznikiem bulwiastym wykazały, że 
jego pędy nadziemne po wysuszeniu 
i rozdrobnieniu mogą być albo spalane 
bezpośrednio w piecach, albo używa-
ne jako surowiec do wyrobu brykietów 
i granulatu (peletów). 

 � Miskant olbrzymi - 
Miscanthus giganteus 

Roślina ta pochodzi z Azji południo-
wo-wschodniej. Naturalnym miejscem 
występowania są: Chiny, Japonia, Korea 
i tereny Rosji południowo-wschodniej. 
Istnieje kilkanaście gatunków miskanta, 
lecz jedynie miskant olbrzymi posiada 
zdolność największego przyrostu bio-
masy, ok. 17 do 25 t/ha i więcej w za-
leżności od rodzaju gleby i nawożenia. 
W przeciwieństwie do innych gatunków 
trzcin jego łodygi są pełne, wypełnione 
biomasą.

Zaliczany jest on do grupy nielicz-
nych roślin na świecie o bardzo trwałym 
i rozbudowanym systemie korzeniowym, 
sięgającym do ponad 1,5 m w głąb gle-
by, skąd czerpie wodę w okresie suszy.

Jest on odporny zarówno na długo-
trwale upały, jak i mrozy o temp. -35°C. 
Dorasta do 3-4 m. Przez okres pierw-
szych 2 lat uprawa wymaga pielęgnacji 
i walki z chwastami.

W gospodarstwach domowych ga-
tunek ten jest wykorzystywany głów-
nie jako materiał opałowy w postaci luź-
nej sieczki 2-3 cm lub brykietów, czy 
peletów. Brykiet z miskanta jest twar-
dy i zwarty. Nie rozwarstwia się nawet 
po rocznym okresie składowania. Pali 
się długo, szybko uzyskując zadaną na 
piecu temperaturę. Potwierdza wysoką 
kaloryczność materiału, z którego został 
wyprodukowany (ok. 17 MJ/kg).

Plantacja miskanta olbrzymiego 

o powierzchni 0,80 ha według praktyków 
gwarantuje opał dla rodziny na cały rok.

 Z 1 ha miskanta olbrzymiego można 
uzyskać odpowiednik ok. 7000-8000 l 
oleju opałowego przy zbiorze ok. 19 t/ha. 

 � Ślazowiec pensylwański 
- Sida hermaphrodita

W Polsce gatunek ten jest nazywa-
ny również malwą pensylwańską. Jest 
rośliną wieloletnią, dorastającą do wyso-
kości 4 m, a osobniki wyhodowane na 
plantacji Akademii Rolniczej w Lublinie 
w 2003 r. przekroczyły 4,4 m. Wymaga-
nia klimatyczno-glebowe ślazowca pen-
sylwańskiego nie są zbyt duże. Roślina 
nadaje się do uprawy we wszystkich re-
jonach kraju i wykazuje dużą odporność 
na skrajne temperatury, zarówno niskie, 
jak i wysokie. Głęboki system korzeniowy 
umożliwia jej przetrwanie okresów suszy. 
Jednak przy zbyt małej ilości opadów 
plony rośliny są zdecydowanie niższe.

Uprawy ślazowca pensylwańskie-
go są obecnie wykorzystywane przede 
wszystkim do celów energetycznych. 
Pod względem ciepła spalania ślazo-
wiec ustępuje drewnu bukowemu tylko 
o 20-34%.

Jedną z plantacji ślazowca pen-
sylwańskiego w naszym kraju założył 
i prowadzi uprawę ksiądz proboszcz Bo-
gusław Samsel ze Zlotorii w gminie Cho-
roszcz. Z plantacji tej  pozyskiwane jest 
15 ton suchej masy z 1 ha. 

 � Wnioski

W 1984 r. biomasa pokrywała 13% 
światowej produkcji energii, wówczas 
Kanada pokrywała 7% swych potrzeb 
energetycznych, tzw. zieloną energią. 
Aktualnie według ocen ekspertów z 1 
ha użytków rolnych zbiera dziś rocznie 
10-20 t biomasy, co stanowi równoważ-
nik 5-10 ton węgla. 

W Polsce rolnictwo i leśnictwo po-
zyskuje biomasę odpowiadającą 150 
mln t węgla. Wykorzystanie więc zielo-
nej energii to nie tylko potrzeba chwili, 
ale przewidywanie potrzeb i to nie tylko 
w skali lokalnej.  o

Miskant olbrzymi 

Sida - ślazowiec pensylwański 
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Aby ograniczyć te straty zdecydo-
wano o budowie układu odzysku cie-
pła (UOC), w którym gorące spaliny z 
kotła schładzane są do temperatury 
poniżej punktu rosy, co powoduje wy-
kraplanie się pary wodnej zawartej w 
spalinach. W czasie kondensacji pa-
ry wodnej uwalniane jest ciepło, które 
wykorzystywane jest do celów użytko-
wych, tj. do podgrzania wracającej z 
miasta wody sieciowej. W ten sposób w 
układzie UOC produkowane jest ciepło 
bez dodatkowego wkładu paliwa, co 
zwiększa efektywność energetyczną.

Moc cieplna układu odzysku ciepła 
zależy od kilku parametrów z których 
najważniejsze to:

 � wilgotność spalanej biomasy,
 � temperatura i przepływ wody sie-

ciowej.
Na rys. 1 przedstawiono jak zmienia 

się wilgotność biomasy spalanej w cią-
gu roku. W okresie jesienno-zimowym 
wilgotność ta kształtuje się w zakresie 

Piotr Kirpsza, kierownik Projektu, Enea Wytwarzanie

Elektrociepłownia Białystok będąca częścią spółki ENEA Wytwarzanie 
stanowi podstawowe źródło ciepła dla Białegostoku. W grudniu 2012 r. 

Elektrociepłownia uruchomiła drugi fluidalny kocioł biomasowy, który powstał  
w wyniku konwersji istniejącego kotła węglowego OP-140. W kotle tym spalana 
jest surowa biomasa o wilgotności wahającej się w zakresie 30-55%. Spalanie 
tak wilgotnego paliwa powoduje iż część ciepła powstająca w czasie spalania 
zużywana jest na odparowanie wilgoci zawartej w paliwie. Ciepło to wraz ze 
spalinami jest bezpowrotnie tracone. 

Układ odzysku ciepła ze spalin 
kotła biomasowego K6  
w ENEA Wytwarzanie - lokalizacja Białystok

45-55%. Latem spalana jest biomasa 
o mniejszej wilgotności 35-45%. Układ 
odzysku ciepła może pracować kiedy 
wilgotność biomasy wynosi powyżej 

30%, tak więc w przypadku białostoc-
kiej elektrociepłowni istnieją warunki do 
odzyskiwania ciepła. Wilgotność spala-
nej biomasy przekłada się na zawartość 

Rys. 1. Wilgotność biomasy spalanej w ciągu roku

 

Rys. 1. Wilgotność biomasy spalanej w ciągu roku 

 

 

Rys. 2. Wilgotność spalin w zależności od wilgotności spalanej biomasy 
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wilgoci w spalinach opuszczających 
kocioł. Na rys. 2 przedstawiono wykres 
ilustrujący zależność wilgotności spalin 
od zawartości wilgoci w biomasie. Po-
miar wykonano analizatorem spalin za-
instalowanym w komorze paleniskowej 
kotła. Wilgotność określa stosunek ob-
jętość pary wodnej do objętości spalin 
wilgotnych. Temperatura spalin wahała 
się w granicach 166-170oC. 

Drugim parametrem wpływającym 
na odzysk ciepła ze spalin jest posia-
danie czynnika o odpowiedniej tem-
peraturze i przepływie, który pozwoli 
schłodzić spaliny i odebrać ciepło kon-
densacji pary wodnej. Aby doprowa-
dzić do kondensacji pary wodnej za-
wartej w spalinach, czynnik chłodzący 
powinien posiadać temperaturę poniżej 
55oC. Jako czynnik odbierający ciepło 
wykorzystano powrotną wodę siecio-
wą. Na rys. 3 pokazano jak zmienia się 
temperatura powrotnej wody sieciowej 
w ciągu roku. Przez większość czasu 
temperatura kształtuje się poniżej 55oC, 
co pozwala wykorzystać wodę siecio-
wą do odzyskiwania ciepła ze spalin. 
Przepływ wody sieciowej w zależności 
od pory roku zmienia się od 1500 t/h 
do 4000 t/h, który jest wystarczający 
do wykorzystania tej wody jako czyn-
nika chłodzącego (rys. 4).

 � Realizacja inwestycji

Przygotowanie inwestycji rozpoczę-
to od wykonania szczegółowych ana-
liz techniczno-ekonomicznych, których 
wyniki wykazały zasadność inwestycji 
w związku z tym przystąpiono do reali-
zacji przedsięwzięcia.

W grudniu 2012 r. ogłoszono po-
stępowanie przetargowe na projekt, 
budowę i uruchomienie instalacji od-
zysku ciepła ze spalin kotła K6. Jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę kon-
sorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. 
oraz Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. 
W sierpniu 2013 r. podpisano umowę 
z Wykonawcą. Mostostal Warszawa 
S.A. zajął się częścią konstrukcyjno-
budowlaną, natomiast Radscan Inte-
rvex Polska Sp. z o.o. jest dostawcą 

Rys. 2. Wilgotność spalin w zależności od wilgotności spalanej biomasy

Rys. 3. Temperatura powrotnej wody sieciowej  
oraz wody zasilającej sieć cieplną w ciągu roku

Rys. 4. Przepływ powrotnej wody sieciowej w ciągu roku

 

Rys. 1. Wilgotność biomasy spalanej w ciągu roku 

 

 

Rys. 2. Wilgotność spalin w zależności od wilgotności spalanej biomasy 
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Rys. 3. Temperatura powrotnej wody sieciowej oraz wody zasilającej sieć cieplną w ciągu roku 

 

 

Rys. 4. Przepływ powrotnej wody sieciowej w ciągu roku 
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instalacji odzysku ciepła ze spalin kotła K6. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm 
Mostostal Warszawa S.A. oraz Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. W sierpniu 2013 r. podpisano umowę z 
Wykonawcą. Mostostal Warszawa S.A. zajął się częścią konstrukcyjno-budowlaną, natomiast Radscan 
Intervex Polska Sp. z o.o. jest dostawcą technologii. W lutym 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę i 
rozpoczęto prace obiektowe. W grudniu 2014 r. rozpoczął się rozruch instalacji, a w końcu stycznia 2015 
r. przekazano instalację do eksploatacji. 
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Rys. 5. Schemat układu odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego

Zasada działania instalacji

technologii. W lutym 2014 r. uzyska-
no pozwolenie na budowę i rozpoczę-
to prace obiektowe. W grudniu 2014 
r. rozpoczął się rozruch instalacji, a w 
końcu stycznia 2015 r. przekazano in-
stalację do eksploatacji.

Spaliny z kotła biomasowego o 
temperaturze ok. 160oC kierowane są 
do pierwszego elementu instalacji tzw. 
quencha. Jest to zbiornik cylindryczny 
wykonany z tworzyw kompozytowych. 
Spaliny płyną przez quench od dołu 
ku górze i omywane są na kilku pozio-
mach kondensatem, co pozwala wy-
trącić z nich znaczne ilości chlorków, 
metali ciężkich oraz pyłu. Zadaniem qu-
encha jest oczyszczenie spalin zanim 
trafią one do drugiego elementu insta-
lacji - skraplacza. W skraplaczu spaliny 
schładzane są do temperatury poniżej 
punktu rosy, co powoduje wykraplanie 
się pary wodnej. W czasie kondensacji 
pary wodnej uwalniane jest ciepło, któ-
re poprzez wymiennik ciepła przekazy-
wane jest powrotnej wodzie sieciowej. 
Skraplacz zbudowany jest z komory 
wlotowej, wymiennika, komory wyloto-
wej i odkraplacza. Strumień wody sie-
ciowej przepływającej przez wymiennik 
wynosi 2000 m3/h i podgrzewany jest w 
zależności od warunków pracy o 5-8oC. 

Podgrzana w UOC woda sieciowa kie-
rowana jest do istniejących wymienni-
ków podturbinowych w celu dalszego 
jej podgrzania zanim trafi do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Istnieje możliwość 
dystrybucji wody podgrzanej w UOC 
w dowolnych proporcjach na dowol-
ne trzy bloki ciepłownicze pracujące w 
elektrociepłowni, co zwiększa elastycz-
ność współpracy odzysku ciepła z ist-
niejącymi urządzeniami wytwórczymi 
elektrociepłowni.

Schłodzone w skraplaczu spaliny o 
temperaturze 55-60oC kierowane są do 
komina. Aby zabezpieczyć komin przed 
korozyjnym działaniem wychłodzonych 
spalin wewnątrz jego przewodu zain-
stalowano wkładkę ze stali kwasood-
pornej. Aby pokonać opory przepływu 
spalin przez instalację UOC zabudowa-
no wentylator wspomagający.

Wykraplający się w skraplaczu 
kondensat kierowany jest do budyn-
ku UOC, w którym poddany jest wie-
lostopniowemu procesowi oczyszcza-
nia. Pierwszym stopniem oczyszczania 
jest układ mikrofiltracji, który usuwa 
wszystkie cząstki zanieczyszczeń po-
wyżej 80 µm. Surowy kondensat ma 
odczyn kwaśny i zanim trafi do dalsze-
go oczyszczania zostaje zneutralizowa-

ny poprzez dawkowanie NaOH oraz 
schłodzony do temperatury około 40oC. 
Drugim stopniem oczyszczania jest 
układ ultrafiltracji, który pozwala usu-
nąć wszystkie cząstki zanieczyszczeń 
powyżej 0,001 µm. Ostatnim stopniem 
oczyszczania jest odwrócona osmoza. 
Kondensat opuszczający odwróconą 
osmozę jest pozbawiony większości 
soli i ma przewodność ok. 50-150 µS. 
Oczyszczony kondensat kierowany jest 
do istniejącego zbiornika wody surowej 
skąd wykorzystywany jest do proce-
sów technologicznych elektrociepłow-
ni. Dzięki temu zmniejszono ilość wody 
surowej pobieranej z istniejących stud-
ni głębinowych. Od momentu urucho-
mienia instalacji odzyskano już ponad 
11 000 m3 wody.

 � Pierwsze miesiące 
pracy instalacji

Pierwsze uruchomienie instalacji 
odbyło się na początku grudnia 2014 r. 
Po przeprowadzonym rozruchu, ruchu 
regulacyjnym oraz ruchu próbnym in-
stalacja została przekazana do eksplo-
atacji w końcu stycznia 2015 r.

Na rys. 8 przedstawiono moc ciepl-
ną instalacji UOC osiągniętą w pierw-
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Rys. 6. Układ odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego

Rys. 7. Instalacja oczyszczania kondensatu
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Rys. 8. Moc cieplna układu odzysku ciepła w porównaniu do mocy cieplnej kotła

Rys. 9. Sprawność kotła K6 z instalacją odzysku ciepła oraz bez instalacji

 

Rys. 8. Moc cieplna układu odzysku ciepła w porównaniu do mocy cieplnej kotła 

 

 
Rys. 9. Sprawność kotła K6 z instalacją odzysku ciepła oraz bez instalacji 

 

 

 

Rys. 8. Moc cieplna układu odzysku ciepła w porównaniu do mocy cieplnej kotła 

 

 
Rys. 9. Sprawność kotła K6 z instalacją odzysku ciepła oraz bez instalacji 

 

 

szych miesiącach eksploatacji w po-
równaniu do mocy cieplnej kotła. W 
okresie tym moc cieplna UOC kształ-
towała się w zakresie 10-23 MW, co 
stanowiło 13-30% mocy cieplnej kotła.

Na rys. 9 porównano sprawność 
kotła K6 bez instalacji odzysku ciepła 
oraz z tą instalacją. Z wykresu widać iż 
ciepło odzyskiwane w UOC znacząca 
wpłynęło na wzrost sprawności kotła. 
Bez instalacji UOC sprawność kształ-
tuje się na poziomie 88-91%, natomiast 
uwzględniając ciepło z UOC sprawność 
ta wzrasta do wartości 100-115%. War-
tości sprawności powyżej 100% wyni-
kają z tego, że sprawność ta jest wy-
znaczana w odniesieniu do wartości 
opałowej oraz z tego, że dzięki instalacji 
UOC wykorzystujemy do celów użytko-
wych ciepło kondensacji pary wodnej 
zawartej w spalinach.

Na rys. 10 przedstawiono wykres 
ilustrujący procentowy odzysk ciepła 
(w odniesieniu do mocy cieplnej ko-
tła) w zależności od wilgotności spalin 
oraz od temperatury powrotnej wody 
sieciowej. Z wykresu widać jak rośnie 
odzysk ciepła wraz ze wzrostem wil-
gotności spalin. Odzysk ciepła rośnie 
również wraz ze spadkiem temperatury 
powrotnej wody sieciowej wykorzysty-
wanej do odbioru ciepła.

 � Wnioski

Spalanie wilgotnej biomasy w ko-
tłach energetycznych związane jest ze 
znaczną stratą kominową. Ciepło zuży-
te na odparowanie wilgoci zawartej w 
paliwie wraz ze spalinami jest bezpow-
rotnie tracone. Układ odzysku ciepła ze 
spalin jest sposobem na odzyskanie 
tego ciepła. Bez dodatkowego wkładu 
paliwa instalacja pozwala wyproduko-
wać ciepło i wykorzystać je do celów 
użytkowych, co zwiększa sprawność 
całkowitą elektrociepłowni. Pierwsze 
miesiące eksploatacji instalacji wyka-
zały wysoką skuteczność w odzyski-
waniu ciepła. Instalacja charakteryzuje 
się wysokim poziomem automatyzacji 
procesu, dzięki czemu w minimalnym 
stopniu angażuje obsługę.  o

 Na rys. 10 przedstawiono wykres ilustrujący procentowy odzysk ciepła (w odniesieniu do mocy 
cieplnej kotła) w zależności od wilgotności spalin oraz od temperatury powrotnej wody sieciowej. Z 
wykresu widać jak rośnie odzysk ciepła wraz ze wzrostem wilgotności spalin. Odzysk ciepła rośnie 
również wraz ze spadkiem temperatury powrotnej wody sieciowej wykorzystywanej do odbioru ciepła. 

 

 

Rys. 10. Odzysk ciepła w zależności od wilgotności spalin oraz temperatury wody sieciowej 

 

Wnioski 

Spalanie wilgotnej biomasy w kotłach energetycznych związane jest ze znaczną stratą kominową. 
Ciepło zużyte na odparowanie wilgoci zawartej w paliwie wraz ze spalinami jest bezpowrotnie tracone. 
Układ odzysku ciepła ze spalin jest sposobem na odzyskanie tego ciepła. Bez dodatkowego wkładu paliwa 
instalacja pozwala wyprodukować ciepło i wykorzystać je do celów użytkowych, co zwiększa sprawność 
całkowitą elektrociepłowni. Pierwsze miesiące eksploatacji instalacji wykazały wysoką skuteczność w 
odzyskiwaniu ciepła. Instalacja charakteryzuje się wysokim poziomem automatyzacji procesu, dzięki 
czemu w minimalnym stopniu angażuje obsługę. 

Rys. 10. Odzysk ciepła w zależności od  
wilgotności spalin oraz temperatury wody sieciowej
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Pisząc o specustawie przesyłowej, 
nie sposób nie nawiązać do projektu 
ustawy o korytarzach przesyłowych, 
który był procedowany przez kilka 
ostatnich lat. Projekt ten miał w założe-
niu regulować całokształt problematyki 
urządzeń przesyłowych, niezależnie od 
ich rodzaju, obejmując swoim zakresem 
zarówno urządzenia projektowane, jak 
i już istniejące (tzw. zaszłości). Obser-
wacja prac nad nim oraz analiza wypo-
wiedzi autorów uchwalonej specustawy 
pozwalają na zidentyfikowanie dwóch 
przyczyn nieuchwalenia ustawy kory-
tarzowej - zbyt dotkliwe skutki finanso-
we dla przedsiębiorców przesyłowych 
oraz zarzuty odnośnie do sprzeczno-
ści z Konstytucją istotnych rozwiązań. 

Cytując klasyka, można powiedzieć, 
że specustawa przesyłowa jest ustawą 
korytarzową na miarę naszych możli-
wości i nieprędko należy spodziewać 
się aktu prawnego kompleksowo re-
gulującego status prawny pozostałych 
urządzeń. Autorzy projektu, który mu-
siał zostać uchwalony przed końcem 
kadencji, wybrali wariant bezpieczny, w 
zasadzie kopiując większość rozwiązań 
z obowiązujących już specustaw, w tym 
dotyczących: Terminala LNG w Świno-
ujściu i inwestycji mu towarzyszących, 
dróg publicznych, infrastruktury kolejo-
wej oraz lotnisk publicznych.

 � Skąd ten pośpiech?

Inwestycje objęte specustawą sta-
nowią projekty wspólnego zaintereso-

Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz i Zamroch - Radcowie Prawni, Spółka Partnerska
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SPECUStawa PrZESyłOwa 
- podstawowe założenia

5 sierpnia 2015 r. ustępujący tego dnia Prezydent 
Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną 

przez Sejm 24 lipca 2015 r. ustawę o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych, potocznie nazywaną specustawą 
przesyłową. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe 
założenia tej ustawy, wskazując jednocześnie na 
przyczyny jej uchwalenia.
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wania (ang. PCI), w rozumieniu prze-
pisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuro-
pejskiej infrastruktury energetycznej, 
uchylające decyzję nr 1364/2006/WE 
oraz zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) 
nr 715/2009 (dalej: Rozporządzenie 
nr 347/2013 albo Rozporządzenie). 
Najogólniej rzecz ujmując, Rozporzą-
dzenie nr 347/2013 ukierunkowane 
jest na stworzenie bezpiecznego i kon-
kurencyjnego rynku m.in. energii elek-
trycznej w ramach Unii Europejskiej, 
w tym poprzez rozbudowę istniejącej 
infrastruktury wewnętrznej oraz połą-
czeń transgranicznych, jak również po-
przez budowę nowych źródeł energii 
odnawialnej. 

Zobowiązania nałożone na Polskę 
wymagały podjęcia intensywnych dzia-
łań, w tym na płaszczyźnie ustawo-
dawczej, albowiem polskie rozproszo-
ne i powolne procedury nie przystawały 
do wymogów unijnych, w szczegól-
ności odnośnie do realizacji inwesty-
cji w czasie nie dłuższym niż 3,5 roku. 
Rozporządzenie zawiera jednoznaczną 
wytyczną, iż projekty będące przedmio-
tem wspólnego zainteresowania (PCI) 
posiadają status „projektów o nadrzęd-
nym interesie publicznym” i powinny 
być realizowane jak najszybciej oraz 
szczegółowo monitorowane i oceniane, 
przy jednoczesnym zachowaniu mini-
malnego poziomu obciążeń administra-
cyjnych dla projektodawców.

Drugim impulsem dla procedowania 
projektu specustawy w ramach szyb-
kiej ścieżki legislacyjnej były zagroże-
nia związane z nieterminową realizacją 
inwestycji w sieci przesyłowe, zarówno 
tych prowadzonych obecnie, jak i zapla-
nowanych na lata 2014-2020. W po-
wyższym zakresie Polska, a ściślej Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne Spółka 
Akcyjna, korzysta z potężnego dofinan-
sowania ze środków unijnych w ramach 
programów z okresu 2007-2013 oraz 
aktualnie realizowanych programów w 
latach 2014-2020. 

Wizja naruszenia warunków umów 
o udzielenie dotacji oraz zobowiązań 
naszego kraju w zakresie tworzenia eu-
ropejskich korytarzy energetycznych 
były silnym impulsem dla szybkich dzia-
łań ustawodawczych. Słowo szybkie 
nie jest tu nawet adekwatne - były to 
działania o nadzwyczajnej prędkości, 
jeżeli chodzi o polski Parlament, albo-
wiem od czytania projektu ustawy na 
posiedzeniu Sejmu do przedłożenia jej 
Prezydentowi do podpisu minęło zale-
dwie 15 dni. 

Pośpiech nigdy nie był towarzy-
szem jakości, z drugiej strony jednak, 
większość rozwiązań została wprost 
przeniesiona z obowiązujących specu-
staw, zatem nie należałoby spodziewać 
się istotnie innej treści, gdyby procedo-
wanie trwało dłużej.

został zawarty w załączniku do ustawy. 
Zawiera on 23 pozycje, które można 
podzielić na trzy kategorie.

Pierwsza z nich to linie przesyłowe 
istotne dla wykonania kompleksowe-
go połączenia energetycznego Polska 
- Litwa. Druga to linie niezbędne dla 
zwiększenia zdolności wymiany mocy 
pomiędzy systemami elektroenerge-
tycznymi Polski i Niemiec oraz Czech. 
Trzecia zaś to linie, których zadaniem 
jest przesył energii z istniejących oraz 
projektowanych odnawialnych źródeł 
energii, zlokalizowanych przede wszyst-
kim na północy Polski, w tym na Mo-
rzu Bałtyckim.

Specustawa będzie dotyczyła za-
równo inwestycji planowanych, jak i 
będących już w toku realizacji. Przepis 
art. 33 ustawy umożliwia inwestorowi 
wybór, czy będzie w dalszym ciągu pro-
cedował w oparciu o ogólne przepisy 
obowiązującego prawa, czy też sko-
rzysta z uproszczonej ścieżki prawnej.

Trzeba podkreślić, iż ustawa nie 
dotyczy innych linii przesyłowych i dys-
trybucyjnych, przy czym w pierwszym 
brzemieniu jej projektu przewidziano 
możliwość zastosowania jej przepi-
sów także dla tzw. inwestycji towarzy-
szących. Powyższe zostało krytycznie 
ocenione pod kątem zgodności z pra-
wem UE przez Biuro Analiz Sejmowych, 
wobec czego autorzy projektu przy-
gotowali autopoprawkę, która usunę-
ła zapisy umożliwiające rozciągnięcie 
przepisów specustawy na inne urzą-
dzenia.

W powyższym zakresie istotne zna-
czenie miała okoliczność, iż posłowie w 
uzasadnieniu projektu ustawy wyraźnie 
wskazali, że jej zadaniem jest umożli-
wienie wykonania zobowiązań nałożo-
nych na Polskę mocą Rozporządzenia 
nr 347/2013. Stwierdzili zatem jedno-
znacznie, iż celem ustawy jest udrożnie-
nie procesu inwestycyjnego dla projek-
tów wspólnego zainteresowania, które 
to inwestycje są traktowane przez UE 
jako priorytetowe dla zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego i rozwoju 
konkurencji w tym segmencie wspólno-
towego rynku.

(…) decyzja o 
ustaleniu lokalizacji 
strategicznej 
inwestycji w 
zakresie sieci 
przesyłowej nie 
stanowi pozwolenia 
na budowę, o 
którego wydanie 
inwestor musi 
wystąpić oddzielnie

”
 � Zakres przedmiotowy 
ustawy

Zgodnie z uwagami poczynionymi 
na wstępie, zakres przedmiotowy spe-
custawy z 24 lipca 2015 r. jest bardzo 
wąski - dotyczy ona bowiem wyłącznie 
linii przesyłowych najwyższych napięć, 
będących własnością operatora sieci 
przesyłowych, czyli spółki akcyjnej Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne.

Zamknięty katalog linii przesyło-
wych, do których ma ona zastosowanie 
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Mając na uwadze treść opinii praw-
nych przygotowanych przez Biuro Analiz 
Sejmowych oraz treść poselskiej auto-
poprawki do projektu specustawy na-
leży zakładać, iż ustawa w przyszłości 
może zostać znowelizowana w zakresie 
załącznika do niej zawierającego wykaz 
linii najwyższych napięć. Należy jednak 
zasadniczo wykluczyć możliwość roz-
szerzenia jej obowiązywania na inne 
urządzenia przesyłowe i dystrybucyjne. 

 � Etap poprzedzający 
złożenie wniosku

Specustawa przesyłowa integruje 
wiele postępowań, jednak nie uchy-
la obowiązku uprzedniego uzyskania 
przez inwestora decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach oraz pozwo-
lenia wodnoprawnego, jeżeli jest ono 
wymagane. 

Warto zwrócić uwagę, iż w powyż-
szym zakresie specustawa wprowa-
dziła dodatkową podstawę prawną dla 
czasowego ograniczenia własności al-
bo prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości, jeżeli jest to niezbędne do 
przeprowadzenia pomiarów, badań lub 
innych prac niezbędnych do sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko. Nakaz udo-
stępnienia nieruchomości może być 
przedmiotem decyzji administracyjnej, 
jeżeli nie udało się uzyskać tytułu praw-
nego do czasowego jej zajęcia pomimo 
przeprowadzonych negocjacji. Okres 
możliwego dysponowania nierucho-
mością jest bardzo długi, wynosi on 
bowiem maksymalnie aż 3 lata.

Z uwagi na zintegrowanie wielu 
rozproszonych postępowań admini-
stracyjnych, które dotyczyły wydania 
zgód i zezwoleń, jak też z uwagi na 
wyłączenie stosowania części przepi-
sów powszechnie obowiązującego pra-
wa, specustawa wymaga, by inwestor 
przed wystąpieniem z wnioskiem uzy-
skał opinie szeregu organów, w zależ-
ności od specyfiki przebiegu i miejsca 
realizacji inwestycji. 

Co ważne, negatywna opinia nie 
wyklucza możliwości skutecznego wy-

stąpienia z wnioskiem o wydanie decy-
zji ustalającej lokalizację inwestycji, za-
tem ograniczenie kompetencji organów 
je wydających nie podlega dyskusji. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
ograniczenia czasowe dla wydania opi-
nii - jeżeli organ nie uczyni tego w ter-
minie 21 dni, ustawa wprowadza sku-
tek w postaci całkowitego uzgodnienia.

 � określa warunki ochrony przeciw-
pożarowej dla inwestycji,

 � zawiera wymagania dotyczące 
ochrony interesów osób trzecich,

 � zatwierdza podziały nieruchomo-
ści, które podlegają wywłaszczeniu 
pod budowę stacji elektroenerge-
tycznych,

 � zawiera oznaczenie nieruchomości, 
na których jest planowana budowa 
stacji elektroenergetycznych,

 � zawiera oznaczenie nieruchomości, 
których własność ma zostać ogra-
niczona mocą tej decyzji,

 � określa termin wydania nierucho-
mości lub opróżnienia lokali i innych 
pomieszczeń, nie krótszy niż 120 
dni od dnia, w którym decyzja sta-
nie się ostateczna.
Należy podkreślić, iż decyzja o usta-

leniu lokalizacji strategicznej inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowej nie sta-
nowi pozwolenia na budowę, o któ-
rego wydanie inwestor musi wystąpić 
oddzielnie. Decyzja o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji stanowi tytuł prawny 
do dysponowania nieruchomościami 
nią objętymi na cele budowlane, z tym 
jednak zastrzeżeniem, iż roboty mogą 
rozpocząć się dopiero po dniu, w któ-
rym decyzja ta stała się ostateczna.

Obie wskazane wyżej decyzje wy-
daje właściwy miejscowo wojewoda, 
a w przypadku inwestycji zlokalizowa-
nych na terenie więcej niż jednego wo-
jewództwa, ten z wojewodów, na które-
go obszarze właściwości znajduje się 
najdłuższy objęty wnioskiem odcinek 
sieci przesyłowej.

Wojewoda, podobnie jak wcześniej 
wymienione organy opiniujące, nie ma 
zbyt wiele czasu na wydanie decyzji, 
co do zasady zobligowany jest bowiem 
wykonać ten obowiązek w terminie mie-
siąca od dnia złożenia wniosku. Każde 
opóźnienie może stanowić źródło pro-
blemów z uwagi na nałożenie na or-
gan kary pieniężnej w wysokości 1000 
zł dziennie. 

Decyzja może dotyczyć całego 
zamierzenia inwestycyjnego albo je-
go części, co będzie miało praktycz-
ne zastosowanie dla linii przesyłowych 

Decyzja o 
ustaleniu lokalizacji 
inwestycji stanowi 
tytuł prawny do 
dysponowania 
nieruchomościami 
nią objętymi na 
cele budowlane, 
z tym jednak 
zastrzeżeniem, 
iż roboty mogą 
rozpocząć się 
dopiero po dniu,  
w którym decyzja ta 
stała się ostateczna

”

 � Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji strategicznej 
inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowej

Dysponując gotowym wnioskiem 
wraz z załącznikami, których wyczer-
pujące wyliczenie zawiera przepis art. 
4 specustawy, inwestor może ubiegać 
się o wydanie decyzji o ustaleniu lokali-
zacji strategicznej inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowej. Wskazana decyzja 
reguluje następujące kwestie:

 � zatwierdza linie rozgraniczające te-
ren inwestycji,

 � określa warunki techniczne jej reali-
zacji, w tym wynikające z potrzeb 
ochrony środowiska i zabytków 
oraz przeciwdziałania poważnym 
awariom przemysłowym,
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realizowanych etapami. Specustawa 
wprowadziła wiele istotnych uprosz-
czeń proceduralnych w zakresie do-
ręczania decyzji i zawiadamiania o jej 
wydaniu, ponadto jednoznacznie usu-
nęła przeszkodę dla procedowania w 
postaci nieuregulowanego stanu praw-
nego nieruchomości.

 � Pozyskanie tytułu 
prawnego do wielu 
nieruchomości

Zgodnie z wcześniejszymi uwaga-
mi, decyzja o ustaleniu lokalizacji stra-
tegicznej inwestycji zatwierdza podziały 
nieruchomości, według linii rozgrani-
czających teren objęty inwestycją. Z 
podziałem nieruchomości związane 
jest wywłaszczenie, które może przy-
brać zarówno postać pełną, jak i ogra-
niczoną na wzór przepisu art. 124 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomości przeznaczone pod 
budowę stacji elektroenergetycznych 
stają się z dniem uostatecznienia de-
cyzji własnością Skarbu Państwa, przy 
czym wywłaszczenie w tym trybie po-
woduje także wygaśnięcie praw obcią-
żających nieruchomość. 

Wywłaszczenie oraz wygaśnięcie 
wskazanych praw następuje za odszko-
dowaniem. Ustawa przewiduje ponadto 
możliwość żądania przez uprawnione-
go do nieruchomości jej wykupu w ca-
łości, jeżeli pozostała część nie nadaje 
się do prawidłowego wykorzystania na 
dotychczasowe cele.

Odszkodowanie przysługuje w wy-
sokości uzgodnionej pisemnie przez 
inwestora z osobą uprawnioną, a w 
przypadku nieosiągnięcia porozumie-
nia w terminie 2 miesięcy, w wysokości 
określonej mocą decyzji wydanej przez 
wojewodę na podstawie operatu sza-
cunkowego sporządzonego przez rze-
czoznawcę majątkowego. 

W odniesieniu do pozostałych nie-
ruchomości objętych liniami rozgrani-
czającym teren inwestycji, decyzja o 
ustaleniu jej lokalizacji powoduje skutek 
w postaci ograniczenia własności. To 

ograniczenie zawiera szerszy katalog 
uprawnień dla przedsiębiorcy niż art. 
124 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, dając prawo do wejścia na 
teren nieruchomości w celu wykonania 
prac związanych z budową, przebudo-
wą, utrzymaniem, eksploatacją, kon-
serwacją, remontami oraz usuwaniem 
awarii przewodów i urządzeń służą-
cych do przesyłania energii elektrycz-
nej, a także innych podziemnych, na-
ziemnych lub nadziemnych obiektów i 
urządzeń niezbędnych do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń. 

Po zakończeniu prac, inwestor zo-
bowiązany jest przywrócić nierucho-
mość do stanu poprzedniego, a w ta-
kim zakresie w jakim nie jest to możliwe 
albo powoduje nadmierne trudności lub 
koszty, zobowiązany jest zapłacić od-
szkodowanie ustalone zgodnie z prze-
pisami art. 124 ust. 2 i 4-7 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami.

Warto podkreślić, iż specustawa 
przesyłowa przewiduje możliwość wy-
płacenia zaliczki w wysokości 70% od-
szkodowania ustalonego przez organ 
pierwszej instancji, co jednak odnosi się 
wyłącznie do nieruchomości wywłasz-
czanych pod budowę stacji elektroener-
getycznych. W stosunku do pozosta-
łych nieruchomości, na których będą 
posadowione linie przesyłowe, mecha-
nizm wypłaty zaliczki jest niemożliwy do 
zastosowania, albowiem podstawą dla 
określenia wysokości odszkodowania 
jest m.in. stan nieruchomości z daty za-
kończenia inwestycji i zakres, w jakim 
przywrócono jej stan poprzedni.

 � Wnioski

Ustawa o przygotowaniu i realiza-
cji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych, jakkolwiek uchwa-
lana w pośpiechu, jest aktem prawnym, 
którego należało się spodziewać od 
dłuższego czasu, wobec jednoznacz-
nych zobowiązań międzynarodowych 
naszego kraju. Niestety przepisy ogól-
ne obowiązującego prawa nie są odpo-
wiednie dla sprawnego przygotowania 
i przeprowadzenia kluczowych inwe-

stycji infrastrukturalnych, co powoduje 
konieczność każdorazowego sięgania 
po środki wyjątkowe, a tak należy po-
strzegać specustawy o ograniczonym 
czasowo okresie obowiązywania. Po-
wyższe nie może być ocenione pozy-
tywnie i należałoby oczekiwać od usta-
wodawcy uchwalenia aktu prawnego, 
który będzie kompleksowo regulował 
wskazaną problematykę, kluczową dla 
rozwoju gospodarczego kraju, a jedno-
cześnie wrażliwą społecznie z uwagi na 
szeroki zakres wywłaszczeń. 

 o

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

F
ot

. w
w

w
.m

or
gu

efi
le

.c
om



52 nr 4(46)/2015
Te

c
h

n
o

lo
g

ie

Jednym z ważniejszych wskaźników 
klasyfikujących skuteczność opraco-
wywanych instalacji suszenia jest za-
potrzebowanie energii w procesie su-
szenia, definiowanym jako ilość energii 
(np. w kJ) potrzebnej do odparowania 1 
kg wody z węgla. W zależności od me-
tody suszenia oraz specyfiki instalacji, 
parametr ten waha się zwykle od około 
1300 kJ do około 4000 kJ [1]. 

Węgiel brunatny jest obecnie naj-
tańszym źródłem energii elektrycznej 
(około 19 USD/MWh)  [2], co stanowi 
około 65% kosztów energii uzyskiwanej 
z węgla kamiennego. Cztery z pięciu 
wielkich polskich elektrowni opalanych 
węglem brunatnym produkują energię 

tańszą niż najtańsza elektrownia pracu-
jąca na węglu kamiennym [2]. Dotych-
czas udokumentowano w Polsce łącz-
nie 190 złóż o zasobach bilansowych 
40 224,3 mld ton, w tym w złożach za-
gospodarowanych zalega 2,136 mld 
ton, z czego 1,779 mld ton są to zaso-
by przemysłowe [3]. Ocenia się, że przy 
utrzymaniu wydobycia na aktualnym po-
ziomie, zasobów w dokumentowanych 
złożach wystarczy na przeszło 400 lat, 
a uwzględniając zasoby złóż perspek-
tywicznych zbadanych wstępnie - na 
około 950 lat  [4]. Planowaną produkcję 
węgla brunatnego na kolejne 60 lat w 
aktywnych złożach i w zasobach z pól 
legnickich prezentuje [5].

dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr., kierownik Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, 
Michał Czerep, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska

W pracy zawarto wyniki eksperymentalnych badań nad efektywnością procesu 
suszenia węgli brunatnych w szerokim zakresie temperaturowym w trzech 

laboratoryjnych instalacjach suszących: typu „Torbed”, tj. rodzaj wirowego 
złoża fluidalnego, w suszarce obrotowej oraz w suszarce fluidalnej „3D” 
fontanno-pęcherzykowej. Jako czynnika suszącego podczas testów używano 
powietrza. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla węgla brunatnego  
z kopalni Turów. Badano wpływ temperatury powietrza na efektywność suszenia.  
Dokonano również porównania efektywności i energochłonności suszenia dla 
trzech rozpatrywanych instalacji, aby ocenić możliwość integracji w układ bloku 
gwarantujący podniesienie jego sprawności.

Efektywność procesu  
suszenia węgla brunatnego 

w różnych technologiach 

Koniecznym jest zastosowanie 
technologii zmierzających do wzrostu 
sprawności produkcji energii w blo-
kach opalanych węglem brunatnym, 
z powodu jego niskiej kaloryczności 
związanej przede wszystkim z dużą 
zawartością wilgoci rzędu 40-55% [6]. 
Stąd konieczność jego wstępnego su-
szenia, a więc doboru technologii i pa-
rametrów procesu suszenia.

Podstawowym celem badań na 
instalacjach do suszenia węgla bru-
natnego jest znalezienie parametrów 
suszarki do najefektywniejszego su-
szenia, tj. minimalnego zużycia energii 
na odparowanie 1 kg H2O zawartego 
w porach cząstek węgla przy zacho-
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waniu odpowiedniego stopnia wysu-
szenia węgla. 

 � Stanowiska badawcze

 � Suszarka obrotowa
Węgiel do suszarki obrotowej poda-

wany i odbierany jest w sposób ciągły. 
Transport węgla w suszarce odbywa się 
poprzez rotacyjny obrót rury wewnętrz-
nej. Czynnikiem suszącym jest podgrza-
ne powietrze.

Instalacja do suszenia współprą-
dowego zamieszczona jest na rys. 1. 
Rozmieszczenie czujników tempera-
tury i wilgotności powietrza w instala-
cji pomiarowej pokazano na rys. 1. Są 
one umieszczone w istotnych miejscach 
zmiany parametrów. Monitorowane są 
również wartości ciśnienia i strumienia 
powietrza za wentylatorem oraz zuży-
cie energii instalacji, co w konsekwencji 
pozwala na wyznaczenie bilansu ener-
getycznego całego procesu suszenia.

ła 2,5 kg. Temperatura powietrza po-
dawanego do suszenia była płynnie 
regulowana w zakresie od 30 do 80oC 
poprzez dwie trzy sekcyjne nagrzewni-
ce elektryczne.

 � Suszarka Ffuidalna - 3D
Na rys. 3 zamieszczony został 

schemat suszarni fluidalnej 3D, któ-
rej konstrukcja stanowiła podstawę 
do budowy suszarki pilotowej. Dla za-
pewnienia zmian strumienia powietrza 
w szerokim zakresie instalacja została 
wyposażona w trzy zespoły wentylato-
rów o łącznej wydajności ponad 3000 
m3/h przy sprężu rzędu 2000 Pa. Każ-
dy z wentylatorów jest wyposażony w 
przetwornice częstotliwości celem za-
pewnienia płynnej regulacji obrotów. 
Układ kanałów wraz z armaturą odci-
nająco-regulacyjną pozwala na warian-
tową współpracę wentylatorów: rów-
noległą lub równoległo-szeregową w 
dowolnej konfiguracji. Układ transportu 

widłowej oceny porównawczej kine-
tyki suszenia i energochłonności pro-
cesu suszenia węgiel na instalacjach 
badawczych był wstępnie podsusza-
ny do ok. 20% zawartości wilgotności 
końcowej.

Układy pomiarowe rejestrowały 
chwilową wartość mocy wentylatora 
oraz  innych urządzeń pomocniczych w 
zależności od rodzaju suszarki, Pw, [W]

Moc elektryczną pobieraną przez 
nagrzewnicę wyznaczano ze wzoru:  

 [W]
gdzie:

m - strumień powietrza na wlocie do na-
grzewnicy [kg/s],
cp - ciepło właściwe powietrza [J/kg•K],
t1,t2 - temperatura na wlocie i wylocie z 
suszarki [°C].

Dla każdego analizowanego prze-
działu czasowego wyznaczano wartość 
zużytej energii elektrycznej z zależności:

 

    [J]
gdzie:

Ew,n - energia całkowita , równa su-
mie energii wentylatora Ew i nagrzew-
nicy EN,
a

1,2 - kolejne chwile próbkowania.

Ilość wody odparowanej z węgla 
w danym przedziale czasowym, od-
powiada różnicy ilości wody zawartej 
w powietrzu na wlocie i wylocie z su-
szarki. Chwilową wartość ubytku wody 
z węglu wyznaczono ze wzoru:

                                             

                               
[g H2O]

gdzie:
Δw - względny ubytek wilgoci w węglu/
przyrost wilgoci w powietrzu [g/kg],
V - strumień powietrza na wlocie do su-
szarki [kg/h].

Zużycie energii na proces suszenia 

 
- Suszarka obrotowa 
 

Węgiel do suszarki obrotowej podawany i odbierany jest w sposób ciągły. Transport  węgla w 
suszarce odbywa się poprzez rotacyjny obrót rury wewnętrznej. Czynnikiem suszącym jest 
podgrzane powietrze. 

Instalacja do suszenia współprądowego zamieszczona jest na rys. 1. Rozmieszczenie czujników 
temperatury i wilgotności powietrza w instalacji pomiarowej pokazano na Rys. 1. Są one 
umieszczone w istotnych miejscach zmiany parametrów. Monitorowane są również wartości 
ciśnienia i strumienia powietrza za wentylatorem oraz zużycie energii instalacji, co w konsekwencji 
pozwala na wyznaczenie bilansu energetycznego całego procesu suszenia. 

 
Rys. 1. Schemat stanowiska współprądowego do suszenia węgla brunatnego 

 
 
- Suszarka typu Torbed 

 

Schemat instalacji „Torbed” do suszenia węgla brunatnego zamieszczony jest na Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.. Węgiel do instalacji Torbed podawany i odbierany jest w 
sposób cykliczny. Testy wykonywane były przy maksymalnym obciążeniu wentylatora 
podmuchowego. Strumień powietrza wynosił ok 100 m3/godz., dla zadanego strumienia powietrza 
dobrano maksymalną gęstość złoża. Masa węgla podawana do suszenia wynosiła 2,5 kg. 
Temperatura powietrza podawanego do suszenia była płynnie regulowana w zakresie od 30 do 80oC 
poprzez dwie trzy sekcyjne nagrzewnice elektryczne. 

 
- Suszarka Ffuidalna - 3D 
 

Na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. zamieszczony został schemat suszarni 
fluidalnej 3D, której konstrukcja stanowiła podstawę do budowy suszarki pilotowej. Dla 
zapewnienia zmian strumienia powietrza w szerokim zakresie instalacja została wyposażona w trzy 
zespoły wentylatorów o łącznej wydajności ponad 3000 m3/h przy sprężu rzędu 2000 Pa. Każdy z 
wentylatorów jest wyposażony w przetwornice częstotliwości celem zapewnienia płynnej regulacji 
obrotów. Układ kanałów wraz z armaturą odcinająco-regulacyjną pozwala na wariantową 
współpracę wentylatorów: równoległą lub równoległo-szeregową w dowolnej konfiguracji. Układ 

Rys. 1. Schemat stanowiska współprądowego do suszenia węgla brunatnego

 � Suszarka typu Torbed
Schemat instalacji „Torbed” do su-

szenia węgla brunatnego zamieszczony 
jest na rys. 2. Węgiel do instalacji "Tor-
bed" podawany i odbierany jest w spo-
sób cykliczny. Testy wykonywane były 
przy maksymalnym obciążeniu wenty-
latora podmuchowego. Strumień po-
wietrza wynosił ok. 100 m3/godz., dla 
zadanego strumienia powietrza dobra-
no maksymalną gęstość złoża. Masa 
węgla podawana do suszenia wynosi-

powietrza jest wyposażony ponadto w 
trzy nagrzewnice elektryczne o łącznej 
mocy cieplnej 20 kW.

 � Metodyka badań

Węgiel turoszowski wykorzysty-
wany do testów suszenia pozyskany 
był zza kruszarki, następnie do badań 
wyselekcjonowano ziarna poniżej 6,3 
mm. Początkowa zawartość wilgoci 
w węglu wynosiła ok. 43%. Dla pra-

Rys. 2. Schemat stanowiska typu „Torbed”  Rys. 3. Schemat suszarni Fluidalnej 3D

Metodyka badań

Węgiel turoszowski wykorzystywany do testów suszenia pozyskany był zza kruszarki, 
następnie do badań wyselekcjonowano ziarna poniżej 6,3 mm. Początkowa zawartość wilgoci w 
węglu wynosiła ok. 43%. Dla prawidłowej oceny porównawczej kinetyki suszenia i 
energochłonności procesu suszenia węgiel na instalacjach badawczych był wstępnie podsuszany do 
ok. 20% zawartości wilgotności końcowej.
Układy pomiarowe rejestrowały chwilową wartość mocy wentylatora oraz  innych urządzeń

pomocniczych w zależności od rodzaju suszarki, Pw, [W]
Moc elektryczną pobieraną przez nagrzewnicę wyznaczano ze wzoru:             

                                                                         [W]

gdzie:
m - strumień powietrza na wlocie do nagrzewnicy [kg/s],
cp - ciepło właściwe powietrza [J/kg•K],
t1,t2 - temperatura na wlocie i wylocie z suszarki [°C].
Dla każdego analizowanego przedziału czasowego wyznaczano wartość zużytej energii elektrycznej 
z zależności:

                                        [J]

gdzie:

Rys. 2. Schemat stanowiska typu „Torbed”  Rys. 3. Schemat suszarni Fluidalnej 3D

Metodyka badań

Węgiel turoszowski wykorzystywany do testów suszenia pozyskany był zza kruszarki, 
następnie do badań wyselekcjonowano ziarna poniżej 6,3 mm. Początkowa zawartość wilgoci w 
węglu wynosiła ok. 43%. Dla prawidłowej oceny porównawczej kinetyki suszenia i 
energochłonności procesu suszenia węgiel na instalacjach badawczych był wstępnie podsuszany do 
ok. 20% zawartości wilgotności końcowej.
Układy pomiarowe rejestrowały chwilową wartość mocy wentylatora oraz  innych urządzeń

pomocniczych w zależności od rodzaju suszarki, Pw, [W]
Moc elektryczną pobieraną przez nagrzewnicę wyznaczano ze wzoru:             

                                                                         [W]

gdzie:
m - strumień powietrza na wlocie do nagrzewnicy [kg/s],
cp - ciepło właściwe powietrza [J/kg•K],
t1,t2 - temperatura na wlocie i wylocie z suszarki [°C].
Dla każdego analizowanego przedziału czasowego wyznaczano wartość zużytej energii elektrycznej 
z zależności:

                                        [J]

gdzie:

Ew,n - energia całkowita , równa sumie energii wentylatora Ew i nagrzewnicy EN,
a1,2 - kolejne chwile próbkowania.
Ilość wody odparowanej z węgla w danym przedziale czasowym, odpowiada różnicy ilości wody 
zawartej w powietrzu na wlocie  i wylocie z suszarki. Chwilową wartość ubytku wody w węglu 
wyznaczono ze wzoru:

                                                                            [g H2O]

gdzie:
Δw - względny ubytek wilgoci w węglu / przyrost wilgoci w powietrzu [g/kg],
V - strumień powietrza na wlocie do suszarki [kg/h].
Zużycie energii na proces suszenia węgla odniesiona do masy odparowywanej wilgoci. 
Nakład jednostkowy energii wyznacza się według następującej zależności:

                                                                            [kJ/kg H2O]

Uzyskane w ten sposób wartości jednostkowego zużycia energii służą do porównywania wyników
procesu suszenia zrealizowanych przy różnych parametrach oraz dla różnych typów instalacji 
suszącej.

Badania eksperymentalne - analiza porównawcza

Na podstawie opracowanych krzywych kinetyki suszenia i wydatku energetycznego dla różnych 
parametrów suszenia tworzono funkcję trzy parametryczną, w której zmiennymi są: czas suszenia, 
temperatura czynnika suszącego i ubytek wilgoci z węgla lub wydatek energetyczny. Funkcja ta 
pozwala na bezpośrednie porównanie ze sobą efektywności suszenia w różnych typach suszarek dla 
wybranych parametrów procesu suszenia. Funkcja  przedstawiająca zapotrzebowanie na energię dla 
procesu suszenia węgla z kopalni Turów przedstawia się następująco:

Funkcja taka jest charakteryzowana przedstawionymi poniżej wskaźnikami dopasowania względem 
danych pomiarowych:

SSE - resztkowa suma kwadratów odchyleń,
R2 - współczynnik determinacji,
Adjusted R - square - skorygowana wartość R2,
RMSE - pierwiastek kwadratowy błędu średniokwadratowego MSE.
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transportu powietrza jest wyposażony ponadto w trzy nagrzewnice elektryczne o łącznej mocy 
cieplnej 20 kW. 
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jednostkowego zużycia energii służą do 
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nia zrealizowanych przy różnych para-
metrach oraz dla różnych typów insta-
lacji suszącej.
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eksperymentalne - 
analiza porównawcza
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Funkcja taka jest charakteryzowa-
na przedstawionymi poniżej wskaźni-
kami dopasowania względem danych 
pomiarowych:
SSE - resztkowa suma kwadratów od-
chyleń,
R2 - współczynnik determinacji,
Adjusted R - square - skorygowana war-
tość R2,
RMSE - pierwiastek kwadratowy błędu 
średniokwadratowego MSE.

stworzenie funkcji zaprezentowanych na 
rys. 4. Dla lepszej oceny wizualnej do-
datkowo dla każdej funkcji stworzono 
wykresy strukturalne. Na podstawie tak 
wygenerowanych funkcji dokonano po-
równania różnych typów suszarek pod 
kątem stopnia wysuszenia węgla dla wy-
branych temperatur i czasów suszenia 
oraz oceny wydatku energetycznego 
na kilogram usuniętej wilgoci. Na rys. 
5 zaprezentowany jest wykres zbiorczy 
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porównujący stopień wysuszenia wę-
gla dla temperatury (60oC) dla różnych 
czasów suszenia.

Z wykresu przedstawionego na rys. 
5 zaobserwować można jednoznacznie, 
że oceniając suszarki pod kątem stopnia 
wysuszenia węgla, suszarka typu "Tor-
bed" jest znacznie skuteczniejsza. Su-
szarka Obrotowa dopiero przy testach 
wykonywanych w wyższych temperatu-
rach rzędu 120oC osiągała dostateczny 
stopień wysuszenia węgla. Na wykresie 
poniżej zaobserwować można również, 
że czym dłuższy czas suszenia - tym 

Suszarka Obrotowa Suszarka typu Torbed Suszarka fluid 3D

Rys. 4. Funkcję przedstawiające wpływ temperatury na stopień wysuszenia węgla w suszarkach

 
 
 
- Porównanie efektywności suszenia 
 

Testy suszenia wykonane na poszczególnych instalacjach suszących wykonano dla różnych 
temperatur czynnika suszącego i dla stałego strumienia powietrza dla danego typu suszarki. 
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różnice w stopniu wysuszenia węgla 
dla badanych suszarek są większe. Su-
szarka obrotowa wymaga znacznie dłuż-
szych czasów i wyższych temperatur su-
szenia dla osiągnięcia niskich wartości 
wilgotności końcowej węgla. 

 � Zestawienie zapotrzebowania 
na energię suszenia w rożnych 
typach suszarek 
Analogiczne funkcje trójparame-

tryczne stworzono dla oceny wydatku 
energetycznego suszarek na 1 kg od-
parowanej wilgoci. Przy czym dokona-
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Rys. 5. Porównanie skuteczności suszenia w temperaturze 60oC 
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Suszarka Obrotowa Suszarka typu Torbed Suszarka fluid 3D

Rys. 6. Funkcje przedstawiające zapotrzebowanie na energię do wysuszenia 1 kg wody

Rys. 7. Porównanie zapotrzebowania na energię elektryczną w suszarni obrotowej

Rys. 8. Porównanie zapotrzebowania na energię cieplną w suszarni obrotowej
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suszarek są większe. Suszarka obrotowa wymaga znacznie dłuższych czasów i wyższych 
temperatur suszenia dla osiągnięcia niskich wartości wilgotności końcowej węgla.  
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Rys. 8. Porównanie zapotrzebowania na cieplną w suszarni obrotowej 

Z wykresów przedstawionych na rys. 7 i 8 widać, że udział energii elektrycznej w suszarce 
obrotowej jest mniejszy niż cieplnej i maleje wraz ze wzrostem temperatury czynnika suszącego. Ze 
względu na niską skuteczność suszenia w suszarce obrotowej dla niskich temperatur powietrza 
udział energii cieplnej jest najwyższy. W suszarkach fluidalnych udział energii cieplnej wzrasta 
wraz ze wzrostem temperatury czynnika suszącego. Trend ten został zaprezentowany na 
przykładzie suszarki typu torbed na Rys. 9. 
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- Zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną dla instalacji laboratoryjnych  
 

Na Rys. 10 zestawione zostały udziały energii cieplnej i elektrycznej dla badanych suszarni dla 
trzech różnych temperatur czynnika suszącego (50, 60 i 70oC). Na załączonych wykresach widać, 
że w każdym przypadku suma energii dla suszarni obrotowej jest mniejsza i różnica ta jest tym 
większa im wyższa temperatura czynnika suszącego. Natomiast udział energii elektrycznej w 
porównywanych temperaturach dla suszarni obrotowej wynosi aż ok. 50%, dla instalacji typu 
torbed udział energii elektrycznej wynosi tylko ok. 10%. Suszarnia typu torbed choć charakteryzuje 
się większym wydatkiem energetycznym okazuje się być znacznie efektywniejsza pod kątem 
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Rys. 9. Porównanie zapotrzebowania na cieplną w suszarni typu "Torbed"

Rys. 7. Porównanie zapotrzebowania na energię elektryczną w suszarni obrotowej 
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skuteczności suszenia węgla. Skuteczność ta jest prawie dwa razy większa co ilustruje Rys. 5. 
Więcej wyników badań przedstawionych zostało w monografii [7]. 
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Wnioski 

 Na podstawie badań można wnioskować, w oparciu o lokalne uwarunkowania (koszty) 
pozyskania energii, która technologia suszenia jest najkorzystniejsza. 

 Wraz ze wzrostem temperatury rośnie udział energii cieplnej, maleje natomiast elektrycznej. 
 Energetycznie najniższe zużycie energii podczas suszenia uzyskiwano dla suszarki obrotowej, 

niestety suszarka ta odbiegała poziomem skuteczności suszenia w niskich temperaturach i 
odznaczała się najwyższym udziałem energii elektrycznej. 

 Ektywniejsza pod kątem skuteczności suszenia jest suszarka z zawirowanym złożem fluidalnym 
w szczególności podczas suszenia w temperaturach tj. 60 i 70oC, niestety kosztem wyższego 
zużycia energii do suszenia o ok. 2000-2500 kJ/kgH2O w porównaniu do suszarki obrotowej. 

 W suszarni typu torbed uzyskiwano wysoką kinetykę suszenia kosztem najwyższego zużycia 
energii, jednak pracowała ona w sposób cykliczny. Zasadne jest zatem oczekiwanie obniżenia 
wydatku energetycznego przy zwiększeniu skali suszarki i opracowaniu technologii suszenia w 
sposób ciągły. 

 Suszarka fluidalna „3D” pod względem energetycznym mieści się pomiędzy dwoma 
pozostałymi rozwiązaniami, ale technicznie jest najdojrzalsza i przeszła wielogodzinne testy 
suszenia. 

 
Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w ramach prowadzenia badań w projekcie: 

WSTĘPNE SUSZENIE WĘGLA BRUNATNEGO DLA CELÓW ENERGETYCZNYCH Nr Projektu: POIG.01.03.01-00-040/08 
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sza pod kątem skuteczności suszenia 
węgla. Skuteczność ta jest prawie dwa 
razy większa co ilustruje rys. 5. Więcej 
wyników badań przedstawionych zosta-
ło w monografii [7]

 � Wnioski

 � Na podstawie badań można wnio-
skować, w oparciu o lokalne uwa-
runkowania (koszty) pozyskania 
energii, która technologia susze-
nia jest najkorzystniejsza.

 � Wraz ze wzrostem temperatury ro-
śnie udział energii cieplnej, maleje 
natomiast elektrycznej.

 � Energetycznie najniższe zużycie 
energii podczas suszenia uzy-
skiwano dla suszarki obrotowej, 
niestety suszarka ta odbiegała po-
ziomem skuteczności suszenia w 
niskich temperaturach i odznacza-
ła się najwyższym udziałem energii 
elektrycznej.

 � Ektywniejsza pod kątem skutecz-
ności suszenia jest suszarka z za-
wirowanym złożem fluidalnym w 
szczególności podczas suszenia 

w temperaturach tj. 60 i 70oC, nie-
stety kosztem wyższego zużycia 
energii do suszenia o ok. 2000-
2500 kJ/kgH2O w porównaniu do 
suszarki obrotowej.

 � W suszarni typu Torbed uzyskiwa-
no wysoką kinetykę suszenia kosz-
tem najwyższego zużycia energii, 
jednak pracowała ona w sposób 
cykliczny. Zasadne jest zatem 
oczekiwanie obniżenia wydatku 
energetycznego przy zwiększeniu 
skali suszarki i opracowaniu tech-
nologii suszenia w sposób ciągły.

 � Suszarka fluidalna „3D” pod wzglę-
dem energetycznym mieści się 
pomiędzy dwoma pozostałymi roz-
wiązaniami, ale technicznie jest naj-
dojrzalsza i przeszła wielogodzinne 
testy suszenia.
� o
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W pierwszym bloku tematycznym 
zatytułowanym „Rola diagnostyki ma-
teriałowej we wzroście bezpieczeń-
stwa eksploatacji urządzeń energe-
tycznych” swoimi doświadczeniami w 
zakresie bezpieczeństwa techniczne-
go, związanego z badaniami diagno-
styczno-eksploatacyjnymi w sektorze 
energetycznym, podzielił się przedsta-
wiciel Urzędu Dozoru Technicznego 
- Sylweriusz Brzuska. Z kolei Domi-
nik Kukla z Instytutu Podstawowych 
Problemów Techniki Polskiej Akade-
mii Nauk zaprezentował wyniki badań 
nad oceną stopnia uszkodzenia zmę-
czeniowego materiałów dla energety-
ki z wykorzystaniem metody prądów 
wirowych na przykładzie stali żarowy-

X Forum Dyskusyjne 
„Diagnostyka i chemia dla energetyki”

Mariusz Marchwiak, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Jak co dwa lata Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” 
Sp. z o.o. zorganizowały Forum Dyskusyjne „Diagnostyka i chemia dla 

energetyki”. W tym roku odbyło się ono w dniach 20-22 maja w Szczyrku. Była to 
już X edycja tego ważnego dla branży energetycznej i przemysłowej wydarzenia. 
Grupa 150 fachowców z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, a także 
reprezentanci ciepłownictwa oraz wielu gałęzi przemysłu (m.in. chemicznego, 
papierniczego, petrochemicznego i innych) miała możliwość pozyskania szerokiej 
wiedzy z zakresu eksploatacji, remontów i modernizacji urządzeń, wyników 
pomiarów i badań, zagadnień związanych z diagnostyką materiałową (w tym 
badaniem przyczyn awarii urządzeń cieplno-mechanicznych), oczyszczaniem 
urządzeń i instalacji, chemii energetycznej, gospodarką wodno-ściekową oraz 
systemami pomiarów fizykochemicznych. W ponad dwudziestu prezentacjach 
zaprezentowany został bardzo szeroki zakres wiedzy, doświadczeń i wyników 
badań. 
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trzymałej X10CrMoVNb9-1 oraz stopu 
niklu MAR 247. 

Pozostałe wystąpienia: „Ocena 
stanu materiału walczaków i komór 
kotłów 200 MW po obliczeniowym 
czasie pracy”, „Jak typować ele-
menty do badań w przypadku ruro-
ciągów wysokoprężnych”, „Wpływ 
spalania i współspalania biomasy na 
trwałość wężownic przegrzewaczy 
pary”, „Ocena stanu i przydatności 
do dalszej pracy rurociągów paro-
wych z niskostopowych stali Cr-Mo 
i Cr-Mo-V eksploatowanych powyżej 
200 tys. godzin pracy”, „Wypływ dia-
gnostyki wykładzin gumowych IOS 
na planowanie modernizacji instala-
cji” zaprezentowali przedstawiciele 
ENERGOPOMIARU z Zakładu Chemii 
i Diagnostyki. Bardzo ważny problem 
dotyczący pracy jednostek wytwór-
czych centralnie dysponowanych w 
nowych realiach funkcjonowania KSE, 
w świetle nowych wymagań i potrzeb 
dla bieżącego funkcjonowania, przed-
stawił Tomasz Słupik - reprezentujący 
Zakład Techniki Cieplnej, działający 
w strukturach ENERGOPOMIARU.

Kolejny blok tematyczny „Plano-
wanie, remonty i modernizacje w za-
kresie gospodarki wodno-ściekowej”, 
to następna dawka fachowej wiedzy, 
którą w następujących tematach dzie-
lili się w swoich prezentacjach specja-
liści z Zakładu Chemii i Diagnostyki: 
„Bar, rtęć, OWO oraz związki azoto-
we w oczyszczalniach ścieków z in-
stalacji mokrego odsiarczania spalin”, 
„Instalacja elektrodializy odwracalnej 
(EDR) w TAURON Wytwarzanie S.A. 

Oddział Elektrownia Stalowa Wola - 
doświadczenia z czteroletniej eksplo-
atacji”, „Usuwanie jonu amonowego 
ze ścieków pochodzących z oczysz-
czalni IMOS”, „Elektrodejonizacja - 
podstawy procesu i kierunki rozwo-
jowe technologii”. Doświadczenia z 
własnej realizacji Stacji Deminerali-
zacji Wody dla bloków gazowo-pa-
rowych zaprezentowała Pracownia 
Wodno-Chemiczna EKONOMIA Sp. 
z o.o. Ogólny opis zmodernizowanej 
Stacji Demineralizacji Wody w Elek-
trowni Pątnów jako przykład zasto-
sowania pre-treatment Actiflo® dla 
membranowo-jonitowej stacji DEMI 
zaprezentowała firma Veolia Water 
Technologies Sp. z o.o., a problema-
tykę procesów modernizacji instala-
cji uzdatniania wody, prowadzonych 
przy zachowaniu ciągłości produkcji, 
w oparciu o doświadczenia wyniesio-
ne m.in. z prac przeprowadzonych na 
stacji dekarbonizacji, demineralizacji i 
budowy węzła wody ultraczystej w za-
kładach chemicznych zaprezentował 
przedstawiciel firmy SEEN Technolo-
gie Sp. z o.o. Na zakończenie I dnia 
obrad przedstawiciel Technopomiar 
Sp. z o.o. przedstawił problematykę 
związaną z zawartością TOC (Węgiel 
Ogólny Organiczny) w wodach ultra 
czystych. 

Po tak intensywnym dniu uczest-
nicy Forum Dyskusyjnego „Diagno-
styka i chemia dla energetyki” spędzili 
miły wieczór słuchając koncertu, ob-
serwując pokaz barmański i bawiąc 
się z DJ-em. 

II dzień, bynajmniej z powodu bra-
ku ciekawych tematów, to jeden blok 
tematyczny zatytułowany „Znacze-
nie Czystości Obiegów Wodno-Pa-
rowych”. Niemalże całość programu 
wypełnił Zakład Chemii i Diagnostyki, 
którego przedstawiciele zaprezento-
wali następujące referaty: „Moderni-
zacja stacji pomiarów fizykochemicz-
nych i stacji dawkowania dla bloku 
CFB 170 MW z kotłem spalającym 
87% biomasy”, „Znaczenie utrzy-
mywania stałej temperatury próbki 
do automatycznych pomiarów fizy-

kochemicznych”, „Wpływ pomiarów 
czystości pary na bezawaryjną i eko-
nomiczną pracę kotłów i turbin”, „Kon-
serwacja postojowa wewnętrznych 
powierzchni kotłów i rurociągów pa-
rowych”, „Trawienie oraz chemiczne 
czyszczenie w kontekście bezpie-
czeństwa pracy i eksploatacji obie-
gów wodno-parowych”, „Dmuchanie 
bloku 200 MW po remoncie”. Jedy-
nym prelegentem spoza Zakładów 
Pomiarowo-Badawczych Energety-
ki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. był 
przedstawiciel ENEA Wytwarzanie 
Sp. z o.o., który przedstawił zmoder-
nizowany system zasilania wodą chło-
dzącą pomiarów fizykochemicznych 
na blokach 8 x 200 MW w elektrow-
ni Kozienice. 

Podsumowując to jubileuszowe 
wydarzenie można powiedzieć, że 
ciekawe prezentacje, szerokie gro-
no specjalistów oraz doskonała or-
ganizacja Forum stworzyły doskona-
łą okazję do dyskusji na sali obrad i 
w kuluarach, a górski klimat sprzyjał 
zawieraniu kontaktów, nie tylko biz-
nesowych.  o

Fot.	Energopomiar
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Miłosz Pawlak, menadżer produktu, WIKA Polska Sp. z o.o. sp. k.

Nie zawsze można uniknąć powstania atmosfery wybuchowej. Z tego względu 
w zależności od klasyfikacji stref należy podjąć odpowiednie środki 

wykluczające zapłon. Zagrożeniu powodowanemu przez przenośne kalibratory 
służące do pomiaru i regulacji można w takich obszarach zapobiec stosując 
odpowiednie materiały i wprowadzając odpowiednie rozwiązania.

UrZąDZEnia iSKrObEZPiECZnE 
chronią przed 

niebezpieczeństwem

Kontrola przeprowadzana w 
obszarach zagrożenia wybuchem 
stawia kalibratorom wysokie 
wymagania”
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Z obserwacji wynika, że w więk-
szości obiektów przemysłowych wy-
stępują strefy zagrożenia wybuchu. 
Wiele materiałów koniecznych do 
przeprowadzenia procesów produkcyj-
nych oraz produktów końcowych jest 
palnych lub zagrażających wybuchem. 
Im więcej tych materiałów potrzebnych 
jest podczas procesów obróbczych i 
im więcej jest ich wytwarzanych, np. 
w przemyśle chemicznym, petroche-
micznym lub spożywczym, tym więk-
szy stopień zagrożenia. Każda iskra, 
a także każde przegrzanie może pro-
wadzić do wybuchu o katastrofalnych 
skutkach. Wysokiej jakości technolo-
gia pomiarowa i regulacji spełnia w 
systemach przemysłowych funkcję 
zapobiegawczą. Regularna kalibra-
cja tych systemów przebiega bezpo-
średnio w samych urządzeniach, np. 
za pomocą przenośnych kalibrato-
rów ciśnienia. Wymagania dotyczące 
kontroli przeprowadzanej w obsza-
rach zagrożenia wybuchem i stawiane 
urządzeniom referencyjnym są bardzo 
wysokie. Środki służące wykluczeniu 
możliwości zapłonu zależą od klasy-
fikacji stref zagrożenia wybuchem. Za 
pomocą odpowiednich materiałów i 
konstruktywnych rozwiązań można 
wykluczyć zagrożenie powodowane 
przez kalibratory. Aby uniknąć statycz-
nego naładowania obudowy kalibra-
tora podczas obsługi urządzenia, sto-
suje się np. tworzywo ABS nadające 
się do stosowania w strefach Ex w 
zakresie kompatybilności elektroma-
gnetycznej.

 � Urządzenia zgodne z 
przepisami dyrektyw

Dopuszczenie urządzeń do eks-
ploatacji w strefach zagrożenia wy-
buchem potwierdzana jest certyfika-
tem ATEX. Certyfikat ten opiera się 
na Dyrektywie 94/9/WE dotyczącej 
zapobiegania niepożądanym wybu-
chom w przemyśle, w której zawarte 
są wszelkie wymagania stawiane kali-
bratorom, komponentom. Jeśli kalibra-
tory zaprojektowano, skonstruowano 

i wyprodukowano zgodnie z tą Dy-
rektywą, wówczas mogą one zostać 
poddane spójnemu badaniu typu WE. 
Jeśli urządzenie pozytywnie przejdzie 
procedurę badawczą, otrzymuje cer-
tyfikat ATEX i może być wykorzysty-
wane do kalibracji przy użyciu para-
metrów procesowych w obszarach 
zagrożenia wybuchem. Należy pamię-
tać, aby zabezpieczone przed wybu-
chem przedmioty poddawane były 
kontroli wyłącznie przy użyciu iskro-
bezpiecznych kalibratorów, których 
kompleksowy mechanizm zabezpie-
czający oparty jest na specjalistycz-
nych podzespołach elektronicznych. 
Gwarantują one, że w kalibratorze nie 
powstanie żadna iskra, ani nie wytwo-
rzy się temperatura zapłonu. Obwody 
elektryczne w urządzeniach tego ro-
dzaju, np. typ CPH65I0 firmy WIKA, 
wyposażone są w ograniczniki prądu 
i napięcia. Ich energia jest limitowana 
w taki sposób, że nawet na wypadek 
błędu zagrożenie zapłonem jest wy-
kluczone. Iskrobezpieczne kalibratory 
zostały, w zależności od zastosowania 
podzielone na trzy poziomy ochrony: 
„ia“, „ib“ oraz „ic“. Urządzenie o pozio-
mie ochrony „ia” posiada dwa nadmia-
rowe elementy konstrukcyjne, tzn., że 
w przypadku awarii dwóch elementów 
o kluczowym dla bezpieczeństwa zna-
czeniu ich funkcje przejmuje trzeci ele-
ment. W przypadku poziomu ochrony 
„ib” urządzenie wyposażone jest w je-
den element nadmiarowy, natomiast 
w przypadku poziomu „ic” nie posia-
da żadnego elementu nadmiarowego.

 � Wysoka precyzja 
pomiaru

Niezawodność nie jest jednak je-
dynym kryterium stosowania iskro-
bezpiecznych kalibratorów, ponieważ 
dodatkowo gwarantują bezpieczną 
ochronę i możliwie najwyższą pre-
cyzję. Jeśli np. przetwornik ciśnienia 
posiadający certyfikat ATEX zosta-
nie sprawdzony za pomocą kalibrato-
ra, który nie jest iskrobezpieczny, nie 
można wykluczyć uszkodzenia urzą-

dzenia spowodowanego nieograni-
czonym wyjściem prądu i napięcia. 
W przypadku takiego zagrożenia na-
leżałoby np. załączyć w kalibratorach, 
które nie są iskrobezpieczne, odłącz-
niki strefowe. Tego rodzaju urządzenia 
zabezpieczające wpływają jednak na 
precyzję przeprowadzanych pomia-
rów, w takich przypadkach należało-
by uwzględnić odstępstwa przy kali-
bracji. Wzrasta zapotrzebowanie na 
przenośne kalibratory przeznaczone 
do użytku w obszarach Ex nie tylko ze 
względów bezpieczeństwa, ale rów-
nież dlatego, że zabezpieczone przed 
wybuchem elementy kontrolowane 
pozostają w urządzeniu, a mimo to 
można za ich pomocą przeprowadzać 
precyzyjną kalibrację. Mobilne urzą-
dzenia stanowią dodatkowo dla wie-
lu systemów przemysłowych ekono-
miczne rozwiązanie, nawet jeśli zajdzie 
konieczność zakupu drogich iskrobez-
piecznych produktów. Powodem jest 

Iskrobezpieczny bezpieczny ręczny 
kalibrator ciśnieniowy model CPH65I0
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fakt, że kalibracja na miejscu powodu-
je przerwanie procesu produkcyjnego 
na względnie krótki okres. W ten spo-
sób użytkownik oszczędza czas i tym 
samym również pieniądze.

 � Kalibrator do użytku w 
obszarze Ex

Iskrobezpieczny kalibrator ciśnie-
niowy CPH65I0 o precyzji pomiaru 
wynoszącej 0,025% zakresu i różne-
go rodzaju funkcjach dodatkowych 
nadaje się do wielu obszarów zasto-
sowania, również w strefach zagroże-
nia wybuchem. Ręczny kalibrator jest 
opcjonalnie wyposażony w jeden lub 
dwa zintegrowane referencyjne czuj-
niki ciśnienia. Pozwalają one obsłu-
giwać 24 różne zakresy pomiarowe 
do 700 barów. Urządzenie CPH65I0 
odbiera ponadto sygnały wyjściowe 
przetwornika (0 do 24 mA) i mierzy 
za pomocą termometru oporowego 
temperaturę otoczenia i czynnika ro-
boczego (-40 do +150 °C). Kolejną 
opcją wyposażenia jest funkcja te-
stowa przełączników ciśnieniowych. 
Dzięki temu użytkownicy mogą za 
pomocą tego kalibratora kalibrować 
różnego rodzaju przyrządy do pomia-
ru ciśnienia. Obsługa ręcznego kali-
bratora CPH65I0 jest prosta i opiera 
się na używaniu trzech przycisków. 
Na pięciocyfrowym wyświetlaczu z 
podświetlonym ekranem można rów-
nocześnie wyświetlać trzy parametry 
pomiarowe. Zasilanie bateriami prze-
widuje eksploatację trwającą przynaj-
mniej 35 godzin roboczych.

 � Liczby i fakty

�o Podstawy ochrony 
przeciwwybuchowej
Do warunków, w których może 

dojść do wybuchu, zalicza się na ogół 
gazy palne, tlen (powietrze otoczenia) 
oraz skuteczne źródło zapłonu. Jed-
nak atmosfera wybuchowa powstaje 
jedynie wtedy, gdy wytworzy się mie-
szanina gazu i tlenu o odpowiednim 
stosunku mieszanki tych czynników. 

Mieszanina ta nie może być ani za bo-
gata, ani za uboga. A to znaczy, że jeśli 
stężenie gazu palnego jest za niskie 
lub za wysokie, nie dochodzi do ewen-
tualnego wybuchu. Jeśli natomiast 
stosunek mieszaniny leży pośrodku, 
mieszanina staje się wybuchowa. Za-
płon może nastąpić na wiele różnych 
sposobów, przyczyną mogą być np. 
gorące powierzchnie, mechaniczne 
działanie lub elektrycznie wytworzone 
iskry bądź elektryczność statyczna. W 
zależności od zagrożenia wybuchem 
poszczególne obszary przemysłowe 
dzieli się na trzy strefy. Definicje tych 
stref zawarte są w normie IEC 60079–
10–1 i brzmią następująco: Strefa 0: 
obszar, w którym atmosfera wybu-
chowa istnieje stale, długotrwale lub 
występuje często. Strefa 1: obszar, 
w którym należy się liczyć z atmos-
ferą wybuchową, która w warunkach 
normalnych występuje okresowo lub 
okazyjnie. Strefa 2: obszar, w którym 
w warunkach normalnych nie trzeba 
się liczyć z atmosferą wybuchową. 
Jeśli w takim obszarze mimo to wy-
tworzy się atmosfera wybuchowa, wy-
stępuje jedynie przez krótki okres. Ka-
libratory służące do lokalnej kontroli 
urządzeń muszą być dopuszczone do 
użytku dla poszczególnych stref. Przy 
czym urządzeniom dopuszczonym 
do stosowania w strefie 0 stawiane 
są zdecydowanie wyższe wymaga-
nia niż urządzeniom dla strefy 1 lub 
2. Decydującym kryterium stosowa-
nia przyrządów kontrolnych jest tem-
peratura zapłonu mieszaniny gazu i 
powietrza. Temperatura powierzchni 
elementów kalibratora musi być niż-
sza niż ta wartość.

Aby przeprowadzić klasyfikację tych 
urządzeń, zdefiniowano sześć klas tem-
peratury:

 � T1: Temperatura zapłonu >+ 
450oC, maks. dopuszczalna tem-
peratura powierzchni kalibratora 
wynosi +450oC

 � T2: Temperatura zapłonu >+ 300 
do 450°C, maks. dopuszczalna 
temperatura powierzchni kalibra-

tora wynosi +300°C
 � T3: Temperatura zapłonu >+ 200 

do 300°C, maks. dopuszczalna 
temperatura powierzchni kalibra-
tora wynosi +200°C

 � T4: Temperatura zapłonu >+ 135 
do 200°C, maks. dopuszczalna 
temperatura powierzchni kalibra-
tora wynosi +135°C

 � T5: Temperatura zapłonu >+ 100 
do 135°C, maks. dopuszczalna 
temperatura powierzchni kalibra-
tora wynosi +100°C

 � T6: Temperatura zapłonu >+ 85 do 
100°C, maks. dopuszczalna tem-
peratura powierzchni kalibratora 
wynosi +85°C
� o

WIKA Polska
spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35, 

87-800 Włocławek

Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101

E-mail: info@wikapolska.pl

www.wikapolska.pl
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Działania w zakresie bezpieczeń-
stwa sektora elektroenergetycznego 
poza zapewnieniem ciągłości dostaw 
surowców, głównie paliwa, sprowa-
dzają się do odbudowy zużytych mocy 
wytwórczych przez stawianie nowych 
bloków oraz dbałości o właściwą kon-
dycję obecnie użytkowanych maszyn 
i urządzeń energetycznych. Polska 
energetyka dopiero od niedawna za-
częła odtwarzać swoje moce wytwór-
cze przez budowanie nowych bloków 
energetycznych. W ostatnich sześciu 
latach uruchomiono trzy nowe bloki 
węglowe na parametry nadkrytyczne, 
ale równocześnie wiele z obecnie jesz-
cze eksploatowanych bloków przekro-
czyło lub niebawem przekroczy 300 
tys. godzin pracy (rys. 1.). 

Bloki te charakteryzują się zwięk-
szoną awaryjnością (rys. 2), a także 
większą liczbą nieplanowanych, czyli 
kosztownych, postojów. Takiej sytuacji 

prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, dr inż. Adam Wojaczek, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

analiZa ryZyKa 
jako narzędzie wspomagania 
decyzji remontowych w energetyce

Nadrzędnym celem systemu elektroenergetycznego jest zapewnienie 
wszystkim odbiorcom ciągłości przesyłania energii elektrycznej o właściwych 

parametrach. Aby sprostać tym wymogom, niezawodność bloków energetycznych, 
która ma kluczowe znaczenie dla niezawodności całego systemu, musi być na 
odpowiednio wysokim poziomie. Właściwa gospodarka remontowa umożliwia 
utrzymanie wysokiej niezawodności przy wykorzystaniu między innymi metod 
analizy ryzyka. W artykule zasygnalizowano możliwości wykorzystania analizy 
ryzyka w planowaniu remontów w energetyce. 

można przeciwdziałać przez zaplano-
wane obsługi profilaktyczne, a moment 
ich przeprowadzenia podlega optyma-
lizacji względem kosztów. Częste re-
monty podwyższają koszt eksploatacji, 

natomiast rzadkie podwyższają ryzyko 
techniczne wystąpienia poważnej awa-
rii. Dobór właściwego okresu międzyre-
montowego oraz zakresu działań jest 
bardzo skomplikowany, szczególnie 

Rys. 1. Wiek krajowych bloków energetycznych na koniec 2013 r.
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wtedy, gdy główną przyczyną awarii 
są procesy zużycia (rys. 3). Właściwa 
polityka remontowa powinna pozwalać 
na poprawienie lub co najmniej utrzy-
manie wskaźników niezawodnościo-
wych na akceptowalnym poziomie. 

 � Strategie remontowe

Strategie remontowe stosowane w 
wielu gałęziach przemysłu, w tym rów-
nież w energetyce, można podzielić na 

Rys. 2. Zmienność wskaźnika awaryjności FOR w latach 2000-2013

Rys. 3. Główne przyczyny awarii bloków energetycznych w latach 2000-2013

trzy zasadnicze grupy (rys. 4). Pierw-
sza grupa strategii remontowych jest 
oparta na obsługach planowo-zapo-
biegawczych. Zarówno zakres obsługi, 
jak i moment jej przeprowadzenia jest 
dobierany arbitralnie przy uwzględnie-
niu zasobu doświadczeń remontowych 
nabytych podczas poprzednich obsług 
danego typu obiektów. Kolejną grupą 
strategii remontowych jest podejście 
wykorzystujące aktualny stan tech-
niczny obiektu. Metodologia zwana 

również CBM - Condition	Based	Ma-
intenance uzależnia decyzje remon-
towe od tzw. diagnostycznych symp-
tomów stanu technicznego. Ostatnia 
grupa strategii remontowych opiera się 
na analizie niezawodności lub ryzyka 
technicznego na podstawie probabili-
stycznych badań historii eksploatacji. 

 � Strategie remontowe 
oparte na stanie 
technicznym

Symptom stanu technicznego jest 
mierzalnym parametrem diagnostycz-
nym związanym z eksploatacją dane-
go urządzenia czy maszyny, który jest 
silnie skorelowany z szeroko pojętym 
stanem technicznym tego urządze-
nia. Informacja ta pozwala na wykry-
cie zbliżającej się awarii i umożliwia 
reakcję służb remontowych, nim doj-
dzie do drastycznej awarii. Zagadnie-
nie to jest szczególnie ważne w tych 
gałęziach przemysłu i gospodarki, w 
których pojawienie się nieplanowa-
nego postoju awaryjnego wiąże się 
z dużym ryzykiem strat finansowych, 
środowiskowych lub innych. Propono-
wana strategia jest związana z wyko-
rzystaniem diagnostycznego sympto-
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mu stanu technicznego do określania 
kondycji obiektu i przewidywania zbli-
żających się awarii, czyli zawiera w 
sobie historię eksploatacji wspoma-
ganą aktualnym stanem technicznym 
obiektu. Przy optymalizacji momentu 
obsług prewencyjnych w tej strategii 
niezbędna jest znajomość wskaźników 
niezawodności. Łącznikiem informacji 
probabilistycznej i diagnostycznej mo-
że być model proporcjonalnego zagro-
żenia (PHM - Proportional	Hazards	
Model) [2]. Model ten opiera się na 
zmodyfikowanej postaci funkcji inten-
sywności uszkodzeń, która zawiera w 
sobie człon wykorzystujący wartość 
symptomu stanu. Następnie należy 
wyznaczyć parametry rozkładu nieza-
wodnościowego wykorzystując meto-
dę maksymalizacji funkcji prawdopo-
dobieństwa (tzw. likelihood function) 
[1]. Dla rozkładu Weibull’a funkcja nie-
zawodności wykorzystująca symptom 
stanu ma następującą postać:

    
 (1)
Przedstawione podejście zasto-

sowano do wyznaczenia funkcji nie-
zawodności rur parownika w kotle 
energetycznym [7]. Symptomem sta-
nu był okresowy pomiar grubości rur. 

Rys. 4. Ogólny podział strategii remontowych

Tab. 1 zawiera oszacowane parametry 
modelu proporcjonalnego zagrożenia 
uwzględniającego informację diagno-
styczną.

 Tab. 1. Oszacowane parametry rozkładu Weibulla dla danych testowych

  Z symptomem stanu z(t) Bez symptomu stanu

a [h] 33 408 22 551

b [-] 2,710 5,716

g [-] 3,141 ---------------

 � Optymalizacja 
decyzji remontowych 
z uwzględnieniem 
ryzyka

Ryzyko techniczne RT, rozumiane 
jako iloczyn prawdopodobieństwa zaj-
ścia zdarzenia niepomyślnego P oraz 
jego skutków K, jest ważnym poję-
ciem umożliwiającym racjonalizację 
eksploatacji różnych systemów, w tym 
również maszyn, urządzeń i bloków 
energetycznych [3, 4, 5]. Jeżeli miarą 
skutków i konsekwencji uszkodzenia 
lub awarii są środki pieniężne wyrażo-
ne jednostką monetarną, to w takim 
przypadku jednostką ryzyka technicz-
nego jest także jednostka monetarna. 
Ryzyko techniczne możemy wyzna-
czyć z zależności:

            RT = P · K (2)

W przypadku analizy złożonych 
systemów ryzyko systemu jest sumą 
ryzyka elementów podrzędnych zgod-
nie z zależnością (3).  

∑∑
==

==
n

i
ii

n

i
TiT KPRR

11
(3)

Celem analizy ryzyka jest ocena 
ryzyka związanego z istnieniem i eks-
ploatacją danego systemu. Ocena ta 
to podstawowy element działań zmie-
rzających do obniżenia bądź utrzyma-
nia ryzyka na wymaganym poziomie. 
Pierwszym sposobem oddziaływa-
nia na poziom ryzyka jest sterowanie 
eksploatacją. Innym ważnym elemen-
tem procedury zarządzania ryzykiem 
jest planowanie obsług i remontów, 
a w szczególności planowanie zakresu 
i częstotliwości tych działań. 

Rozróżniamy dwie podstawowe 
grupy metod analizy ryzyka: metody 
jakościowe i ilościowe. Celem metod 
jakościowych jest wskazanie elemen-
tów, które stwarzają najwyższy poziom 
ryzyka bez podawania jego wartości i 
jednostki. Wynikiem jakościowej anali-
zy ryzyka jest najczęściej ranking ryzy-

Pierwszym 
sposobem 
oddziaływania na 
poziom ryzyka 
jest sterowanie 
eksploatacją. 

”
Rys. 5 przedstawia przebieg osza-

cowanej funkcji prawdopodobieństwa 
awarii rury parownika, wyznaczonej 
dla ekstrapolacji linii trendu sympto-
mu stanu bazując na jednej, dwóch,…. 
lub sześciu pierwszych inspekcjach 
wybranej rury. 

Krzywe wykreślono, korzystając z 
oszacowanych parametrów z tab. 1. 
Gwałtowny wzrost prawdopodobień-
stwa awarii potwierdza silną korelację 
informacji diagnostycznej ze stanem 
technicznym rur. Analiza niezawodno-
ści z wykorzystaniem symptomu sta-
nu ułatwia podejmowanie właściwych 
decyzji remontowych dotyczących ba-
dań diagnostycznych. Szerszy opis tej 
metody podano m. in. w [7].
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Rys. 5. Prawdopodobieństwa awarii oszacowane po uwzględnieniu wyników 
odpowiednio 1,2,3,4,5 i 6 inspekcji wybranej rury

ka, który przedstawia względne usze-
regowanie elementów objętych analizą 
pod kątem ryzyka. Innym wynikiem 
oszacowań jakościowych są jakościo-
we diagramy ryzyka.

wania ryzyka jest obliczenie prawdo-
podobieństwa zajścia zdarzeń niebez-
piecznych. W tym celu wykorzystuje 
się metody analityczne oraz symula-
cyjne. Istotne znaczenie mają również 
metody statystyczne i baza danych 
o uszkodzeniach elementów syste-
mu. Drugim elementem koniecznym 
do oszacowania ilościowego ryzyka 
są dane o konsekwencjach uszkodze-
nia elementów, podsystemów i całego 
systemu. Dane te, wyrażone w pienią-
dzach, powinny być opracowane przez 
ekspertów techniczno-ekonomicznych 
z dziedziny, do której należy oceniany 
system. Obliczone prawdopodobień-
stwo uszkodzenia elementu, podsys-
temu lub systemu oraz odpowiadające 
im konsekwencje finansowe pozwalają 
wyznaczyć poziom ryzyka na podsta-
wie zależności (2) lub (3).

Sposobem oddziaływania na po-
ziom ryzyka jest odpowiednia gospo-
darka remontowa, i to w zakresie za-
równo drobnych remontów bieżących, 
jak i obejmujących duże zakresy prac 
remontów średnich i remontów kapi-
talnych. Planowanie zakresu i czasu 

przeprowadzania takich prac remon-
towych powinno również uwzględniać 
poziom ryzyka stwarzanego przez da-
ne elementy i prowadzić do obniże-
nia tego poziomu w kolejnym okresie 
eksploatacji.

W monografii [6] zebrano, opisano 
szczegółowo i zilustrowano przykłada-
mi kilka strategii remontowych trakto-
wanych jako zagadnienia optymalizacji 
z uwzględnieniem kryterium ryzyka. W 
szczególności analizowano:

 � dobór zakresów remontowych przy 
wykorzystaniu jakościowej oceny 
ryzyka,

 � dobór zakresów remontowych ze 
względu na dopuszczalny poziom 
ryzyka,

 � dobór okresów i zakresów remon-
towych ze względu na dopuszczal-
ny poziom ryzyka,

 � optymalizację okresów międzyre-
montowych ze względu na maksy-
malizację zysku z eksploatacji dla 
pojedynczych elementów i złożo-
nych układów,

 � optymalizację okresów międzyre-
montowych z uwagi na efektyw-
ność remontu.

Ryzyko jest kategorią ekonomiczną 
i może być uwzględniane w rachun-
ku ekonomicznym. Wykorzystując ten 
fakt, możemy przedstawić procedurę 
planowania gospodarki obsługowo-re-
montowej jako procedurę optymalizacji 
kosztów całkowitych Kc. W kosztach 
tych zostanie uwzględnione ryzyko RT 
oraz koszty remontów KR. Po odnie-
sieniu tych kosztów do czasu eksplo-
atacji t otrzymamy koszt jednostkowy 
przypadający na jednostkę czasu:

Tr
Tr

c RK
t

RKK +=+=

(4)

gdzie Trc RKK ,,
 są wielkościami 

odniesionymi do jednostki czasu. Opty-
malną wartość czasu trwania okresu 
międzyremontowego uzyskamy przez 

Innym ważnym 
elementem 
procedury 
zarządzania 
ryzykiem jest 
planowanie obsług 
i remontów, 
a w szczególności 
planowanie zakresu 
i częstotliwości tych 
działań

”
W analizach ilościowych wynikiem 

oszacowania jest liczbowa wartość ry-
zyka wraz z jednostką, przypisana po-
szczególnym scenariuszom, elemen-
tom i całemu systemowi. Warunkiem 
niezbędnym do ilościowego oszaco-
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minimalizację funkcji celu V, którą obec-
nie jest koszt całkowity

cK .

Tak zdefiniowaną metodę wykorzy-
stano do optymalizacji okresów remon-
tów prewencyjnych zespołu wirniko-
wego turbiny. Do analizy szczegółowej 
przyjęto cztery scenariusze najczęściej 
spotykanych uszkodzeń zespołu wirni-
kowego turbin tego typu i są to:

 – uszkodzenie łożysk turbiny po-
wodujące wtórne uszkodzenie 
układu przepływowego,
 – uszkodzenie łożysk turbiny bez 
uszkodzeń innych elementów,
 – uszkodzenie łopatki w układzie 
przepływowym turbiny,
 – uszkodzenie uszczelnień wirnika. 

Na podstawie danych statystycz-
nych wyznaczono parametry niezawod-
nościowe poszczególnych elementów 
i koszty ich awarii. Wynik optymalizacji 
wg kryterium opisanego zależnością (4) 
podano na rys. 6. Dla przyjętych danych 
optymalny czas przeprowadzenia odno-
wy wynosi tm = 67 miesięcy. Szczegóły 
analizy zawarto w [6].

Rys. 6. Optymalny czas remontu zespołu wirnikowego turbiny 

 � Wnioski

Metody jakościowej oceny ryzyka 
z uwagi na ich prostotę i krótki czas 
potrzebny do analizy wykorzystuje się 
do wstępnego oszacowania poziomu 
ryzyka złożonych obiektów. Metody 
te służą także do wyselekcjonowania 
elementów i/lub scenariuszy awaryj-
nych, które zostaną objęte szczegó-
łową analizą ilościową. Posługiwanie 
się metodami jakościowymi wymaga 
jednak gruntownej wiedzy eksperc-
kiej dotyczącej awaryjności i remon-
tów. Podczas stosowania metod ilo-
ściowych niezbędna jest baza danych 
obejmująca historię eksploatacji anali-
zowanego obiektu, a w szczególności 
dane dotyczące zaistniałych awarii i ich 
finansowych konsekwencji. Stosując 
metody analizy ryzyka przy podejmo-
waniu decyzji remontowych, uzysku-
je się optymalizację kosztów przezna-
czonych na remont w porównaniu z 
harmonogramem remontów opartym 
na stałych okresach między remonto-
wych. Jednocześnie remonty o zopty-
malizowanych okresach i zakresach 

zapewniają w trakcie eksploatacji wy-
magany poziom bezpieczeństwa.

Przedstawione w artykule wyniki 
zostały uzyskane w badaniach współ-
finansowanych przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju w ramach umo-
wy SP/E/1/67484/10 - Strategiczny 
Program Badawczy - Zaawansowa-
ne technologie pozyskiwania energii: 
Opracowanie technologii dla wysoko-
sprawnych „zero-emisyjnych” bloków 
węglowych zintegrowanych z wychwy-
tem CO2 ze spalin.
� o
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NORD Napędy Sp. z o.o.

POwErED by nOrD 
- szukaj produktów 
oznaczonych tym znakiem
Rosnące wymogi rynku i oczekiwania klientów z jednej strony co do jakości 

oferowanych wyrobów, a z drugiej strony do uzyskania jak najlepszej ceny 
oraz coraz większa konkurencja wymaga stosowania niestandardowych rozwiązań 
marketingowych, które wzmocnią pozycję na rynku. Klient kupując dane urządzenie, 
pragnie nabyć dobry produkt, cechujący się bardzo dobrymi parametrami, jak również 
wysoką jakością zastosowanych komponentów. Z drugiej strony chce, aby za to 
sprawdzone rozwiązanie zapłacić jak najmniej. Niewątpliwie wszystkie zabiegi mające 
na celu poprawienie wizerunku urządzenia mają wpływ na wielkość sprzedaży, a co za 
tym idzie - na zysk firmy. Niestety te dwa aspekty nie idą w parze. Nie można pogodzić  
coraz to niższych cen z niezmienną jakością stosowanych komponentów. W świetle 
powyższego, NORD DRIVESYSTEMS udostępnił producentom kotłów prestiżowe 
oznakowanie, informujące o zastosowaniu przekładni NORD. Dzięki niemu kupujący 
ma pewność, że dostaje produkt z napędem najwyższej jakości.

Firma Getriebebau NORD jest jed-
nym z liderów w branży producentów 
napędów na świecie - zarówno w urzą-
dzeniach mechanicznych, jak i elektro-
nicznych. Firma NORD została założo-
na w Niemczech w 1965 r., a obecnie 
jej sprzedaż wynosi około 500 mln Eu-
ro. Nasze powodzenie we wspinaniu 
się na elitarną listę producentów mo-
toreduktorów należy zawdzięczać stra-
tegii polegającej na ścisłej współpracy 
z naszymi klientami. Systemy napę-
dowe firmy NORD są rozwiązaniami 
o najwyższej precyzji i są w optymalny 
sposób przystosowane do stosowania 
w najbardziej wymagających aplika-
cjach. Inwestujemy w sposób ciągły 
w najnowocześniejsze systemy pro-
dukcji po to, by zapewnić najwyższej 
jakości standardy, które sami sobie wy-

znaczyliśmy. Wysokiej jakości materiały 
i standardowe elementy wykorzystywa-
ne w produkcji, po starannym spraw-
dzeniu ich konstrukcji i wytrzymałości, 

podlegają surowej kontroli jakości na 
wszystkich etapach produkcji. Na na-
szej starannie sprawdzonej funkcjonal-
ności i niezawodności można polegać. 
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NORD działa w Polsce od 1991 r., 
z roku na rok zwiększając swój udział 
na rynku polskim. Na dzień dzisiejszy 
rocznie sprzedajemy ponad 700000 
szt. jednostek napędowych przezna-
czonych do pracy w różnych dzie-
dzinach życia i branżach przemysłu. 
Jesteśmy obecni w największych pol-
skich zakładach z branży energetycz-
nej, hutniczej, chemicznej, w górnic-
twie węgla kamiennego i brunatnego, 
w przetwórstwie i produkcji kruszyw, 
w przemyśle spożywczym, w trans-
porcie ciężkim oraz lekkim. Aktualna 
oferta naszego producenta obejmuje 
bardzo szeroki zakres produkowanych 
jednostek napędowych do mocy 200 
kW oraz przetwornic częstotliwości do 
mocy 132 kW. Powyższe fakty świad-
czą o renomie firmy i najwyższej jako-
ści oferowanych produktów.

W 2001 r. NORD wprowadził na 
rynek nowy typ reduktora o handlo-

wej nazwie UNIVERSAL. Obudowa 
stanowiąca jednolity odlew aluminiowy 
nie posiada pokryw ani uszczelek, co 
znacząco wpłynęło na trwałość i od-
porność oraz wyeliminowało wycieki 
oleju, czyniąc przekładnię praktycznie 
bezobsługową. Solidny korpus zapew-
nia najwyższy stopień bezpieczeństwa 
eksploatacji, nawet przy najwyższych 
obciążeniach. Typoszereg przekład-
ni UNIVERSAL posiada konstrukcję 
modułową. Każdy z modułów standar-
dowo wyposażony jest w: trójstronne 
mocowanie na łapach, dwustronne koł-
nierzowe B14 oraz opcjonalnie w wał 
wyjściowy pełny lub drążony. Rozma-
itość elementów wpływa na możliwość 
dopasowania do wielu konstrukcji i nie-
typowych aplikacji. Uzyskanie tego nie 
byłoby możliwe gdyby nie wykonane 
na najwyższym poziomie zazębienie 
reduktora oraz stosowaniu wieloletnich 
olejów syntetycznych. 

Należy pamiętać że NORD jako je-
dyny dostawca na rynku w tym typo-
szeregu oferuje: 

 � kompensacje niewspółosiowości 
połączenia modułów poprzez za-
stosowanie sprzęgieł zębatych, 
dzięki czemu ograniczono wielkość 
obciążeń na łożyska, co bezpośred-
nio wpływa na trwałość napędu,

 � budowę modularną - każdy z na-
pędów składa się z  osobnych 
modułów co wpływa na pełną za-
mienność i możliwość wymiany 
każdego z modułów. Rozwiązanie 
to sprawia, że we własnym zakre-
sie można wymienić uszkodzony 
moduł, ograniczając koszty napraw 
do minimum.
W 2005 r. podjęto decyzje o uru-

chomieniu w Polsce zakładu produk-
cyjnego, aktualnie zakłady produkcyjne 
w Nowej Soli należą do najnowocze-
śniejszych fabryk koncernu Getriebe-
bau NORD. Polska fabryka produkuje 
wały i koła zębate oraz prowadzi mon-
taż i serwis napędów. Powierzchnia za-
kładu przekracza 20000 m2, a w skład 
zakładu wchodzi obecnie hala produk-
cyjna, pomieszczenia magazynowe 
i biurowe. Najważniejsza dla klientów 

to dostępność części i elastyczność 
montażu. Fabryka jest w stanie pro-
dukować 2000-2500 szt. napędów 
tygodniowo. 

NORD od samego początku jest 
dostawcą napędów, które znalazły rów-
nież zastosowanie w różnego rodzaju 
podajnikach stosowanych m.in. w ni-
skoemisyjnych kotłach węglowych. Od 
2001 r. na rynku polskim zostało sprze-
danych blisko 300000 szt. napędów. 
Wprowadzenie automatycznego poda-
wania paliwa stałego znacznie zwięk-
szyło popularność kotłów węglowych 
w ostatnich latach. Są one dużo bar-
dziej ekologiczne i prostsze w obsłu-
dze. Co równie ważne, przy ich zakupie 
można liczyć na spore dotacje unijne 
sięgające aż 70% wartości urządze-
nia, jeżeli zdecydujemy się na wymia-
nę starego pieca na nowy, o wysokiej 
sprawności, spełniający wymagania 
związane z ograniczeniem emisji CO2 
do atmosfery.

Pamiętać jednak trzeba, że pod-
stawą funkcjonowania kotła tego typu 
jest właśnie system podajnika paliwa, 
a jego serce stanowi napęd. Wszyscy 
zaś wiemy jak ważne jest dbanie o ser-
ce każdego organizmu. Decydując się 
na zakup kotła z podajnikiem, należy 
więc zwrócić uwagę nie tylko na jego 
parametry, ale również na podzespo-
ły z jakich jest wykonany. Napęd naj-
wyższej jakości zapewni bezawaryjną 
pracę i komfort użytkowania, a dla pro-
ducenta obniży koszty związane z ser-
wisowaniem. 

W świetle powyższego umożliwili-
śmy wszystkim producentom kotłów, 
stosującym w swoich produktach na-
pędy NORD, interesujące narzędzie 
marketingowe. Jest to dodatkowe 
oznaczenia w formie prestiżowego zna-
ku na kotle, informującego o tym że 
urządzenie wyposażone jest w najwy-
żej jakości napęd NORD. Oznaczenie 
takie wydawane jest do każdego sprze-
danego produktu. Wierzymy że działa-
nie takie przyczyni się do wyróżnienia 
firm, które doceniają jakość i trwałość, 
dostępność serwisu, części zamien-
nych oraz wsparcia technicznego. o
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Od lat 70. elektrociepłownia należą-
ca do zakładów Ciech Soda Polska w 
Inowrocławiu eksploatuje 4 kotły opala-
ne pyłem węglowym o wydajności 110 
t/h każdy. Para oraz energia elektrycz-
na z elektrociepłowni wykorzystywane 
są w procesach produkcyjnych, m.in. w 
produkcji sody. Po dokonaniu staran-
nej analizy techniczno-ekonomicznej 
firma Ciech Soda Polska zdecydowała 
się na wybór najbardziej optymalnego 
rozwiązania - mokrego odsiarczania i 
systemu SCR firmy Valmet. 

 � Lepsza jakość powietrza 
dzięki obniżeniu emisji 
dwutlenku azotu

Ilość emisji NOx będzie kontrolowa-
na poprzez instalację selektywnej ka-
talitycznej redukcji (SCR) zainstalowa-

Valmet Technologies

Valmet technologies dostarczy instalacje 
odsiarczania i odazotowania spalin 
firmie Ciech Soda Polska

Spełnienie wymagań dotyczących limitów emisji ustanowionych przez Unię 
Europejską przy jednoczesnej produkcji użytecznego produktu ubocznego – 

Ciech Soda Polska inwestuje w technologie ochrony środowiska firmy Valmet. 
  
Firmy Ciech Soda Polska oraz Valmet Technologies podpisały kontrakt na dostawę 
instalacji redukujących zanieczyszczenie powietrza do elektrociepłowni Zakładów 
Ciech Soda Polska w Inowrocławiu. Zakres dostawy firmy Valmet, realizowanej  
w formule „pod klucz”, obejmuje selektywną katalityczną redukcję tlenków 
azotu SCR oraz odsiarczanie spalin metodą mokrą z wykorzystaniem kamienia 
wapiennego. O realizacji tej inwestycji zadecydowała potrzeba spełnienia 
wymagań Dyrektywy dotyczącej emisji przemysłowych (IED). 

Projekt Valmet o podobnym zakresie: reaktory katalityczne w Elektrociepłowni Helsinki Energia w Salmisaari, Finlandia.
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ną na każdym z kotłów. Technologia ta 
umożliwia ograniczenie ilości emisji do 
100 mg/Nm3. Valmet dostarczy reak-
tory katalityczne na licencji Mitsubishi 
Hitachi Power Systems wyposażone 
docelowo w trzy warstwy katalityczne 
oraz układ wody amoniakalnej i nowe 
obrotowe podgrzewacze powietrza.

 � Instalacje odsiarczania  
obniżają emisje i 
produkują użyteczny 
produkt uboczny

Instalacja odsiarczania spalin firmy 
Valmet oparta na mokrej metodzie z 
wykorzystaniem kamienia wapienne-
go znajduje doskonałe zastosowanie 
w przypadku kotłów energetycznych 
tej skali. Sprawność procesu umożli-
wia usunięcie ponad 95% zawartej w 
spalinach siarki. Korzyści ekonomiczne 
będą płynąć z niskich kosztów sorben-
tu, wysokiej dyspozycyjności, jak rów-
nież niskich kosztów eksploatacyjnych. 

Siarka absorbowana ze spalin 
przez mączkę kamienia wapiennego 
przekształca się w zawiesinę gipsową 
w absorberze z bezpośrednim zrasza-
niem. Po procesie odwadniania, zawie-
sina przekształcana jest w gips, który 
jest bezpiecznym produktem ubocz-

nym. Może on zostać wykorzystany 
jako surowiec na płyty ścienne lub w 
przemyśle cementowym. 

Zakres dostawy firmy Valmet obej-
muje instalację odsiarczania spalin me-
todą mokrą z wykorzystaniem kamie-
nia wapiennego, stanowiącą własną 
technologię firmy Valmet oraz nowe 
wentylatory wyciągowe. 

 � Lokalni wykonawcy

Projekt zostanie wykonany we 
współpracy z fińską firmą inżynieryj-
ną Sirius, której polski zespół weź-
mie udział w realizacji tej inwestycji. 
Od 1999 r. firma Sirius działa na rynku 
polskim z sukcesem realizując projekty 

Elektrociepłownia Helsinki Energia Salmisaari, reaktor katalityczny

instalacji odsiarczania spalin oraz insta-
lacji odazotowania spalin. 

Prace budowlane, montażowe oraz 
dostawy zrealizowane będą przez fir-
my polskie.

Firma Valmet posiada bogate do-
świadczenie w odsiarczaniu spalin w 
małych i średnich elektrowniach (od 20 
do 250 MWe), spalających różnorodne 
paliwa, takie jak: węgiel, ciężki olej opa-
łowy oraz Orimulsion®. W zależności 
od składu paliwa i jakości dostępnej 
wody, instalacja odsiarczania spalin 
może zostać zaprojektowana w spo-
sób eliminujący powstawanie ścieków 
podczas eksploatacji.

Na jesieni 2015 roku w elektrowni 
należącej do Helsinki Energia Salmisa-
ari uruchomiona zostanie, podobna do 
planowanej w Inowrocławiu, instalacja 
katalitycznego oczyszczania spalin. 

Technologie firmy Valmet dla ochro-
ny środowiska zapewniają ekonomicz-
ne i niezawodne rozwiązania, które ma-
ją zastosowanie w produkcji czystej 
energii spełniającej wymagania dyrek-
tywy w sprawie emisji przemysłowych. 
Dzięki swojej elastyczności, technolo-
gie te potwierdzają swoją funkcjonal-
ność oraz sprawność przy zastosowa-
niu różnych paliw. 

Kompletna oferta Valmetu obej-
muje takie produkty jak GASCON TM 
- oczyszczanie spalin metodą mokrą i 
suchą oraz odzysk ciepła, odsiarcza-
nie spalin, redukcję NOx i ODOCON TM 
- kontrolę gazów złowonnych.

 o

Rozwiązania firmy Valmet dla produkcji czystej energii poprzez 
redukcję emisji:

 � Zaawansowany proces kontroli NOx oraz układ zarządzania CO,
 � Modernizacje palników,
 � Filtry workowe / technologia elektrofiltrów dla wydajnego usuwania pyłu, 
 � Skrubery do oczyszczania spalin na mokro, 
 � Katalityczne aplikacje SCR i SNCR dla kontroli NOx i amoniaku, 
 � Technologie kondensacji spalin dla odzysku ciepła i oszczędności na 

kosztach paliwa,
 � Zautomatyzowane monitorowanie i raportowanie, 
 � Konwersje BFB w celu zastąpienia paliw kopalnych biomasą, 
 � Instalacje zgazowywania biomasy i odpadów.
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Thermal Ceramics Polska Sp. z o. o.
ul. Towarowa 9, 44-100 Gliwice
T:  32 3053113, F:  32 3053115
www.morganthermalceramics.com
polska.tc@morganplc.com

Firma Thermal Ceramics Polska Sp. z o. o. działająca na rynku polskim od 01.07.1999 roku oferuje swoim klientom pełną 

gamę lekkich, energooszczędnych, wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych. Morgan Thermal Ceramics posiada 

oddziały sprzedaży w ponad 40 krajach na świecie produkując swoje wyroby w bez mała 30 z nich.

Thermal Ceramics już w początkach XX wieku, będąc oddziałem firmy „Babcock and Wilcox”, aktywnie zajmował się 

materiałami do izolacji cieplnych. Po przejęciu zakładów produkcyjnych "Johns Manville" oferta została uzupełniona 

i rozszerzona między innymi o cegły izolacyjne serii JM. 

Firma Thermal Ceramics Polska w oparciu o doświadczenie i zaplecze ponad 160 firm na świecie 

należących do wspólnej rodziny Morgan jest partnerem w dostawie kompleksowych rozwiązań na 

które składają się:

 wiedza techniczna i doświadczenie

 opracowania projektowe

 dobór materiałów

 prefabrykacja

 pomoc w instalacji

 serwis

Thermal Ceramics Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 

w Gliwicach (44-100) przy ul. Towarowej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011883, 

NIP: 522-24-83-881, REGON: 014991646. 

Wysokość kapitału zakładowego: 9.401.000,00 zł.

Układ Skojarzony: 
Turbina Gazowa z Kotłem Odzyskowym - Typowe Rozwiązania 

Kominy
®

Superwool
®Cerablanket

®Moduły Pyro-Bloc

Tłumiki
®Superwool  AC

Kanały Spalin
®

Superwool
®

Cerablanket
®Moduły Pyro-Bloc

1 Palniki Wspomagające

Systemy modułów z włókien 
®Superwool  Pyro-Bloc

i fałdowanych

Dno kotła

Moduły Pyro-Bloc, 

Pyro-Stack i Z-Blok
®Betony Izolacyjne Firelite , 

® ®
TriMor , Kaolite

™ ®
Cegły Izolacyjne JM  i K

Płyty izolacyjne: 
®- Superwool  Blok Plus
®- Superwool  Board
®- Ceraboard

4 Mostki Termiczne Pancerza
™Therm-O-Hot Patch

® ®Superwool  Sealcoat HT  
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