elektroenergetyka < odbiorcy

www.cantonigroup.com

– rynek energii i gazu < paliwa dla energetyki < ciepłownictwo < technologie
DWUMIESIĘCZNIK 4(52)/2016
ISSN 1899-0886
CENA – 15 ZŁ (W TYM 8% VAT)

Jednostka zmiękczania wody
W procesie zmiękczania wody zawarte w
wodzie sole wapnia i magnezu są wy
mieniane na sole sodu, które nie tworzą
twardości wody.

Jednostka RO
Urządzenia RO usuwają > 99% soli zawartych
w wodzie a także bakterie i pirogeny.

Jednostka EDI
Urządzenie EDI jest stosowane po
jednostce RO do doczyszczania wody
zdemineralizowanej i uzyskania bar
dzo niskich wartości przewodności
i krzemionki. Elektrodejonizacja jest
procesem ciągłym i nie wymaga
chemikaliów do regeneracji.

Centralna szafa sterownicza ze sterownikiem PLC
Szafa sterownicza służy do monitorowania i sterowania kompletną stacją uzdatnia
nia wody. Centralna szafa stanowi centrum kontroli wszystkich napędów i zawiera
sterownik swobodnie programowalny, ekran dotykowy, przetwornicę częstotliwości,
przetworniki pomiarowe oraz komunikację Ethernet, Profibus lub Profinet.

Uzdatnianie wody w
elektrociepłowniach
Uzdatnianie wody dla producentów energii jest jednym z
kluczowych obszarów działania firmy EUROWATER. Właściwe
uzdatnianie wody zapewnia bezawaryjną pracę systemu
oraz optymalne koszty eksploatacji. W tej gałęzi przemysłu
woda wykorzystywana jest jako woda uzupełniająca do
kotłów w elektrociepłowniach oraz woda obiegowa w
sieciach ciepłowniczych.

szafy sterowniczej. Wszystkie urządzenia niezbędne w
dobranej technologii, montowane są jako kompletna stacja
w docelowym miejscu. Istnieje jednak możliwość zakupienia
kompletnej stacji z orurowaniem i okablowaniem wew
nętrznym wykonanym fabrycznie. W takim przypadku stacja
jest testowana wydajnościowo i ciśnieniowo w fabryce i
wysyłana jako gotowa do pracy.

Technologia uzdatniania wody zwykle składa się z kilku
procesów, na przykład filtracji, zmiękczania, demineralizacji,
doczyszczania wody – wszystkie sterowane z centralnej

Uzdatnianie wody od 1936 roku. Firma EUROWATER posiada
wiedzę, doświadczenie i technologie do zaprojektowania
najbardziej optymalnych stacji uzdatniania wody.

Centrala Warszawa

Wrocław

Gdańsk

EUROWATER Spółka z o.o.
Ul. Izabelińska 113, Lipków
PL 05080 Izabelin
Tel.: +48/22/7228025

EUROWATER Spółka z o.o.
ul. Mydlana 1
PL 51502 Wrocław
Tel.: +48/71/3450115

EUROWATER Spółka z o.o.
ul. Radarowa 14A
80298 Gdańsk
Tel.: +48 509 590 071

info@eurowater.pl
www.eurowater.pl
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Rozmowa z Krzysztofem Tchórzewskim, ministrem energii

Dobre perspektywy

Elektroenergetyka

dla ciepłownictwa i kogeneracji
Panie Ministrze, jak MinisterJakie jest podejście państwa
stwo Energii widzi przyszłość ciei ministra energii do rangi i roli ciepłownictwa systemowego w Polpłownictwa?
sce?
W obowiązującym dokumencie „PoliBiorąc pod uwagę, że Polska jest
tyka Energetyczna Polski do 2030 r.” ciejednym z liderów ciepłownictwa systepłownictwo potraktowane zostało zbyt
mowego w Europie oraz fakt, że coroczogólnikowo. Jednak w nowej polityce na
nie w naszym kraju zwiększa się łączna
najbliższe ponad trzydzieści lat, ciepłowdługość sieci ciepłowniczej - uważam,
nictwu poświęcimy, a zwłaszcza ciepłowże przyszłość rysuje
nictwu systemowesię dobrze. Komisja
mu, znacznie więcej
Staramy się
Europejska również
uwagi. Zmuszają nas
wypracować
do tego choćby uwadostrzegła zalety
ciepłownictwa sysrunkowania środowirozwiązanie
temowego, co znakompromisowe tak, skowe i klimatyczne.
lazło potwierdzenie
żeby wprowadzenie Wysokie zanieczyszw opublikowanej,
czenie powietrza nie
rynku mocy
w lutym br. stratejest już, jak było dawzapewniło
gii UE, w sprawie
niej, spowodowane
bezpieczeństwo
ogrzewania i chłoprzez przemysł i dudostaw energii
dzenia. Należy jedżą energetykę, lecz
elektrycznej w
nak zauważać poprzez transport drohoryzoncie średnio- gowy oraz tzw. źródła
stępującą poprawę
i długoterminowym niskiej emisji, czyli pieefektywności wykorzystania ciepła
ce i kotły wykorzystyw budynkach i przewane w gospodarmyśle, co jest słusznym kierunkiem,
stwach domowych. Ponad 20 tys. km
ale wymaga pewnych zmian w myślesieci ciepłowniczych w Polsce należy
niu i działaniu przedsiębiorstw ciepłowtraktować jako nasze dobro narodowe
niczych w Polsce. Głównie chodzi mi
i należy dążyć, aby jak największa liczba
o pozyskiwanie i przyłączanie do sieci
budynków była przyłączona do tych sienowych odbiorców.
ci. Niemniej jednak jesteśmy świadomi,

”

że budowa i funkcjonowanie sieci ciepłowniczych jest ekonomicznie uzasadnione na terenach dużych aglomeracji,
gdzie jest wysoka gęstość zapotrzebowania na ciepło. Na terenach wiejskich
o rozproszonej zabudowie system ciepłowniczy nie broni się ekonomicznie,
choćby ze względu na straty, na przesyle. Tam należy szukać innych rozwiązań
ograniczenia niskiej emisji.
Jak postrzegana jest rola kogeneracji w Polsce?
Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji stanowi nieodłącz-
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udział w rynku mocy, to muszą znać
zasady wsparcia kogeneracji po 2018
r. Dlatego wydaje się, że w 2017 r. powinniśmy przedstawić wstępne plany,
co dalej ze wsparciem dla kogeneracji.
Niemniej jednak, już teraz chciałbym zwrócić uwagę na znaczące koszty obecnie funkcjonującego systemu
wsparcia kogeneracji, które są przenoszone w rachunkach za energię elektryczną dla odbiorców komunalnych,
ale również dla przemysłu. Koszty te
są spowodowane, w dużej mierze, wysoką dopłatą do megawatogodziny
wyprodukowanej energii elektrycznej
w kogeneracji z gazu. W ostatnich latach, w naszym kraju zostały bowiem
podjęte decyzje inwestycyjne w źródła
kogeneracji, głównie gazowe. Uważam, że należy odwrócić tą tendencję,
ponieważ naszego państwa nie stać
na dopłacanie do paliwa, które musimy importować z zagranicy.

Jaki przewidujecie harmonogram prac, w tym szczególnie
oczekiwanego przez branżę wsparcia dla kogeneracji?
Trudno oczekiwać, że przedstawimy propozycję systemu wsparcia dla
kogeneracji po 2018 r. przed zakończeniem prac nad modelem funkcjonowania rynku mocy w Polsce, który niewątpliwie będzie miał szerszy
i bardziej uniwersalny charakter niż
rozwiązania dotychczas, w naszym
kraju, stosowane. Natomiast zdajemy
sobie sprawę z faktu, że aby jednostki
kogeneracji mogły zdecydować się na

Fot. NE

Wspomniał Pan o rynku mocy.
Na jakim jesteście obecnie etapie,
jeśli chodzi o ten projekt?
W lipcu br. przedstawiliśmy do
konsultacji projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Chciałbym podkreślić, że skierowany do konsultacji
projekt jest dokumentem koncepcyjnym, a nie projektem ustawy. Często
jest to mylone. Dopiero po zakończeniu
analizy uwag do samej koncepcji, które
wpłynęły do Ministerstwa Energii, powstanie projekt ustawy. Ze względu na
rozważaną zmianę modelu rynku energii, z rynku jednotowarowego na rynek
dwutowarowy, która jest zmianą fundamentalną, zdecydowaliśmy się na konsultacje naszego pomysłu, nad którym
pracowaliśmy intensywnie od początku
roku, z przedstawicielami branży.
A zatem jak przebiegają konsultacje?
Dostaliśmy uwagi od kilkudziesięciu
zainteresowanych podmiotów. Oczywiście, jak zawsze w takich sytuacjach,
niektóre są wzajemnie sprzeczne, bo
pisane tylko z punktu widzenia interesu ich autora. Musimy spojrzeć na te

uwagi z punktu widzenia dobra naszego państwa. Staramy się wypracować
rozwiązanie kompromisowe tak, żeby
wprowadzenie rynku mocy zapewniło
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie średnio i długoterminowym. Ponadto chcemy, aby rynek mocy był neutralny technologicznie.
W pracach uwzględniliśmy również specyfikę ciepłownictwa systemowego i kogeneracji.
Nie może zabraknąć, oczywiście pytania o miks paliwowy. Węgiel napotyka na restrykcje w postaci kar za emisje CO2. OZE i gaz
są, co prawda czyste, ale drogie…
Próbujemy szukać złotego środka,
czego przykładem jest przeciwstawienie
się ślepej polityce dekarbonizacji. Skoro
natura obdarzyła nas złożami węgla, powinniśmy z niego korzystać. Inna sprawa, jak to robić racjonalnie. Przyszłością
jest opracowanie, a przede wszystkim
upowszechnienie takich technologii, by
energetyczne wykorzystanie węgla obciążało środowisko w jak najmniejszym
stopniu. Respektujemy, co do zasady,
kierunek zmierzający do ograniczania
emisji CO2, lecz już sporo zastrzeżeń
mamy do szczegółowych rozwiązań,
a zwłaszcza do sztucznego podbijana
cen uprawnień do emisji CO2.
Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że Pana optymizm podzieli kadra zarządzająca ciepłowni
i elektrociepłowni.
Chyba już podziela. Na przykład
PGNiG TERMIKA, która jest Spółką
Skarbu Państwa, w kwietniu br. kupiła
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Jastrzębie, a w sierpniu Spółkę Energetyczną Jastrzębie, która zajmuje
się, poza wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej, wytwarzaniem chłodu
i sprężonego powietrza dla kopalń. Ten
ostatni zakup pozwala zdywersyfikować
portfel odbiorców TERMIKI. Na rynku
nie ma więc stagnacji.

o
Rozmawiała: Dorota Kubek,
Wydawnictwo „Nowa Energia”

Elektroenergetyka

ny element polskiego ciepłownictwa
i elektroenergetyki. Corocznie do sieci
elektroenergetycznej dostarczane jest
ponad 15% energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, a do systemów ciepłowniczych ponad 60% ciepła
produkowanego w skojarzeniu. Niemniej jednak z dostępnych opracować
wynika, że potencjał zamiany ciepłowni na elektrociepłownie cały czas jest
w Polsce niewykorzystany. Chcemy to
poprawiać tak, aby zdecydowana większość systemów ciepłowniczych w Polsce stała się jeszcze bardziej efektywna
energetycznie, tzn. doprowadzenie do
sytuacji, że do systemu dostarczane
jest minimum 75% ciepła z kogeneracji lub 50% z OZE, lub 50% ciepła odpadowego, lub 50% z połączenia tych
źródeł ciepła.
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Adam Kowalski, radca prawny - partner, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

Rynek mocy

w świetle projektowanych
regulacji prawnych
T

Fot. pixabay.com

Elektroenergetyka

emat wprowadzenia w Polsce rynku mocy1 jest podejmowany w debacie publicznej
od kilku lat. Sytuacja związana z niedostatkiem mocy, jaka miała miejsce w sierpniu
2015 r. i związane z powyższym wprowadzenie przez OSP 20-tego stopnia zasilania,
nadał przedmiotowej debacie bardziej konkretny wymiar.

W lipcu br. Ministerstwo Energii
przedstawiło opracowany wspólnie
z PSE SA projekt regulacji prawnych
wprowadzających w naszym kraju mechanizmy wynagradzania mocy2. Zaprezentowany model rozwiązań opiera się
na scentralizowanym systemie wdrożonym w 2014 r., w Wielkiej Brytanii. W
niniejszym opracowaniu zostały przedstawione podstawowe założenia projektowanej regulacji.

 Cele wprowadzenia w
Polsce rynku mocy

Głównym celem rynku mocy jest
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie długofalowym.
Rynek mocy tworzy dodatkowe, w stosunku do rynku energii elektrycznej,
źródło pokrywania kosztów stałych zasobów wytwórczych niezbędnych do
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.
Dzięki kontraktowaniu mocy z kilkuletnim wyprzedzeniem, rynek mocy stwarza jasne sygnały cenowe sprzyjające podejmowaniu decyzji o budowie
nowych mocy wytwórczych, co jest
istotne wobec dużego stopnia zużycia
istniejących źródeł wytwórczych3. Ponadto projektowane rozwiązania - poprzez objęcie rynkiem mocy odbiorców
mogących sterować swoim zużyciem
- stwarzają warunki do rozwoju usług
redukcji zapotrzebowania (DSR). W
założeniu projektodawców rynek mocy
nie ma stanowić mechanizmu wsparcia dla sektora wytwarzania. Ma to być
mechanizm rynkowy, którego celem jest
zapewnienie wymaganego poziomu
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnej minimalizacji
kosztów z punktu widzenia gospodarki.
Istotnym założeniem rynku mocy jest
jego neutralność technologiczna gwarantująca jednolite warunki konkurencji dla wszystkich technologii produkcji
energii oraz DSR. Koszty utrzymania
wymaganych mocy w systemie poniosą odbiorcy energii elektrycznej, uiszczając opłatę mocową doliczaną do
rachunku za energię.

 Uczestnicy Rynku Mocy
Zgodnie z przyjętym projektem, podstawową kategorią rynku mocy jest Jednostka Rynku Mocy (JRM). Jednostka
Rynku Mocy może działać jako JRM W
lub JRM DSR. Jednostką Rynku Mocy
Wytwórczą jest Jednostka Fizyczna lub
grupa Jednostek Fizycznych posiadających zdolność dostawy mocy do systemu elektroenergetycznego w wyniku
wykorzystania procesów wytwarzania
energii elektrycznej. Jednostka Rynku

”

Głównym celem
rynku mocy jest
zapewnienie
bezpieczeństwa
dostaw energii
elektrycznej
do odbiorców
końcowych
w horyzoncie
długofalowym

Mocy DSR oznacza Jednostkę Fizyczną lub grupę Jednostek Fizycznych posiadających zdolność dostawy mocy do
systemu elektroenergetycznego w wyniku: 1) sterowanego odbioru, 2) źródła
wytwórczego niebędącego samodzielnie Jednostką Fizyczną. W rynku mocy
mogą brać udział istniejące lub planowane źródła wytwarzania o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW,
z wyłączeniem źródeł stanowiących tzw.
generację z licznikiem (które mogą brać
udział w rynku mocy jako JRM DSR).
W rynku mocy mogą uczestniczyć także
mniejsze źródła wytwarzania, tj. o mocy
mniejszej niż 2 MW, ale wówczas muszą
one działać w grupie Jednostek Fizycznych o łącznej mocy osiągalnej brutto
nie mniejszej niż 2 MW i nie większej niż
50 MW. W podobny sposób na rynku
mocy mogą działać JRM DSR, tj. jako
Jednostki Fizyczne o mocy nie mniejszej niż 2 MW lub jako grupy Jednostek

Fizycznych o łącznej mocy pomiędzy 2
a 50 MW.
Na runku mocy stroną procesów
jest Dostawca Mocy. Może on działać
jako Dostawca Mocy Wytwórczych lub
Dostawca DSR4. Dostawca Mocy jest
właścicielem JRM lub, nie będąc właścicielem, posiada wyłączne prawo do dysponowania JRM w zakresie niezbędnym
do świadczenia usług na rynku mocy.
Głównym administratorem Rynku
Mocy jest OSP, który m. in. 1) opracowuje Regulamin Rynku Mocy oraz wyznacza parametry aukcji, 2) prowadzi
certyfikację, 3) wykonuje analizy bilansowe, 4) przeprowadza aukcje, 5) zawiera
Umowy Mocowe, 6) prowadzi Rejestr
Rynku Mocy, 7) ogłasza okresy zagrożenia, 8) rozlicza płatności z tytułu realizacji Obowiązku Mocowego. Operatorzy systemów dystrybucyjnych pełnią
rolę wsparcia dla administratora RM, które przejawia się we współpracy z OSP
w zakresie certyfikacji JRM oraz udostępnianiu danych pomiarowych dla celów sprawdzenia wykonania Obowiązku Mocowego i rozliczeń. Ponadto OSD
pobierają opłaty mocowe od odbiorców
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej i
przekazują je OSP.
Nadzór nad rynkiem mocy sprawuje
prezes URE, który m. in. 1) zatwierdza
Regulamin Rynku Mocy oraz opiniuje
parametry aukcji, 2) zatwierdza wyniki
aukcji, 3) zatwierdza stawki opłaty mocowej i parametry jej kalkulacji, 4) nadzoruje
poprawność naliczania opłaty mocowej,
5) rozstrzyga spory. Natomiast same parametry aukcji podlegają zatwierdzeniu
przez ministra energii. Organ ten zatwierdza, a także publikuje parametry alokacji
kosztów RM na odbiorców.

 Proces certyfikacji JRM
Warunkiem udziału JRM w aukcji jest
uzyskanie stosownego certyfikatu. Sama certyfikacja składa się z trzech procesów: 1) procesu certyfikacji ogólnej5
(podczas której są przekazywane podstawowe informacje techniczno-ekonomiczne oraz średnio- i długo- terminowe
założenia w zakresie planów produkcyj-
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nych), 2) procesu certyfikacji do aukcji
głównej (uprawniającej do udziału w aukcji głównej oraz w rynku wtórnym), 3)
procesu certyfikacji do aukcji dodatkowej
(uprawniającej do udziału w aukcji dodatkowej oraz rynku wtórnym). Procesy
certyfikacji są prowadzone przez OSP
we współpracy z operatorami systemów
dystrybucyjnych. Proces certyfikacji ogólnej prowadzony jest na początku każdego roku kalendarzowego. Pozytywny
wynik certyfikacji jest warunkiem udziału
w rynku mocy oraz procesie certyfikacji
do aukcji głównej, oraz aukcji dodatkowej, które są prowadzone przed rozpoczęciem odpowiedniej aukcji. Jednostka
Rynku Mocy, która pozytywnie przeszła
proces certyfikacji do aukcji głównej lub
dodatkowej, staje się certyfikowaną JRM
na dany Rok Dostawy (CJRM). Certyfikat
wydawany przez OSP (w postaci stosownego wpisu w Rejestrze Rynku Mocy) jest potwierdzeniem, że dana JRM
z określoną mocą może brać udział w
pierwotnym i wtórnym rynku.
Przebieg procesu certyfikacji uzależniony jest od typu JRM. Wyróżnia
się następujące typy JRM w procesie
certyfikacji oraz pozostałych procesach
rynku mocy:
1) Istniejące JRM W i JRM DSR,
które mogą zawierać Umowy Mocowe
na Okres Dostaw6,
2) Modernizowane JRM W, które mogą zawierać 5-letnie lub krótsze
Umowy Mocowe, lecz nie krótsze niż
na Okres Dostaw,
3) Nowe JRM W, które mogą zawierać 15-letnie lub krótsze Umowy
Mocowe, lecz nie krótsze niż na Okres
Dostaw.
Modernizowana JRM W powinna
wykazać, w procesie certyfikacji, wartość planowanych nakładów inwestycyjnych o wysokości nie niższej od
wymaganego poziomu7 nakładów inwestycyjnych dla jednostki modernizowanej. Za Nową JRM W uważa się:
 każdą planowaną JRM W, która nie
zawiera elementów lub układów
technologicznych fizycznie istniejących w planowanej lokalizacji inwestycji,

 każdą JRM W, która ma powstać

przy wykorzystaniu elementów lub
układów technologicznych fizycznie istniejących w planowanej lokalizacji,
- dla której zostanie wykazany wymagany poziom nakładów inwestycyjnych.
Wymagane nakłady inwestycyjne
dla Nowych i Modernizowanych JRM W
muszą zostać poniesione w okresie pomiędzy styczniem roku n-5, a Rokiem
Dostaw n w przypadku Umów Mocowych zawieranych w wyniku aukcji głównej lub dodatkowej właściwej dla danego Roku Dostaw.

”

Procesy
certyfikacji są
prowadzone
przez OSP we
współpracy z
operatorami
systemów
dystrybucyjnych

Jednostki Rynku Mocy DSR mogą
ubiegać się o certyfikację jako Potwierdzonej JRM DSR lub jako Niepotwierdzonej JRM DSR. W pierwszym przypadku JRM DSR przedkłada Certyfikat
Testu DSR zawierający konfigurację fizycznych punktów pomiarowych JRM
DSR oraz potwierdzoną moc osiągalną
JRM DSR. W drugim przypadku JRM
DSR zobowiązuje się do wykonania Testu DSR, nie później niż na 1 miesiąc
przed rozpoczęciem Okresu Dostaw,
którego dotyczy aukcja.

 Aukcje
Rynek pierwotny na Rok Dostaw n
odbywa się na aukcji głównej, prowadzonej w roku n-4 oraz na aukcji dodatkowej, prowadzonej w roku n-1. Aukcja
główna dotyczy całego Roku Dostawy
n, natomiast aukcja dodatkowa jest prowadzona na Kwartały Roku Dostawy n.
Jednostki Rynku Mocy mogą działać
w czasie aukcji, albo jako Cenotwórcy,

albo jako Cenobiorcy. Status Cenotwórcy posiadają Nowe JRM W, Modernizowane JRM W oraz JRM DSR. Jednostki
te nie mają ograniczeń cenowych w oferowaniu mocy, w czasie aukcji. Status
Cenobiorcy posiadają natomiast Istniejące JRM W. Jednostki te, w czasie aukcji,
mogą składać oferty cenowe nie wyższe
niż maksymalny poziom cen dla cenobiorców określony w parametrach aukcji.
Parametrami aukcji (publikowanymi
najpóźniej na 24 tygodnie przed rozpoczęciem aukcji) są: 1) Rok Dostawy
(w przypadku aukcji dodatkowej - Kwartały Roku Dostawy), 2) parametry krzywej zapotrzebowania na moc, 3) poziomy nakładów inwestycyjnych dla
Modernizowanych JRM W oraz Nowych
JRM W, 4) maksymalne ceny ofertowe
dla Istniejących JRM W o statusie cenobiorcy, 5) liczba rund aukcji.
Aukcje są prowadzone w formie tzw.
aukcji holenderskiej, tj. aukcji o spadającej cenie. Aukcja jest podzielona na,
z góry określoną, liczbę rund. W każdej rundzie jest ustalana cena wywoławcza, która jest obniżana w kolejnych
rundach. CJRM uczestnicząc w danej
rundzie, zgadza się na realizację obowiązku mocowego po aktualnej cenie
wywoławczej. W każdej rundzie CJRM
może zrezygnować z uczestnictwa w kolejnych rundach, zgłaszając ofertę wyjścia. Zgłoszenie oferty wyjścia zmniejsza
łączny oferowany wolumen mocy w następnych rundach. Aukcja kończy się w
momencie, gdy łączny oferowany wolumen mocy będzie mniejszy niż zapotrzebowanie na moc wynikające z krzywej
popytu. Z chwilą ogłoszenia przez prezesa URE ostatecznych wyników aukcji
następuje zawarcie Umowy Mocowej.

 Rynek wtórny
Celem rynku wtórnego jest ograniczenie ryzyka związanego z brakiem
możliwości wywiązania się z Obowiązku Mocowego przez Dostawcę Mocy.
Rynek wtórny jest realizowany jako obrót wtórny lub jako realokacja wolumenu. Stronami transakcji na rynku wtórnym są:
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ry dokonuje sprzedaży Obowiązku
Mocowego wobec OSP,
 Kupujący - Dostawca Mocy, który
nabywa i przejmuje ww. Obowiązek
Mocowy.
Przeniesienie Obowiązku Mocowego może odbywać się wyłącznie pomiędzy CJRM, przy czym w przypadku
przeniesienia obowiązku na Niepotwierdzoną JRM DSR, przeniesienie to musi
zostać poprzedzone uzyskaniem przez
ww. JRM Certyfikatu Testu DSR. Przedmiotem transakcji nie mogą być jednak
Obowiązki Mocowe z Nowej CJRM W
dla pierwszego roku dostaw.

 Proces rozliczeń
Zawarcie Umowy Mocowej uprawnia Dostawcę Mocy do otrzymywania wynagrodzenia za moc, zgodnie
z ceną rozliczeniową ustaloną w wyniku aukcji mocy, w czasie której dana
moc CJRM została zakontraktowana.
Okresem Rozliczeniowym Rynku Mocy
jest miesiąc kalendarzowy. Należność
płatna do Dostawcy, w związku z daną CJRM, jest równa iloczynowi odniesionemu do miesiąca kalendarzowego Obowiązku Mocowego oraz ceny
rozliczeniowej. Dostawcy Mocy może
także przysługiwać premia z tytułu dostarczenia mocy ponad SOM8 w Okresie Zagrożenia, przy czy premia ta jest
rozliczana w układzie rocznym. Natomiast zobowiązaniem Dostawcy Mocy
wobec OSP jest wolumen kar w danym
miesiącu kalendarzowym, wynikający z
iloczynu niewykonania SOM oraz war-

tości kary za niewykonanie Obowiązku
Mocowego.

 Alokacja kosztów rynku
mocy na odbiorców

Koszty rynku mocy pokrywają odbiorcy końcowi, uiszczając opłatę mocową, stanowiącą część taryfy za dostarczanie energii elektrycznej i podlegającą
zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Stawka opłaty mocowej może być różnicowana dla poszczególnych miesięcy Roku
Dostawy i ustalana oddzielenie dla:
 gospodarstw domowych, które nie
są wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe z rejestracją co
najmniej godzinową,
 gospodarstw domowych, które są
wyposażone w układy pomiaroworozliczeniowe z rejestracją co najmniej godzinową,
 pozostałych odbiorców.
W przypadku gospodarstw domowych, które nie są wyposażone w
układy pomiarowo-rozliczeniowe z rejestracją co najmniej godzinową, opłata ma charakter ryczałtowy i jest płatna
za punkt pomiarowy. W tym wypadku,
stawka jest różnicowana w zależności
od rocznego zużycia energii elektrycznej. Dla pozostałych odbiorców opłata
mocowa jest obliczana na podstawie
stawki opłaty mocowej oraz wolumenu zużycia energii w wybranych godzinach doby, poszczególnych miesięcy.
Godziny te mogą obejmować szczyt
zapotrzebowania na moc w KSE i/lub
uwzględniać szczytowe zapotrzebowanie poszczególnych odbiorców.

 Wnioski
Pozytywnym elementem przedstawionego przez ME projektu jest objęcie
rynkiem mocy obiorców mogących sterować swoim popytem lub wykorzystywać własne źródła, czyli wprowadzenie
instytucji JRM DSR. W tym zakresie należy jednak wskazać, że ograniczenie
dla ww. Jednostek, polegające na możliwości zawierania jedynie umów rocznych, może spotkać się z zarzutem dyskryminacji. Zarzut taki został postawiony
analogicznej regulacji ustawy brytyjskiej
w skardze do ETS złożonej przez Tempus Energy i Tempus Energy Technology
c/a Komisja9. Natomiast objęcie rynkiem
mocy istniejących JRM W, które nie prowadzą modernizacji, wywołuje najwięcej
wątpliwości. Takie rozwiązanie jest podstawą zarzutu, że polski projektodawca
powtarza błędy pierwowzoru, a przewidziane mechanizmy wynagradzania mocy stanowią de facto dopłatę do starych
i wyeksploatowanych elektrowni10. Kwestie związane z udziałem w rynku mocy
istniejących JRM W nieprowadzących
modernizacji mogą stanowić element
trudny do utrzymania, w kontekście konieczności notyfikacji proponowanych
rozwiązań Komisji Europejskiej11. W tym
zakresie należy jednak mieć na uwadze,
że przedstawiony projekt ma charakter
wstępny i przeprowadzony przez Ministerstwo Energii proces konsultacji społecznych może przyczynić się do zmiany
niektórych rozwiązań.

o

1) Zdaniem prof. W. Mielczarskiego rynki mocy to wspólna nazwa dla wielu bardzo różnych rozwiązań dotyczących części regulacyjnych usług systemowych, które mają głównie
za zadanie zwiększenie rezerw mocy w szczycie zapotrzebowania oraz zwiększenie dyspozycyjności źródeł wytwórczych (zob. W. Mielczarski, Rynki mocy czy usługi regulacyjne,
http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,203,item,129937,2,1,4,0,290531,0,rynki-mocy-czy-uslugi-regulacyjne.html#komentarz dostęp: 22.08.2016 r.)
2) Projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy, Wersja 1.0, www.me.pl dostęp: 22.08.2016 r.
3) Według niektórych prognoz w Polce już w 2020 r. mogą wystąpić problemy ze zbilansowaniem systemu (zob. Raport PKEE: brak rynku mocy w Polsce to koszt ponad 10 mld zł
rocznie, http://www.elektroonline.pl/news/9160,PKEE-Brak-rynku-mocy-w-Polsce-to-koszt-ponad-10-mld-zl-rocznie
dostęp: 22.08.2016 r.).
4) Możliwa także jest sytuacja, w której jeden Dostawca Mocy będzie pełnił funkcję zarówno Dostawcy Mocy Wytwórczych, jak i Dostawcy DSR.
5) Certyfikacja ogólna jest obowiązkowa dla wszystkich istniejących Jednostek Fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW.
6) Okres Dostaw oznacza odpowiednio Rok Dostaw lub Kwartał Dostaw.
7) Wymagany poziom nakładów inwestycyjnych, który uprawnia do kwalifikacji JRM jako Modernizowanej JRM W oraz Nowej JRM W jest ogłaszany przed rozpoczęciem procesu
certyfikacji do aukcji.
8) Skorygowany Obowiązek Mocowy.
9) Sprawa zarejestrowana pod sygn. akt T-793/14.
10) W. Mielczarski, Polski rynek mocy powtarza brytyjskie błędy, https://biznesalert.pl/mielczarski-polski-rynek-mocy-powtarza-brytyjskie-bledy/ dostęp: 23.08.2016 r.
11) Analizowane mechanizmy wynagradzania mocy stanowią pomoc publiczną, która podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Elektroenergetyka

 Sprzedający - Dostawca Mocy, któ-

9

10

nr 4(52)/2016

Fot. autora

Maciej Zborowski, adwokat,
doradca podatkowy,
Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Nadchodzący podatek
Elektroenergetyka

od wody
O

płaty za usługi wodne jako instrument ekonomiczny
gospodarowania wodami w świetle rządowego
projektu ustawy - Prawo wodne
Stały Komitet Rady Ministrów pracuje nad projektem nowej ustawy - Prawo wodne. Jednym z zasadniczych
celów tej regulacji jest implementowanie do polskiego porządku prawnego
zasady „zanieczyszczający płaci/użytkownik płaci”, wynikającej z Dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej
(tzw. „Ramowa Dyrektywa Wodna”).
Zasady wymiaru, poboru i egzekucji
projektowanych opłat wskazują jednak, że będziemy mieli do czynienia
z podatkiem od wody.
Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada na państwa członkowskie Unii Euro-

pejskiej obowiązek uwzględniania zasady zwrotu kosztów usług wodnych,
m.in. zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci“. Pełne wdrożenie tej zasady
będzie skutkowało likwidacją, dotychczas obowiązujących, zwolnień z opłat
za pobór wód, m.in. na potrzeby energetyki wodnej oraz na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej
lub elektrycznej.
Likwidacja zwolnienia z opłat za wodę wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej spowoduje zapewne
zwiększenie kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstw, co zdaniem projektodawców ma zostać zrekompensowane
bardziej efektywnym wykorzystywaniem
przez nie zasobów wodnych.

 Kto i za co będzie płacił
Projekt rządowy przewiduje, że
opłatom będą podlegały przede wszystkim usługi wodne, pod pojęciem których będzie należało rozumieć m.in.
zapewnienie podmiotom prowadzącym
działalność gospodarczą możliwości
korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza powszechne korzystanie
z wód. Chodzi przede wszystkim o pobór wód podziemnych lub powierzchniowych oraz o korzystanie z wód do
celów energetyki, w tym energetyki wodnej. Opłatom podwyższonym
będzie podlegało korzystanie z usług
wodnych bez uzyskania wymaganej
zgody wodnoprawnej albo pozwolenia zintegrowanego, czy też korzystanie z usług wodnych z przekroczeniem
lub naruszeniem warunków określonych
w zgodzie wodnej albo w pozwoleniu
zintegrowanym.

W każdym przypadku obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych będzie
ciążył na podmiotach korzystających
z usług wodnych.

 Jak będą kalkulowane
opłaty

Projektodawcy planują, że na opłatę za usługi wodne będzie składała się
opłata stała, która w założeniu ma stanowić podstawę utrzymania zasobów
wodnych oraz opłata zmienna, za faktyczny pobór wód. Określony został
również sposób kalkulowania tych
opłat. I tak, przykładowo:
 opłata za usługi wodne, za pobór
wód będzie się składała z opłaty
stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej m.in. od ilości wody
pobranej zgodnie z warunkami
określonymi w zgodzie wodno-

”

(…) obowiązek
ponoszenia
opłat za usługi
wodne oraz opłat
podwyższonych
będzie ciążył
na podmiotach
korzystających
z usług wodnych

prawnej; od tego, czy pobrano
wodę powierzchniową, czy podziemną; od przeznaczenia wody,
czy też od jej średniego niskiego
przepływu z wielolecia (SNQ),
 opłatę za pobór wód do celów
elektrowni wodnych będzie trzeba
ponosić za ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie
energetyki wodnej z wykorzystaniem wody pobranej zwrotnie oraz
za pobór wody technologicznej
nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej,

 opłata za usługi wodne, za wprowa-

dzanie ścieków do wód lub ziemi będzie się składać z opłaty stałej oraz
opłaty zmiennej zależnej od: ilości
i jakości ścieków wprowadzanych
w ramach zgody wodnoprawnej,
w tym zwłaszcza od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich
ilości, rodzaju ścieków, a w przypadku wód z systemów chłodzenia
elektrowni lub elektrociepłowni, od
temperatury tych wód.

 Projektodawcy

przewidują zwolnienia
z opłat

Projekt ustawy, pomimo że w założeniu ma realizować zasadę zwrotu
kosztów usług wodnych („zanieczyszczający płaci”), wprowadza jednak również zwolnienia z opłat. Przykładowo,
zwolnione z opłat ma być wprowadzanie do wód lub ziemi, wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni
lub elektrociepłowni, jeżeli ich temperatura nie przekracza 26°C albo różnica między temperaturą wody pobranej
i wprowadzanej do wód lub ziemi jest
mniejsza niż 11°C.

 Zasady wymiaru
i poboru opłat

Projekt wyraźnie wskazuje, że do
ponoszenia opłat za usługi wodne oraz
opłat podwyższonych, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy działu III
Ordynacji podatkowej, a uprawnienia
organów podatkowych będą przysługiwały, przede wszystkim, mającemu
dopiero powstać Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
Dział III Ordynacji podatkowej nosi tytuł
„Zobowiązania podatkowe”. Skoro jego
przepisy będą miały zastosowanie do
opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych, to uzasadniona jest teza, że
opłaty będą miały charakter należności podatkowych z konsekwencjami
w zakresie wymiaru, poboru i egzekucji.
Wysokość opłaty stałej za pobór
wód podziemnych, pobór wód po-

wierzchniowych, odprowadzanie wód
do ziemi, odprowadzanie wód do wód
i wprowadzanie ścieków do wód lub
ziemi, będą ustalane w pozwoleniu
wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym. W praktyce o ich wysokości będą decydowały Wody Polskie
(jako organ właściwy do wydawania
pozwoleń wodnoprawnych) oraz organy ochrony środowiska (jako właściwe
do wydawania pozwoleń zintegrowanych). Z perspektywy obowiązku odpowiedniego stosowania przepisów działu
III Ordynacji podatkowej należałoby
przyjąć, że zobowiązanie do zapłaty
opłaty stałej powstanie z dniem doręczenia pozwolenia wodnoprawnego albo zintegrowanego. Korzystający
nie będą mieli obowiązku jej samonaliczenia, skoro powinna wynikać z odpowiedniego pozwolenia.
Wysokość opłaty zmiennej będzie
ustalana wyłącznie przez Wody Polskie
przy uwzględnieniu kwartalnego okresu
rozliczeniowego. Zasadniczy wpływ na
wymiar tej opłaty będzie miało faktyczne zużycie wody, mierzone za pomocą
urządzeń pomiarowych, które korzystający będą zobowiązani utrzymywać i do
których będą musieli zapewnić dostęp
pracownikom Wód Polskich. To bowiem
pracownicy Wód Polskich będą uprawnieni do dokonywania wiążącego odczytu wskazań urządzeń pomiarowych.
Pozostałymi czynnikami rzutującymi na
wysokość opłaty zmiennej będą przykładowo w przypadku opłaty zmiennej za pobór wód do celów elektrowni
wodnych: ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki
wodnej, wyrażonej w MWh oraz ilość
wody podziemnej lub powierzchniowej
pobranej zwrotnie na potrzeby technologiczne, nieprzeznaczonej wprost do
produkcji energii elektrycznej.
Na analogicznych zasadach do
opłaty zmiennej będzie wymierzana
opłata podwyższona (ponoszona niezależnie od opłat za usługi wodne) za
dokonywanie poboru wody podziemnej
lub powierzchniowej oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi bez
wymaganej zgody wodnoprawnej albo
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pozwolenia zintegrowanego. Również
i tę sankcyjną opłatę będą określały
Wody Polskie, po uprzednim ustaleniu ilości pobranej wody podziemnej
lub powierzchniowej, lub ilości ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi,
bez wymaganej zgody wodnoprawnej
albo pozwolenia zintegrowanego. Ustaleń Wody Polskie będą dokonywały na
podstawie badań, pomiarów lub innych
czynności kontrolnych, przeprowadzonych w ramach kontroli gospodarowania wodami.
Wysokość opłat zmiennych i podwyższonych Wody Polskie będą notyfikowały korzystającemu w formie
informacji. W kontekście odpowiedniego stosowania przepisów działu III
Ordynacji podatkowej prowadzi to do
wniosku analogicznego jak w przypadku opłat stałych, że bez uprzedniego
doręczenia korzystającym informacji
o wysokości opłat zmiennych, nie będą oni zobowiązani do ich wpłacania.
Zarówno informacja o wysokości opłaty
zmiennej i podwyższonej, jak i ustalenie
wysokości opłaty stałej w pozwoleniu
wodnoprawnym, będą miały charakter
konstytutywny (ustalający w rozumieniu
Ordynacji podatkowej).

 Terminy płatności
Opłaty za usługi wodne oraz opłaty
podwyższone korzystający będą obowiązani wpłacać na rachunek bankowy
Wód Polskich, przy czym:
 opłatę stałą, w wysokości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym
albo w pozwoleniu zintegrowanym,
będą wnosili bez wezwania Wód
Polskich w czterech ratach kwartalnych, nie później niż do końca
miesiąca następującego po upływie każdego kwartału,
 opłatę zmienną i podwyższoną wynikającą z informacji będą uiszczać
w terminie 14 dni od dnia, w którym Wody Polskie im tę informację
doręczyły.
Ze względu na odpowiednie stosowanie do opłat za usługi wodne i opłat
podwyższonych przepisów działu III Or-

dynacji podatkowej, niewpłacenie opłat
w terminie będzie skutkowało powstaniem zaległości, z czym będzie się wiązał obowiązek uiszczenia odsetek za
zwłokę jak od zaległości podatkowych.
Stawka tych odsetek jest równa sumie
200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP plus
2% i nie może być niższa niż 8%. Tyle
też aktualnie wynosi.

 Można się odwoływać,
ale i tak trzeba płacić

Podmiot korzystający z usług wodnych, któremu doręczono informację
o wysokości opłaty zmiennej lub opłaty podwyższonej, może złożyć do Wód
Polskich, w terminie 14 dni, jeden raz
w okresie rozliczeniowym, reklamację,

”

sługiwała skarga do sądu administracyjnego.

 Egzekucja opłat
Opłaty za usługi wodne oraz opłaty
podwyższone będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Jeśli więc rata opłaty stałej nie zostanie wniesiona za dany kwartał w terminie do końca miesiąca następującego po upływie tego kwartału, będzie
podlegała ściągnięciu w trybie egzekucji
administracyjnej. Podobnie, egzekucja
administracyjna będzie znajdowała zastosowanie, w razie nieuiszczenia w terminie opłaty zmiennej lub podwyższonej wynikającej z informacji lub decyzji
doręczonych przez Wody Polskie.

 Wnioski
(…) zwolnione
z opłat ma być
wprowadzanie
do wód lub
ziemi, wód
pochodzących
z obiegów
chłodzących
elektrowni lub
elektrociepłowni
(…)

jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Złożenie reklamacji nie będzie jednak
wstrzymywało wykonania obowiązku
uiszczenia opłaty.
W wyniku rozpoznania reklamacji
Wody Polskie będą mogły:
 uznać reklamację i przekazać
w związku z tym korzystającemu
nową informację o wysokości opłat,
 nie uznać reklamacji i ustalić wysokość opłat w drodze decyzji, od
której korzystającemu będzie przy-

Zniesienie obecnie obowiązujących
zwolnień z tytułu opłat za pobór wód
będzie zapewne skutkowało zwiększeniem ilości procedur i obowiązków
po stronie przedsiębiorców, którzy będą ponosili nowe koszty z tytułu wykonywanej przez siebie działalności.
Odpowiednie stosowanie przepisów
Ordynacji podatkowej do opłat za usługi wodne i do opłat podwyższonych
spowoduje, że opłaty te nabiorą charakteru parapodatku i aktualne, w ich
kontekście, będą takie codzienne dla
podatników kwestie, jak odpowiedzialność za opłaty całym majątkiem korzystających, możliwość zabezpieczenia opłat na majątku korzystających,
przedawnienie czy solidarna odpowiedzialność członków zarządów całym
majątkiem za zaległości spółek w uiszczaniu opłat. Praktyka pokaże w jaki
sposób nowe regulacje będą stosowane. Projektodawcy szacują, że w pierwszym roku po wejściu w życie przyniosą
ok. 3,2 mld zł dochodów, zaś w okresie
10 lat, aż ok. 32 mld zł.
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zyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
jest czasochłonne i wymaga sporych nakładów
finansowych. Większość z przedłużających się postępowań
o wydanie takich decyzji jest wynikiem błędów
proceduralnych inwestorów i organów. Jak unikać błędów
i ograniczyć ryzyko niepowodzenia, a także o zarządzaniu
procesem postępowania środowiskowego za pomocą
interaktywnego narzędzia szacowania ryzyk Treesk.

Inwestycje w przemyśle, także
w energetyce i ciepłownictwie, wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. To fakt.
Przedsiębiorcy, którzy takie decyzje już
uzyskali - albo są właśnie w trakcie ich
pozyskiwania - wiedzą, że nie jest to
proces krótkotrwały, wymaga zwykle
dużego zaangażowania czasowego
i, niestety, finansowego. Co więcej,
przedłużające się postępowanie oznacza dla inwestora realne straty związane z przesunięciem w czasie oddania
obiektu do użytkowania. Nierzadko
opóźnienia zamykają również kolejne
możliwości uzyskania środków na finansowanie inwestycji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest
zwykle warunkiem pozyskania środ-

ków unijnych, coraz częściej także finansowania przez prywatne instytucje
finansowe.
Jednocześnie praktyka pokazuje,
że w Polsce około 80% przedłużających się i problematycznych postępowań o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach wynika
z prostych błędów lub niedopatrzenia
drobnych i nieskomplikowanych kwestii proceduralnych.

 Czy można tych błędów
uniknąć?

Sądząc po analizie poszczególnych
spraw i przypadków, z którymi zgłaszają się przedsiębiorcy do kancelarii
- można. Jak to osiągnąć w najbardziej

efektywny sposób? Inwestor powinien
spojrzeć na postępowanie środowiskowe jak na proces, który ma od kilku
do kilkunastu newralgicznych punktów
decydujących o jego przebiegu. Odpowiednie wcześniejsze przygotowanie
się do takich etapów w postępowaniu
może przesądzić o sprawnym i płynnym przeprowadzeniu procesu, natomiast ich niedopatrzenie lub pominięcie
powoduje przedłużenie postępowania, a nawet ryzyko odmowy uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań
przez właściwy organ. Zresztą, o konsekwencjach niedopatrzeń i uchybień
nie trzeba przedsiębiorców przekonywać. Wielu z nich odczuło to na własnym przykładzie.
Kluczowe jest przy tym to, aby nie
tylko wiedzieć jakie to są etapy czy kroki. Istotne jest uświadomienie sobie zależności pomiędzy nimi, odniesienie do
konkretnego przypadku i konsekwentne, odpowiednie przygotowanie często jeszcze przed złożeniem samego
wniosku o wydanie decyzji. I wreszcie, kwestia zwykle pomijana przez inwestorów, czyli uwzględnienie ryzyk,
jakie niesie za sobą proces uzgadniania uwarunkowań środowiskowych na
równi z takimi ryzykami jak finansowanie inwestycji, optymalizacja podatkowa czy dobór najlepszych technologii
i rozwiązań technicznych. Brak decyzji

Elektroenergetyka

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
- istotne ryzyko prawne
w procesie inwestycyjnym

również kolejne możliwości uzyskania środków na finansowanie inwestycji. Decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach jest zwykle warunkiem pozyskania środków unijnych,
coraz częściej także finansowania przez prywatne instytucje finansowe.
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Jednocześnie praktyka pokazuje, że w Polsce około 80% przedłużających się i
problematycznych postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wynika z prostych błędów lub niedopatrzenia drobnych i nieskomplikowanych kwestii
proceduralnych.
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jektu. Ilu inwestorów, po przeczytaniu
decyzji, zdziwionych i kwestionujących
nałożone warunki ma świadomość, że
w większości przypadków sami zaproponowali takie ograniczenia w swoich
raportach o oddziaływaniu na środowisko? Ilu inwestorów czyta warunki
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie po jej wydaniu, ale dopiero na etapie realizacji inwestycji, tracąc
w ten sposób wiele możliwości prawnych skutecznego zakwestionowania
takich zapisów decyzji?

 Czy można ograniczyć
ryzyko?

Można. Analiza takich przypadków
jak powyższe pokazuje, że ryzyko praw-

ne można istotnie ograniczyć, a nawet
je wyeliminować. Recepta - właściwe
zarządzenie procesem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Włączenie postępowania środowiskowego jako równorzędnego
elementu zarządzania całym projektem inwestycyjnym.
Jak zarządzać procesem? Jak
wspomniano wcześniej, aby robić to
skutecznie należy mieć wiedzę lub odpowiednie narzędzia. Dzisiaj na rynku
jest coraz więcej możliwości. Jedną
z nich jest korzystanie z informatycznych narzędzi szacowania ryzyk. W zakresie ryzyk prawnych, takim narzędziem jest Treesk (www.treesk.pl).
Treesk to pierwsze interaktywne narzędzie do planowania i zarządzania
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ryzykiem prawnym związanym z oddziaływaniem przedsiębiorców na środowisko.
Rewolucyjną innowacją, w porównaniu do narzędzi prawniczych dostępnych na rynku, jest to, że Treesk został
wyposażony w tzw. sztuczną inteligencję. Oznacza to, że system jak prawnik, po dostarczeniu informacji przez
klienta, wyszukuje zestaw właściwych
odpowiedzi, a nie wszystkie informacje
na dany temat, niezależnie od tego czy
akurat mają zastosowanie do danego
przypadku.
Co więcej, informacje te zostały
przedstawione prostym, „nieprawniczym” językiem, w usystematyzowany
i logiczny sposób. System pokazuje informacje na przejrzystym schemacie,
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interaktywnym planerze. Planer, po
wygenerowaniu modelowego, dla danego typu przedsięwzięcia, schematu
postępowania, prowadzi użytkownika
za rękę, krok po kroku przez kilkunastomiesięczny proces administracyjny.
Dostępna oś czasu ułatwia planowanie terminów, a krótkie komentarze
wyjaśniają poszczególne etapy i kroki, wskazują na ryzyka i proponują rozwiązania. Baza Treesk zawiera i łączy
przypadki, które wystąpiły w praktyce
(case study), doświadczenia przedsiębiorców oraz wytyczne organów z ekspercką wiedzą najlepszych w Polsce
prawników specjalistów z dziedziny
prawa ochrony środowiska i zarządzania ryzykiem prawnym. Treści zawarte
w bazie wiedzy są na bieżąco moni-

Elektroenergetyka
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”

Inwestor powinien
spojrzeć na
postępowanie
środowiskowe
jak na proces,
który ma od kilku
do kilkunastu
newralgicznych
punktów
decydujących o
jego przebiegu

torowane, aktualizowane oraz uzupełniane o nowe zagadnienia.
Ponieważ Treesk został wymyślony i opracowany przez radców praw-

nych z wieloletnim doświadczeniem
w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska oraz szacowania ryzyk
prawnych, przy pomocy tego narzędzia
przedsiębiorca, doradca środowiskowy
czy doradca prawny, nawet nie mając
szerokiego doświadczenia w zakresie
uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, ma możliwość zidentyfikować, przeanalizować i oszacować ryzyka prawne w całym procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej.
Po raz pierwszy newralgiczne etapy
i kroki postępowania administracyjnego zostały opisane i zakwalifikowane
w taki sposób, że nawet inwestor bez
doświadczenia w tym zakresie będzie
w stanie, jeszcze przed rozpoczęciem
postępowania, zidentyfikować ryzyka

dla jego postępowania, przekazać informację o najistotniejszych ryzykach członkom swojego zespołu i przygotować
się do kolejnych etapów procesu inwestycyjnego w bardziej
świadomy sposób.

 Jak działa Treesk?
Prosto, szybko i precyzyjnie. Użytkownik odpowiada na
kilka pytań dotyczących przedsięwzięcia. System zawiera
instrukcje oraz wyszukiwarkę słów kluczowych, które ułatwiają wprowadzenie informacji.
Po otrzymaniu informacji o inwestycji, Treesk identyfikuje
typ postępowania oraz organ właściwy do przeprowadzenia
postępowania, a następnie generuje schemat postępowania administracyjnego krok po kroku, począwszy od złożenia
wniosku, aż do zakończenia postępowania.
Inwestor może przeszukiwać bazę wiedzy Treesk korzystając ze swojego harmonogramu. W pierwszej kolejności
zawsze znajdzie objaśnienia oraz wzory dokumentów dostosowane do jego postępowania. Poznaje kamienie milowe
swojego postępowania przedstawione także na osi czasu.
Poznaje ryzyka i sposoby na ich uniknięcie lub zminimalizowanie jeszcze zanim wystąpią.

 Czy warto skorzystać?

reklama

Na pewno warto szukać rozwiązań, które pozwalają ograniczać ryzyka związane z przedłużającym się procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy
nawet z ryzykiem odmowy przez organ uzgodnienia takich
uwarunkowań. Należy pamiętać, że w większości inwestycji
warunkiem otrzymania pozwolenia na budowę jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
a zatem stawka jest duża.
Warto szukać takich rozwiązań, zwłaszcza mając świadomość tego, że przepisy prawa ochrony środowiska stają
się coraz bardzie wymagające, a rynek coraz bardziej konkurencyjny. Już od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie kolejne
zmiany przepisów, w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, zmieniające istotnie praktykę postępowań o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiany dotyczą w szczególności sposobu przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zakresu przeprowadzanych
ocen; wprowadzając przy tym dotkliwe sankcje pieniężne za
naruszanie przepisów ustawy. Część inwestorów, którzy są
obecnie w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, obejmie już nowy reżim prawny. Część
będzie jeszcze objęta dotychczasowym systemem. To także
elementy ryzyka prawnego, na które warto zwrócić uwagę jak
najwcześniej, nie czekając do 1 stycznia 2017 r. Tutaj także
może okazać się, że odpowiednio wczesne zaadresowanie
problemu uchroni danego inwestora przed koniecznością
ponoszenia dodatkowych kosztów.
o

18

nr 4(52)/2016

Krzysztof Wiński, menedżer w Zespole Akcyzowym, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Kiedy mamy obowiązek
Odbiorcy – Rynek energii i gazu

zapłaty akcyzy?
Z

dniem 1 stycznia 2016 r. w drodze nowelizacji do ustawy akcyzowej został
wprowadzony nowy system obrotu wyrobami energetycznymi, które zostały
wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej oraz które z uwagi na
przeznaczenie do celów innych niż opałowe czy napędowe są opodatkowane
zerową stawką akcyzy.
Wykaz tych wyrobów wraz ze wskazaniem odpowiedniej klasyfikacji taryfowej eksponujemy w tab. 1. W treści
samej tabeli zostały pokazane wyłączenia bądź ograniczenia, które mają
zastosowanie w ramach określonych
pozycji CN. Warto podkreślić, iż wszelkie ograniczenia związane z nowym
system obrotu nie dotyczą wyrobów
znajdujących się poza załącznikiem
nr 2 do ustawy akcyzowej.
Ustawodawca, w art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej, określił zamknięty katalog
przypadków obrotu ww. wyrobami w odniesieniu, do których po wspomnianej
dacie nadal może mieć zastosowanie
zerowa stawka akcyzy. I tak przykładowo, stawka ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku transportu na podstawie dokumentu dostawy wyrobów
energetycznych ze składu podatkowego do podmiotu, który będzie zużywał
przedmiotowe wyroby do celów uprawniających, do zastosowania zerowej
stawki akcyzy. Tym samym w obrocie

tymi wyrobami nie może uczestniczyć
pośrednik, który nie posiada statusu
składu podatkowego, a sam wyrób nie
jest przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy,
np. producentem a jego magazynem.
Zdaniem organów podatkowych
w przypadku niedopełnienia jakichkolwiek formalności określonych w
art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej w zakresie obrotu tymi wyrobami, należy zastosować stawkę akcyzy przeznaczoną dla paliw silnikowych, czyli
obecnie 1797 zł/1000 litrów. Powyższe potwierdził, przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z 29 czerwca
2016 r., nr IPPP3/4513-30/16-2/MC.
Podobnie stwierdził dyrektor Izby
Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2016 r.,
nr IBPP4/4513-248/16/PK, w której organ wskazał, że:
„Zerową stawkę akcyzy można stosować, w sytuacji gdy spełnione są wa-

runki dla jej zastosowania. W sytuacji
zatem, gdy przemieszczane wyroby nie
będą dostarczane do podmiotu zużywającego, tylko do dalszego podmiotu pośredniczącego lub do własnych
magazynów Wnioskodawcy (Wnioskodawca, jak wynika z przedstawionego
stanu sprawy, nie jest podmiotem zużywającym) nie zostaną spełnione warunki dla zastosowania zerowej stawki akcyzy, w oparciu o przepis art. 89
ust. 2 pkt. 2 ustawy. Co do zasady, wyroby te objęte są zerową stawka akcyzy w przypadku przemieszczenia ich
do podmiotu, który zużywa je do celów objętych zerową stawka akcyzy.
Zatem, gdy przy wyprowadzeniu poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy
ze składu podatkowego nie są spełnione warunki do zastosowania zerowej
stawki akcyzy, wyroby te winny zostać
opodatkowane właściwą dla nich stawką akcyzy.
Tym samym wyroby o kodzie CN
2710 19 29, CN 2710 11 25, CN 2710
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Tab. 1. Wykaz wyrobów energetycznych wraz ze wskazaniem odpowiedniej klasyfikacji taryfowej
Pozycja/podpozycja/kod CN

Grupa wyrobów

ex 2707

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa
składników aromatycznych jest większa niż składników
niearomatycznych - wyłącznie

ex 2711
2901 10 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów
bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy
lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych
z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią
składniki zasadnicze preparatów
Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, z
wyłączeniem objętych pozycjami CN 2711 11 00, 2711
21 00 oraz 2711 29 00
Węglowodory alifatyczne nasycone

ex 2902

Węglowodory cykliczne - wyłącznie:

ex 3811

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory
tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane
do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych
cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje
mineralne

19 21 winny zostać opodatkowane przy
wyprowadzeniu ze składu podatkowego stawką podatku określoną jak dla
pozostałych paliw silnikowych, zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 14 ustawy z zastrzeżeniem art. 89 ust. 1a ustawy”.
Należy również podkreślić, iż obecnie organy celne dokonują próby przeklasyfikowania dla celów akcyzy produkowanych i sprzedawanych produktów.
Konsekwencje są łatwe do przewidzenia, bowiem wskutek zmiany klasyfikacji
produkty będące przedmiotem klasyfikacji „nagle” stają się wyrobami akcyzowymi, wobec których należy przykładowo stosować pozytywną stawkę
akcyzy. Przykładowo w Wiążącej Informacji Akcyzowej nr WIA-2016-00009,
organ celny zaklasyfikował roztwór
składający się z alkoholu etylowego
w ilości 93,97% obj. (93,225% masowego), octanu etylu w ilości 5,01% obj.
i octanu n-propylu w ilości 0,79% obj.
do kodu CN 2207 20 00, co oznacza
w praktyce, że taki wyrób dla celów ak-

Benzen - 2902 20 00
Toluen - 2902 30 00
o-Ksylen - CN 2902 41 00
m-Ksylen - CN 2902 42 00
p-Ksylen - CN 2902 43 00
Mieszaniny izomerów ksylenu - CN 2902 44 00
Środki przeciwstukowe, na bazie tetraetyloołowiu - CN 3811 11 10
Pozostałe środki przeciwstukowe, na bazie związków ołowiu - CN
3811 11 90
Pozostałe środki przeciwstukowe - CN 3811 19 00
Pozostałe - CN 3811 90 00

cyzy powinien zostać uznany za alkohol
i tym samym wobec takiego wyrobu powinny mieć zastosowanie odpowiednie
restrykcje. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wnioskodawca deklarował dla wyrobu nieakcyzową
pozycję CN 3814. Podobnie organ celny podszedł w zakresie dwóch innych
wyrobów. Poniżej wskazujemy informacje dotyczące wydanych do tej pory Wiążących Informacji Akcyzowych,
w których organ celny dokonuje przeklasyfikowania produktu z wyrobu nieakcyzowego na akcyzowy:
- WIA-2016-00002 z 29 stycznia 2016 r. - produkt składający się
z węglowodorów cykloparafinowych,
n-parafinowych i izoparafinowych
o liczbie atomów węgla w cząsteczce
C6 - C7. Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy produkt jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik do produkcji klejów. Zdaniem organu celnego produkt
powinien zostać zaklasyfikowany do
kodu CN 2710 11 25 (wymienionego

w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej,
który wymaga dopełnienia formalności
w celu zastosowania zerowej stawki
akcyzy) zamiast deklarowanego przez
Wnioskodawcę kodu CN 3814 00 90.
- WIA-2016-00005 z 1 lutego 2016 r.
- produkt składający się głównie z węglowodorów parafinowych i izoparafinowych o łańcuchach węgla od C13
do C19 oraz węglowodorów aromatycznych (pochodne alkilowe naftalenu). Zgodnie z deklaracją, produkt wykorzystywany jest jako rozcieńczalnik.
Zdaniem organu celnego produkt powinien zostać zaklasyfikowany do kodu
CN 2710 19 41 (wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, wobec którego została określona stawka
akcyzy w wysokości 1 196 zł/1 000
litrów) zamiast deklarowanego przez
Wnioskodawcę kodu CN 3814 00 90.

o
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od ex 2710 11 do ex 2710 19 69

Wyłącznie w ramach tej pozycji CN
Benzol (benzen) - 2707 10
Toluol (toluen) - 2707 20
Ksylol (ksyleny) - CN 2707 30
Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65%
lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250°C
zgodnie z metodą ASTM D 86 - CN 2707 50
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Marcin Lewenstein, lider obszaru tematycznego
„Czyste technologie węglowe i gazowe”, KIC InnoEnergy

Trzecia droga

Fot. autora

- złoty środek
w energetyce?

Paliwa dla energetyki

P

olska energetyka znalazła się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Pogłębiający
się rozdźwięk między globalnymi trendami rozwoju sektora, a nową doktryną
energetyczną rządu - rodzi ryzyka inwestycyjne, z jakimi w tej skali krajowi
inwestorzy nie mieli jeszcze do czynienia. W tej sytuacji łatwo o kosztowne pomyłki.
To co obecnie wydaje się racjonalną decyzją, znajdującą oparcie w polityce
energetycznej państwa, jutro może przekształcić się w „aktywa osierocone”, bez
większych rynkowych perspektyw. Skala odpisów, których już dokonały największe
polskie koncerny każe z ostrożnością podchodzić do ryzyka nowych inwestycji,
szczególnie w źródła wytwórcze.

Prawdą jest, że część ryzykownych
decyzji - jak te dotyczące kilku dużych
bloków węglowych - została już podjęta,
ale biorąc pod uwagę niedawne deklaracje ministra energii dotyczące nakładów przewidywanych na rozwój energetyki w nadchodzących latach (30-50
mld PLN w skali kraju do 2025 r.),
warto przeanalizować, jakie działania
mogą okazać się względnie „bezpieczne”. By zasłużyć na takie miano, inwestycje firm działających w Polsce
muszą, nie tylko uwzględniać aktualny
krajowy kontekst polityczno-gospodarczy, ale także wpisywać się w długofalowe trendy kształtujące energetykę
w całej Europie. Oznacza to koniecz-

ność poszukiwania swego rodzaju
„trzeciej drogi”. Przy założeniu, że inwestorzy mają ograniczone możliwości oddziaływania na sferę decyzji politycznych i regulacyjnych - powinni oni
szukać rozwiązań, które w przyszłości
obronią się w bardzo różnorodnych warunkach. Niektóre nowoczesne technologie i modele biznesowe przychodzą
tu z pomocą.
Otoczenie, w którym przez ostatnie
lata funkcjonuje europejska energetyka,
nie sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jeszcze w minionej dekadzie sektor ten traktowany był jako
stabilny, dojrzały rynek, zdominowany
przez duże, „zasiedziałe” przedsiębior-

stwa. Prowadzenie spójnej, długofalowej polityki inwestycyjnej było wówczas
znacznie prostszym zadaniem niż teraz.
Obecnie splot zagadnień związanych
z otoczeniem regulacyjnym, zmianami
społeczno-politycznymi, środowiskiem
makroekonomicznym i rozwojem nowych technologii sprawia, że energetyka jest jednym z najbardziej zmiennych
rynków, na którym trudno o stabilną strategię. Przedsiębiorcy z Polski muszą
w swoich decyzjach uwzględniać dodatkowe ryzyko, jakim jest daleko idąca rozbieżność w ocenie pożądanych
kierunków rozwoju energetyki między
decydentami w Polsce, a ich partnerami w większości pozostałych krajów
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OECD. Dobrze ilustruje to kilka omówionych poniżej par sprzecznych tendencji,
ujawniających się jako ważne napięcia
w energetycznych relacjach między Unią
Europejską i Polską:
 zogniskowanie działań wokół
ochrony środowiska i przeciwdzia
łaniu zmianom klimatu - koncen
tracja na bezpieczeństwie dostaw
energii i jej cenie dla odbiorców,
 dekarbonizacja i wzrost wykorzystania OZE - oparcie polskiej energetyki na węglu,
 integracja rynków energii, współzależność - samowystarczalność,
suwerenność energetyczna,
 energetyka rozproszona - energetyka wielkoskalowa,
 wzrost znaczenia prosumentów
- utrzymanie roli zintegrowanych,
„zasiedziałych” przedsiębiorstw,
 państwo jako regulator, decyzje inwestycyjne wynikają z gry rynkowej
uwzględniającej kontekst regulacji
- Państwo jako aktywny inwestor,
decyzje inwestycyjne wpisują się

w politykę społeczno-gospodarczą rządu.
Jak w przypadku każdego uogólnienia, powyższe zestawienie łatwo zdyskredytować jako nadmierne uproszczenie, ale wydaje mi się, że trafnie ujmuje
ono kluczowe sprzeczności, z którymi
borykać się muszą wszyscy podejmujący decyzję o inwestycjach w energetykę,
w Polsce. Jeśli do tych dwóch przeciwstawnych wizji dodamy jeszcze częste,
głębokie zmiany otoczenia regulacyjnego oraz model rynku, który w zasadzie nie tworzy impulsów inwestycyjnych
- przynajmniej jeśli chodzi o segment
wytwarzania - to łatwo ulec wrażeniu,
że najlepszym sposobem zarządzenia
wszystkimi tymi ryzykami jest... zaniechanie inwestycji.
Niekoniecznie. Firmy na dłużej wiążące swoją przyszłość z polskim rynkiem energii mogą podejmować działania, kótre określam mianem „trzeciej
drogi”. Najczęściej chyba przywoływany
w debacie publicznej przykład takiego
rozwiązania, to elektryfikacja transpor-

tu kołowego, która ma stać się jedym
z istotnych elementów „Planu Morawieckiego”. W zamyśle rządu kluczowe korzyści tego rozwiązania to:
 zapewnienie większego i bardziej stabilnego popytu na energię
elektryczną z bloków węglowych,
przede wszystkim w okresie doliny nocnej,
 zwiększenie stopnia wykorzystania
aktywów wytwórczych dużych polskich firm energetycznych,
 ograniczenie importu paliw,
 obniżenie niektórych wskaźników
emisyjności polskiej gospodarki,
w szczególności w ujęciu względnym.
Trudno nie zauważyć, że motywy
stojące za rozwojem elektromobilności
na całym świecie są bardzo odmienne.
Samochody elektryczne postrzegane są
raczej jako szansa na lepszą integrację
odnawialnych źródeł energii w systemie
oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnych, a co za tym idzie - niekorzystnego
wpływu transportu na środowisko na-
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turalne i klimat. Nie zmienia to faktu, że
z perspektywy inwestycyjnej, impuls ze
strony polskiego rządu wpisuje się znakomicie w globalną tendencję, tworząc
dla firm energetycznych pole do rozwoju nie obarczonego dodatkowym ryzykiem. Warto zastanowić się, jakie inne
rozwiązania i modele biznesowe mogą
mieć podobne zalety.
Trzeba przy tym nadmienić, że nie
wszystkie ze wskazanych poniżej kierunków rozwoju są już w pełni dojrzałe. Nie
każdy z nich pozwala także już w obecnych warunkach na uzyskanie satysfakcjonujących stóp zwrotu z inwestycji. Ale
zaletą tego katalogu działań jest to, że
proponowane poniżej rozwiązania idą
„trzecią drogą” - a więc wpisują się zarówno w akcentowane obecnie priorytety polskiej polityki energetycznej, jak
i w długofalowe trendy rozwojowe sektora na świecie. Także z tej przyczyny,
poniższe zestawienie pomija zagadnienia związane z rozwojem technologii solarnych i wiatrowych, bowiem obecnie
brak jest przesłanek potwierdzających
pełną determnację dla wsparcia rozwoju
tego typu źródeł w Polsce.
Rozwiązania „trzeciej drogi” - katalog
otwarty, nie mający charakteru rankingu:
 Optymalizacja pracy istniejących
źródeł węglowych, w tym:
––przygotowanie węgla (np. suszenie) i dodatki (additives) do węgla mające na celu zwiększenie
efektywności i niezawodności
pracy źródeł,
––technologie służące poprawie
elastyczności pracy źródeł węglowych,
––opomiarowanie i systemy IT
wspierające optymalną pracę
źródeł węglowych i podejmowanie decyzji przez operatorów,
––systemy diagnostyki predykcyjnej,
––efektywne kosztowo inwestycje
środowiskowe (wykorzystanie
odpadów, zagospodarowanie
popiołów, ograniczenie kosztów
ochrony środowiska),
––technologie współspalania biomasy pozyskiwanej lokalnie.

 Lepsze zagospodarowanie ciepła

i zarządzanie jego wytwarzaniem,
w tym:
–– rozwój sieci cieplnych,
–– kogeneracja i trigeneracja,
–– poprawa wykorzystania ciepła
odpadowego, także niskotemperaturowego,
–– wykorzystanie ciepła jako formy
zagospodarowania nadwyżek
energii elektrycznej,
–– magazynowanie ciepła, w tym
także rozwiązania sezonowe dla
lokalnych odbiorców,
–– zastosowanie pomp ciepła.
 Rozwiązania dla lokalnych klastrów
energetycznych, w tym:
–– technologie produkcji biowęgla
(biocoal/biochar),
–– lokalne wysokosprawne źródła
wykorzystujące węgiel, biowęgiel, biomasę:
 zgazowanie węgla w małej
skali,
 zgazowanie biomasy w małej skali,
 systemy ORC,
 biogazownie,
 zagospodarowanie odpadów
rolnictwa do lokalnej produkcji
ciepła,
–– inwestycje u odbiorców końcowych związane z ograniczeniem
niskiej emisji,
–– systemy energetycznego zagospodarowania odpadów,
–– małe elektrownie wodne połączone z rozwojem systemów
zabezpieczenia przeciwpowodziowego i poprawą retencji,
–– mikrosieci.
 Dedykowane rozwiązania dla odbiorców energochłonnych, w tym:
–– współpraca z sektorami o dużym
potencjale synergii w obszarze
bioenergetyki i gospodarowania
odpadami - rolnictwo, przetwórstwo żywności, chemia, przemysł
drzewno-papierniczy i meblarski,
przemysł cementowy, branża recyklingowa,
–– usługi energetyczne dla dużych
odbiorców energii (utrzymanie,

remonty, naprawy, kontrola efektywności), w tym outsourcing dedykowanych źródeł wytwórczych,
–– systemy zarządzania popytem
na energię, optymalizacja zużycia.
 Kompleksowe usługi dla małych
i średnich odbiorców, w tym:
–– usługi związane z efektywnością
energetyczną (przede wszystkim
w aspekcie poboru energii przez
maszyny i urządzenia, oświetlenia oraz wykorzystania energii
w budynkach),
–– mikrokogeneracja,
–– kompleksowe usługi energetyczne dla domu,
–– systemy IT wspierające współpracę z klientami i lepsze, dyna-

miczne dostosowanie ofert do
potrzeb klietów w oparciu o analitykę danych.
Do tego dochodzi wspomniana już
elektromobilność, a także rozwiązania
związane z wzmocnieniem, optymalizacją i unowocześnieniem sieci oraz magazynowaniem energii (w szczególności
z wykorzystaniem technologii power-togas), które mogą znaleźć zastosowanie w warunkach polskich. Te pierwsze
pomijam jednak, z uwagi na w pełni regulowany charakter rynku, drugie natomiast w związku z brakiem realnych
perspektyw ich komercyjnego zastosowania w Polsce, w średnioterminowej
perspektywie.
Znakomita większość przytoczonych
tu rozwiązań daje się zakwalifikować do

kilku najważniejszych, strategicznych
motywów, wokół których moim zdaniem
- w świetle obecnie prowadzonej krajowej polityki energetycznej - powinien
koncentrować się rozwój sektora w nadchodzących latach:
 optymalizacja wykorzystania istniejących aktywów,
 ograniczenie kosztów wytwarzania
energii i strat,
 digitalizacja i poprawa wykorzystania dostępnych danych,
 gospodarka cyrkulacyjna, optymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych paliw i odpadów,
 kompleksowa propozycja wartości
w energetyce - odejście od prostego modelu dostaw commodity na
rzecz świadczenia złożonych, de-

dykowanych usług o istotnej wartości dodanej dla klienta,
 ograniczenie ryzyka poprzez
zmniejszenie skali jednostkowych
inwestycji.
Dla części dużych koncernów działających w naszym kraju takie podejście wymagać będzie poważnych zmian,
nie tylko w obszarze strategii, ale także
w samej kulturze korporacyjnej i pojmowaniu roli firmy. Tak zarządy spółek, jak
i zespoły odpowiedzialne za inwestycje,
planowanie rozwoju i nowe przedsięwzięcia, prowadzenie przetargów i politykę zakupową, innowacyjność, sprzedaż
oraz relacje z odbiorcami będą musiały
odnaleźć się w nowym otoczeniu. Na
szczęście, firmy decydujące się na pójście „trzecią drogą” nie są skazane jedynie na organiczny rozwój własnych
rozwiązań i modeli biznesowych. Dynamika zmian na europejskim rynku energii i w jego otoczeniu kreuje dużą podaż
innowacyjnych technologii, produktów
i usług. W samym tylko portfelu inwestycyjnym KIC InnoEnergy dysponujemy co najmniej kilkoma, które dobrze
wpisują się w przedstawione tu kierunki
rozwoju. Rozwiązania takie jak EnerTwin
firmy MTT (mikrokogeneracja), Gulplug
(efektywność energetyczna), Xsensor
z EC Systems (diagnostyka predykcyjna), Estore (system DSM dla chłodnictwa), BEM firmy MetalErg (nowatorskie
kotły opalane słomą), czy Ecovat (lokalne
dostawy ciepła i chłodu w oparciu o sezonowy magazyn ciepła), to tylko kilka
opcji z portfela nowych możliwości, po
które sięgnąć może polska energetyka.
To, czy i w jakim zakresie rozwiązania „trzeciej drogi” zostaną wykorzystane przesądzi, w mojej ocenie, o jakości
rozwoju naszej energetyki w najbliższych latach. O ile bowiem nie gwarantują one rynkowego powodzenia,
to jednak w znacznym stopniu mogą
ograniczyć ryzyko finansowej zapaści,
czy nietrafionego, strategicznego dryfu,
z jakim w obecnej sytuacji firmy sektora
muszą się poważnie liczyć pozostając
przy tradycyjnym, „sprawdzonym” modelu rozwoju.

o
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Rozmowa z Jackiem Szymczakiem, prezesem zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

IGCP zaangażowane

12 lat Polski w UE. Jak Pan widzi zmiany, które przeszła branża
ciepłownicza po wstąpieniu Polski
do Wspólnoty?
Na branżę i zmiany należy spojrzeć poprzez pryzmat unijnych przepisów bezpośrednio lub pośrednio
dotyczących ciepłownictwa systemowego. W obszarze związanym z ochroną klimatu funkcjonuje dyrektywa IED.
Z kolei dla źródeł przedziału 1-50 MW
obowiązuje dyrektywa o emisjach ze
średnich źródeł spalania, określająca
znacznie ostrzejsze standardy emisyjne dla związków siarki, azotu i pyłów.
Jeśli wejdą konkluzje BAT, co stanie
się najprawdopodobniej w 2021 r., to
będą one jeszcze bardziej zaostrzać
normy w stosunku do źródeł powyżej
50 MW (ponadto dotyczyć będą innych
emisji, np. rtęci, czy chloru). Musimy je
wypełniać, mając określony czas i okresy przejściowe. Z pewnością te przepisy przyspieszają, a czasami wymuszają zmiany. Oczywiście sektor, sam
z siebie, realizował szereg inwestycji
i nadal to czyni. Trzeba jedynie zauważyć, że unijne regulacje, z jednej strony uciążliwe, z drugiej wpływają jednak

na obniżanie szkodliwych emisji.
Od kilku lat funkcjonuje system
handlu uprawnieniami do emisji. Obecnie jesteśmy na etapie
nowelizacji dyrektywy. Jest to
o wiele niebezpieczniejsze od
wymagań wynikających z dyrektywy IED czy MCP, choćby z uwagi
na strukturę paliw wykorzystywanych
w energetyce.
W ciepłownictwie systemowym
węgiel kamienny stanowi 75%
wszystkich używanych nośników
energetycznych.
Zgadza się. Tymczasem jeden
z benchmarków stosowanych w ETS
odnosi się do emisji z gazu ziemnego,
która jest prawie dwukrotnie niższa niż
z węgla. Niebezpiecznym jest również
administracyjne sterowanie rynkiem
uprawnień, np. poprzez wycofywanie
ich z rynku czy ustalanie spadku liczby
darmowych uprawnień bez uwzględniania specyfiki sektora. Trzeba również
pamiętać, że w naszym sektorze, przy
tak skonstruowanym ETS-ie możliwy
jest również carbon leakage. Oczywiście, nie w potocznym rozumieniu, jako
wyprowadzenie przemysłu poza granicę Unii. Skoro ETS widzi tylko źródła
powyżej 20 MW, to naturalnym będzie
chęć do budowania, czy też zastępowania bardziej efektywnych średnich,
dużych źródeł - małymi, często nieefektywnymi, wykorzystującymi gor-

sze paliwa. A przecież, aktualnie dostrzeżono zagrożenia wynikające z tzw.
niskiej emisji.
Skutek takiego działania byłby
odwrotny do unijnych celów zakładających poprawę jakości powietrza, zwiększanie efektywności
energetycznej.
Uzasadnionym jest zapewnienie
jednakowych warunków prowadzenia
tej samej działalności zarówno powyżej
jak i poniżej umownego przecież progu
20 MW. Również zasadnym jest tworzenie benchmarków uwzględniających
krajową strukturę nośników energetycznych, bo pozwalałoby to ustanawiać realne cele ograniczania emisji CO2. Generalnie rzecz ujmując, tworzenie zbyt
ambitnych, a czasami oderwanych od
realiów biznesowych celów, może generować szereg niekorzystnych konsekwencji.
Jak dużo jeszcze zostało do
zrobienia, żeby model funkcjonowania ciepłownictwa był sprawiedliwy dla całej Unii?
Komisja Europejska po raz pierwszy przygotowała strategię dotyczącą
ciepłownictwa i chłodnictwa. Pozytywne w dokumencie jest to, że dostrzega
się olbrzymi potencjał ciepłownictwa
i chłodnictwa systemowego - w języku angielskim przyjęto określenie District Heating and Cooling. Brakuje
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jednak kompleksowego spojrzenia na
sektor. W państwach takich jak Polska, gdzie ciepłownictwo jest bardzo
rozwinięte, pełne wykorzystanie sektora pozwala realizować wiele celów.
W obszarze środowiskowym możemy
ograniczać emisje gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.
Jesteśmy w stanie skutecznie walczyć
z tzw. niską emisją, która jest problemem bardzo wielu miast w Polsce.
Sektor cechuje bardzo wysoka efektywność energetyczna, zarówno w obszarze wytwarzania, jak i dystrybucji
ciepła. Ciepłownictwo to również partner dla sektora elektroenergetycznego,
poprawiający jego bezpieczeństwo, elastyczność oraz ograniczający skutki wyłączeń awaryjnych. Wyliczony potencjał
rozwoju kogeneracji w Polsce wynosi
7,5-10 tys. MW po stronie elektrycznej.
Sektor poprzez swoje rozdrobnienie jest
naturalnie dedykowany do racjonalnego
wykorzystywania paliw odnawialnych.
W końcu ciepłownictwo systemowe
będzie w coraz większym zakresie pomagać wypełniać unijne wymogi wobec
budynków. Myślę zatem, że z punktu
widzenia funkcjonowania ciepłownictwa w Unii - bardzo ważnym jest wykorzystanie wspomnianych możliwości,
bazując wszakże w większym stopniu
na wykorzystaniu krajowych uwarunkowań. Takiego nastawienia brakuje
trochę w przytoczonej unijnej strategii.
Rynek mocy, wsparcie certyfikatami, a może zmiana Prawa
energetycznego? Czy może to
przynieść istotne zmiany w sektorze ciepłowniczym?
Uważam, że niezależnie od tego,
jak ukształtowany będzie rynek mocy i czy będzie tam miejsce dla elektrociepłowni, to kogeneracja wymaga
odrębnego, wieloletniego, zgodnego
z zasadami pomocy publicznej, systemu wsparcia. Strategicznie zasadne
jest budowanie alternatywnego systemu wsparcia dla kogeneracji. Jego
notyfikacja w KE wydaje się być łatwiejsza niż dla rynku mocy. Wsparcie
źródeł produkujących prąd i ciepło sys-

temowe w jednym procesie jest przewidziane w dyrektywie o efektywności
energetycznej. Nie zawiera przy tym
obostrzeń co do rodzaju paliwa stosowanego w elektrociepłowniach, jak ma
to miejsce w przypadku wytycznych dla
rynków mocy. Trzeba pamiętać o tym,
że nawet jeśli ustawa o rynku mocy
zacznie obowiązywać od 2017 r., to
pierwsza wypłata mocowa pojawi się
dopiero w 2021 r. A z wyliczeń PSE wynika, że w 2020 r. będzie nam potrzebne dodatkowe 5,8 tys. MW. Ponadto
brak modernizacji i nowych inwestycji oznacza zahamowanie potencjału rozwojowego tej technologii, dzięki
której państwo mogłoby zaoszczędzić
90-120 mld zł przez kolejne 20 lat na
kosztach związanych z ochroną zdrowia i powietrza. Część z działających
już źródeł kogeneracyjnych, produkujących 24-26 TWh energii elektrycznej, mogłaby zostać wyłączona. Tak
stało się w przeszłości podczas półtorarocznego zawieszenia wydawania żółtych i czerwonych certyfikatów.
Trzeba również pamiętać, że aktualny
system wsparcia kogeneracji kończy
się w 2018 r.
No, tak. Kończy się i co dalej?
Koniecznym wydaje się nowelizacja prawa - np. ustawy Prawo energetyczne i jak najszybsze wprowadzenie
nowego modelu wsparcia, niejako „na
zakładkę” z obecnie funkcjonującym.
Sam rynek mocy nie rozwiąże kwestii
rozwoju kogeneracji. Warto również
wspomnieć o możliwościach rozwoju
chłodu systemowego. Mając już sieci
ciepłownicze, naturalnym krokiem jest
jego rozwój. Może początkowo w dużych miastach, skupiskach biurowców,
parkach przemysłowych, itd. Poprawiamy w ten sposób również potencjał rozwojowy kogeneracji.
Ciepło systemowe radzi sobie
z konkurencją?
Tak, radzimy sobie, choć widzimy
szereg zagrożeń, np. wspomniany ETS.
Także niekorzystne są nowe zasady pomocy publicznej. Bardzo ograniczają

one możliwości wykorzystywania środków pomocowych, np. na modernizację
i rozwój sieci. Wynika to z przepisów
unijnych, których nie udało się jeszcze
naszemu rządowi skorygować, czy
sprostować. Zarówno poprzedniemu,
jak obecnemu. Niebezpiecznym jest definicja efektywnego systemu ciepłowniczego - zawarta w dyrektywie o efektywności energetycznej, bo spełnia ją
jedynie ok. 10% przedsiębiorstw ciepłowniczych, głównie w największych
miastach Polski. Efekt jest taki, że ok.
90% przedsiębiorstw będzie pozbawionych możliwości korzystania z pomocy
publicznej krajowej, czy też unijnej w obszarze sieci. Jest to duże zagrożenie i
staramy się to wyraźnie artykułować.
Może powinniśmy pójść w kierunku, jaki obrali Duńczycy. Jak
wiemy w Danii, jeżeli istnieje tylko
sieć, nie ma możliwości korzystania z innego rodzaju źródła ciepła.
Czyż nie byłby to właściwy kierunek, skoro wyraźnie wskazał Pan
na namacalne korzyści płynące
z ciepła systemowego?
Tak. Uważam, że legislacja powinna
być kształtowana w tym kierunku. Mimo obowiązku wynikającego z Prawa
energetycznego nałożonego na gminy, sporządzania planu zaopatrzenia
energetycznego szacujemy, że nadal
tylko ok. 50% gmin to zrobiło, a jeszcze mniej ma praktyczne zastosowanie. Skoro coś nie działa, to trzeba to
zapisać inaczej, żeby zaczęło funkcjonować. Obecnie, zgodnie z Prawem
energetycznym, jest obowiązek analizowania najbardziej efektywnych sposobów zaopatrzenia w ciepło. Niestety,
nowelizacja Prawa budowlanego zniosła obowiązek sprawdzania wykonania
takiej analizy, co w praktyce może oznaczać brak jej realizacji. I w tym przypadku ważnym jest zapewnienie spójności
rozwiązań legislacyjnych.
Budownictwo idzie w kierunku
zeroemisyjnym, więc zapotrzebowanie na ciepło zdecydowanie się
zmniejsza.
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w dużych systemach, że koniecznym
będzie kupowanie znacznie droższego
ciepła bez szczególnego uzasadnienia.
Ponadto ważnym jest by jedna technologia, uznana za słuszną nie wypierała
innych energetycznie uzasadnionych.
Przy dzisiejszych rozwiązaniach może się niestety zdażyć, że produkcja
w układach kogeneracyjnych byłaby
ograniczana na rzecz zielonej, mniej
efektywnej generacji.
Czy Pana zdaniem uda się
w najbliższych latach ciepłownictwo rozwinąć jeszcze bardziej,
w kierunku efektywnym i przyłączenia nowych mocy? Pomimo
trudności, o których Pan wspomniał, związanych z wymaganiami
dotyczącymi emisji, BAT-u, IED?
Sądzę, że nie ma innej możliwości.
Co więcej, wierzę w to, że również Rząd
zauważy potencjał sektora ciepłownictwa systemowego. Jestem przekonany, że trzeba i można zrobić wiele, by
korzystać z możliwości jakie daje branża. Przykładem niech będzie zaangażowanie naszej Izby na poziomie unijnym w pracach nad nowym ETS-em.
Już teraz zostało wpisane do projektu
dyrektywy, że z funduszu modernizacyjnego również będzie mogło korzystać
ciepłownictwo systemowe. Wcześniej
tego nie było w przepisach unijnych.
Fundusz modernizacyjny będzie funk-

cjonował w latach 2020-2030 właśnie
na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną, etc.
20 lat Forum Ciepłowników Polskich. Co się przez te 20 lat wydarzyło?
Cóż, już dobrych kilkanaście lat jestem uczestnikiem tego wydarzenia.
Forum to, dla mnie, swego rodzaju odbicie, zwierciadło całego sektora. Warto zauważyć, jakimi zagadnieniami zajmowaliśmy się 15 lat temu, a o jakich
mówimy obecnie. Kilkanaście lat temu
bardziej dyskutowaliśmy o nowinkach
technologicznych, a obecnie będziemy rozmawiać o tym, że ciepłownictwo jest partnerem w rozwoju miast.
Jest to spojrzenie znacznie szersze,
bardziej kompleksowe. Chcemy właśnie zakomunikować, że jest potencjał
do wykorzystania w skali kraju, również bardzo istotny z punktu widzenia
miasta. Jako ciepłownictwo możemy
także współpracować przy zarządzaniu energią, świadczyć wiele jeszcze
innych dodatkowych usług, nie tylko
polegających na dostawie ciepła. To
bardziej kompleksowe, zaawansowane
podejście. Forum zmienia się tak, jak
cała branża, która już teraz zasługuję
na miano nowoczesnej.

o
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak,
Wydawnictwo „Nowa Energia”
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To naturalna tendencja, więc nie
walczymy z tym. Budownictwo musi
być coraz bardziej efektywne energetycznie, a my chcemy się w ten proces
włączyć. Już dzisiaj istnieją wymagania odnośnie budynków. Praktycznie
wszystkie rodzaje budynków muszą
legitymować się określonymi wskaźnikami rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię
pierwotną do ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EP. Wartości tych
wskaźników zależą od izolacyjności
przegród i rodzaju źródła ciepła. Im
więcej mamy w sieciach ciepła pochodzącego z kogeneracji, OZE lub
odpadowego - tym łatwiej jest spełnić
te wymagania. Ważnym jest, by przy
realizacji tego obowiązku nie gubić innych wartości. Na przykład ostatnia
nowelizacja ustawy OZE wprowadziła
między innymi zmianę art. 116 dotyczącego obowiązku zakupu zielonego
ciepła. Wcześniej obowiązek nie był
rygorystyczny. Trzeba było mieć ciepło
z takiego źródła OZE w takiej cenie, żeby po pierwsze - nie wzrosła cena jednostkowa w całym systemie więcej niż
o wskaźnik RPI, a po drugie - cena jednostkowa GJ nie powinna być wyższa
niż wspomniany poziom w stosunku
do aktualnie obowiązującej. Ten drugi
warunek został zniesiony. W związku
z tym może się zdarzyć, szczególnie
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Beata Brynczak, radca prawny, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.

Reforma strukturalna

w systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych

S

Fot. freeimages.com

Ciepłownictwo

ystem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych działa już ponad
dekadę. W tym czasie ulegał częstym zmianom. Część z nich jest wynikiem
potrzeb dostosowania prawa UE do zobowiązań wynikających z porozumień
globalnych, część wypływa z ambitnych celów polityki klimatycznej UE oraz
rynkowych uwarunkowań.

nr 4(52)/2016

 Reforma strukturalna
EU ETS

W chwili obecnej najbardziej aktualną reformą jest tzw. reforma strukturalna obejmująca III okres rozliczeniowy (2013-2020). Dotyczy ona
problemu nadwyżki uprawień do emisji
powodującej strukturalną nierównowagę między popytem a podażą na rynku uprawień do emisji gazów cieplarnianych. Począwszy od 2009 r. w EU
ETS narastała liczba uprawnień do
emisji. Nadwyżka powstała głównie na
skutek kryzysu ekonomicznego i zakupu dużej liczby międzynarodowych
jednostek rozliczeniowych. Nadpodaż
uprawnień do emisji spowodowała
obniżenie ich ceny, a w konsekwencji
zmniejszyła motywację uczestników
systemu handlu do ograniczania emisji
gazów cieplarnianych. Unijny prawodawca zaproponował w tym zakresie
dwa rozwiązania: wycofanie uprawnień do emisji z aukcji (tzw. backloading) oraz ustanowienie rezerwy
stabilności rynkowej (market stability
reserve - MSR).

 Wycofanie uprawnień

do emisji gazów
cieplarnianych z aukcji

Pierwsze, zastosowane już rozwiązanie jest krótkoterminowe - polega
na wycofaniu z rynku puli łącznie 900
milionów uprawnień do emisji. Zmiana
została wprowadzona rozporządzeniem Komisji (UE) nr 176/2014 z dnia
25 lutego 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w szczególności, w celu określenia wolumenów
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które mają zostać sprzedane na
aukcji w latach 2013-20201 i zaczę-

”

Począwszy od
2009 r. w EU ETS
narastała liczba
uprawnień do
emisji. Nadwyżka
powstała głównie
na skutek kryzysu
ekonomicznego
i zakupu
dużej liczby
międzynarodowych
jednostek
rozliczeniowych

ła obowiązywać 27 lutego 2014 r. Na
mocy powyższego wycofano z aukcji
w 2014, 2015 i 2016 r. odpowiednio
400, 300 i 200 milionów uprawnień do
emisji. Pierwotnie, zgodnie z rozporządzeniem 176/2014, uprawnienia te miały zostać przywrócone na rynek w latach 2019-2020 w liczbie 300 i 600
milionów. Jednak po ostatniej zmianie
prawa Unii Europejskiej w tym zakresie zdecydowano, że takie działanie
mogłoby podważyć cel regulacji dotyczącej rezerwy stabilności rynkowej (tj.
przeciwdziałanie strukturalnej nierównowadze między podażą a popytem) i zasadne jest, aby wycofane z rynku 900

milionów uprawnień do emisji umieścić
w rezerwie stabilności.

 Rezerwa stabilności
rynkowej

Drugim, długoterminowym rozwiązaniem dla uregulowania problemu nadwyżki uprawnień do emisji na rynku jest
utworzenie tzw. rezerwy stabilności rynkowej. Regulacje prawne obejmujące tę
reformę zostały wprowadzone w decyzji
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/1814 z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla
unijnego systemu handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych i zmiany
dyrektywy 2003/87/WE.2 Decyzja weszła w życie 29 października 2015 r.,
ale jej postanowienia będą miały zastosowanie dopiero od 2018 r.
Decyzja 2015/1814 zawiera regulację dotyczącą utworzenia MSR oraz
przekazywania do niej uprawnień do
emisji i ich uwalniania. Rezerwa stabilności rynkowej zostanie ustanowiona
w 2018 r., a od 1 stycznia 2019 r. funkcjonować będzie jej zasilanie.

 Umieszczanie

uprawnień do emisji
w rezerwie stabilności
rynkowej

Do rezerwy przekazywane będą
uprawnienia pochodzące z trzech źródeł. Po pierwsze - na mocy samej decyzji 2015/1814, do rezerwy stabilności
rynkowej wejdzie 900 mln uprawnień
do emisji wycofanych w ramach backloadingu. Po drugie - w rezerwie stabilności w 2020 r. powinny znaleźć się
uprawnienia do emisji, które nie zostały przydzielone z ogólnounijnej rezerwy
dla nowych instalacji w III okresie rozliczeniowym EU ETS oraz uprawnienia nieprzydzielone instalacjom, które zaprzestały działalności, częściowo
zaprzestały działalności lub znacząco
zmniejszyły swą moc wytwórczą. Dokładna liczba tych uprawnień będzie
znana dopiero w 2020 r. Jednakże sza-

Ciepłownictwo

Na przestrzeni ponad dziesięciu
lat funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (EU ETS) prawodawstwo regulujące ten obszar
było wielokrotnie zmieniane. Zmiany
te podyktowane są kilkoma czynnikami. Po pierwsze - EU ETS stanowi
narzędzie realizacji zobowiązań Unii
Europejskiej na poziomie międzynarodowym. Pewne zmiany w funkcjonowaniu systemu na poziomie unijnym
wynikają z potrzeby dostosowania
prawa UE do zobowiązań zawartych
w porozumieniach globalnych. Po drugie - system ten opiera się na mechanizmach rynkowych, więc część
zmian związana jest ze zmieniającą
się sytuacją na rynku uprawnień do
emisji. Niebagatelnym czynnikiem
jest dążenie unijnego prawodawcy do
ustanawiania ambitnych celów w polityce klimatycznej, których realizacja
również wymaga zmian legislacyjnych.

29

30

nr 4(52)/2016

cuje się, że będzie to około 550-700
mln uprawnień do emisji3.
Ponadto rezerwa stabilności rynkowej będzie corocznie, począwszy
od 2019 r., zasilana kwotą uprawnień
do emisji odpowiadającą 12% liczby
uprawnień w obiegu określonej, w najnowszych opublikowanych przez Komisję Europejską danych na temat łącznej liczby przydziałów wprowadzonych
do obiegu; chyba że liczba uprawnień,
która ma być wprowadzona do rezerwy, byłaby niższa niż 100 mln. Uprawnienia do emisji pochodzące z tej puli
umieszczane będą w rezerwie na okres
12 miesięcy rozpoczynający się od
1 września. Należy także zauważyć, że
w pierwszym roku funkcjonowania rezerwy, od 1 stycznia do 1 września tego
roku, w rezerwie umieszczone będzie
również 8% łącznej liczby uprawnień
w obiegu określonej, w najnowszych
opublikowanych danych.

 Uwalnianie uprawnień

Ciepłownictwo

do emisji z rezerwy
stabilności rynkowej

W każdym roku odpowiednia liczba
uprawnień powinna zostać uwolniona
z rezerwy stabilności i przekazana państwom członkowskim w takich samych
proporcjach i kolejności, jakie zastosowano przy umieszczaniu uprawnień
w rezerwie. Zasada ta będzie mieć zastosowanie, jeżeli odpowiednia łączna
liczba uprawnień znajdujących w obiegu jest niższa niż 400 mln. Wówczas
uwalnia się z rezerwy 100 mln uprawnień i dodaje się je do wolumenu uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na
aukcji przez państwa członkowskie. Jeżeli w rezerwie znajduje się mniej niż
100 mln uprawnień, z rezerwy uwalnia
się wszystkie uprawnienia.

Te zasady zostały ustanowione
w taki sposób, że nie powinny pozwalać Komisji Europejskiej i państwom
członkowskim na działania dyskrecjonalne.

 Stanowisko polskiego

rządu w sprawie decyzji
o rezerwie stabilności
rynkowej

Decyzja 2015/1814 spotkała się
z dezaprobatą polskich władz. W związku z negatywną oceną tej decyzji,
w kontekście zasad prawa Unii Europejskiej, za uzasadnione uznano jej zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej celem stwierdzenia
nieważności.4
Skarga przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej
została wniesiona 4 stycznia 2016 r.
W ocenie rządu przyjęcie decyzji
2015/1814 spowodowało naruszenie, w szczególności, zasady lojalnej
współpracy oraz naruszenie kompetencji Rady Europejskiej, gdyż jest sprzeczna z konkluzjami Rady Europejskiej
z 23 i 24 października 2014 r.
Wówczas proponowano, aby wejście w życie mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej nastąpiło w 2021,
tymczasem w decyzji 2015/1814 przyjęto 2019 r. Zaskarżona decyzja została
oceniona jako naruszająca także zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, bowiem stanowi
ingerencję w system handlu uprawnieniami do emisji w trakcie trwania
okresu rozliczeniowego. Ponadto zaskarżony akt prawny narusza, w ocenie strony polskiej, zasadę proporcjonalności przez przyjęcie środków, które
doprowadzą do realizacji wyższych celów redukcji emisji niż wynika to z mię-

dzynarodowych zobowiązań Unii Europejskiej i niż wymaga tego realizacja
celu dyrektywy 2003/87/WE. Skarga
na decyzję 2015/1814 została zarejestrowana jako sprawa C-5/16 i obecnie
ma status sprawy w toku.

 Rewizja systemu handlu

uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych

Na zakończenie warto zauważyć,
że starania unijnego prawodawcy, aby
rozwiązać problem nierównowagi na
rynku uprawnień do emisji zostały także uwzględnione w ramach rewizji EU
ETS. W przedstawionej przez Komisję
Europejskiej w lipcu 2015 r. propozycji
nowych rozwiązań (projekt dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu
wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych5) wprowadzono
rozwiązanie, które zapewni szybsze
tempo redukcji rocznych przydziałów
uprawnień do emisji poprzez podwyższenie liniowego wskaźnika korygującego liczbę przydzielanych jednostek
począwszy od 2021 r. Takie tempo redukcji przydziałów ma doprowadzić do
ogólnej redukcji emisji w sektorach objętych systemem EU ETS o 43% do
2030 r.
W kontekście szerszej reformy EU
ETS, która ma zacząć obowiązywać od
2021, wydaje się, że ograniczenie liczby uprawnień na rynku, na mocy decyzji
o rezerwie stabilności rynkowej wpisuje się w projektowane na kolejne lata
regulacje prawne. Z tej perspektywy
można jedynie stwierdzić, że zmniejszanie liczby uprawnień na rynku jest
nieuniknionym scenariuszem.

o

1) Dz. Urz. UE L z 26.2.2014, Nr 56, s. 11–13.
2) Dz. Urz. UE L z 9.10.2015, Nr 264, s. 1–5.
3) Zob. Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance costeffective emission reductions and low-carbon investments - http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/docs/impact_assessment_en.pdf
4) Zob. stanowisko polskiego rządu w sprawie zgody na złożenie przez Rzeczpospolitą Polską skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/1814 - https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zgoda-na-zlozenie-przez-rzeczypospolita-polska-skargi-o-stwierdzenie.html
5) Zob. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337
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Maciej Napieralski, menadżer branży, INSTAL-FILTER SA

Oczyszczanie spalin
Fot. INSTAL-FILTER

w świetle dyrektywy
o emisjach przemysłowych

D
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Fot. INSTAL-FILTER

yrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemysłowych, tzw. „Dyrektywa IED” (Industrial
Emissions Directive), wprowadziła szereg zmian
wśród, których duże znaczenie ma m.in. zaostrzenie
standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu
i pyłów z obiektów energetycznego spalania.
INSTAL-FILTER SA jako lider budowy instalacji oczyszczania spalin w ciepłownictwie oraz prekursor wprowadzania nowych technologii ograniczających
emisję substancji szkodliwych do atmosfery, wykonał w ostatnich latach kilka instalacji spełniających wymogi Dyrektywy
IED. Typowym tego przykładem, może
być Instalacja Oczyszczania Spalin wykonana w Sosnowcu, w oddziale firmy
ArcelorMittal Poland. W wyniku przetargu prowadzonego przez Inwestora, został podpisany kontrakt na realizację IOS
dla trzech kotłów parowych typu OR-32,
której zadaniem było ograniczenie emisji pyłów oraz związków siarki, zgodnie
z wymaganiami Dyrektywy IED.
INSTAL-FILTER SA zastosowało
jedną z posiadanych technologii, stanowiącą kompromis między kosztami
inwestycyjnymi związanymi z budową
urządzeń odpylających i redukujących
zawartość siarki, a kosztami eksploatacyjnymi ponoszonymi przez użytkownika podczas eksploatacji IOS. Zasto-

sowana instalacja wykorzystuje jako
reagent wapno hydratyzowane, które
w formie gotowego sorbentu dostarczane jest do elektrociepłowni. Sorbent jest
magazynowany w zbiornikach, zapewniających niezbędny zapas umożliwiający normalna pracę w założonym okresie
retencji. Instalacja została wyposażona
w chłodnice wyparne, w których dochodzi do kondycjonowania spalin w celu
zapewnienia korzystnych warunków dla
procesu neutralizacji związków kwaśnych. Do chłodnic doprowadzana jest
woda procesowa, niezbędna w procesie
redukcji oraz sorbent, którego ilość uzależniona jest od chwilowej wartości SO2
emitowanej przez kocioł. Po opuszczeniu chłodnic, spaliny wraz z sorbentem
kierowane są do filtra workowego, gdzie
zachodzi proces oczyszczania z pyłów
oraz końcowa redukcja SO2. Instalacje
zostały wyposażone w układ recyrkulacji sorbentu, zapewniający zminimalizowanie kosztów eksploatacji na skutek zmniejszonego popytu na reagent.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji Elektrociepłownia ArcelorMittal
Poland w Sosnowcu została dostosowana do wymogów Dyrektywy IED.
Kompleksowa realizacja projektu IOS
została wykonana w okresie 12 miesięcy. W zakresie realizowanych prac
było przygotowanie projektu instalacji, jak również jej wykonanie i montaż.
INSTAL-FILTER SA obok technologii zastosowanej do oczyszczania spalin kotłów OR-32 w Sosnowcu, posiada
szereg innych rozwiązań, umożliwiających redukcję zanieczyszczeń gazowych oraz pyłów. Możemy stosować
sorbenty wapienne oraz sodowe, wykonywać instalacje do redukcji siarki
metodą suchą i półsuchą z wykorzystaniem bębnów kondycjonujących oraz
reaktorem pneumatycznym. Stosowane rozwiązania uzależnione są od wymogów klienta, specyfiki pracy kotłów
oraz parametrów spalin emitowanych
przez jednostki kotłowe.

o
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Anna Czyż, rzecznik prasowy, PGNiG TERMIKA S.A.

PGNiG TERMIKA

kupiła Spółkę Energetyczną „Jastrzębie”

P

spółki są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie, którego PGNiG TERMIKA jest
właścicielem od kwietnia br. W ramach
transakcji uregulowana została przyszła
współpraca między SEJ, a JSW. Zawarte zostały długoterminowe kontrakty na
dostawy od JSW do SEJ węgla oraz
metanu, a także na sprzedaż z SEJ do
JSW ciepła, energii elektrycznej, chłodu
i sprężonego powietrza.
- SEJ wnosi do naszej Grupy, nie
tylko nowe rynki sprzedaży, ale także
znaczące kompetencje. Dzięki rozszerzeniu Grupy o SEJ planujemy rozwinąć
obszar naszych działań o energetykę
przemysłową. Dostrzegamy tutaj duży
potencjał wzrostu, również poza aktywami największego klienta SEJ, jakim
jest Jastrzębska Spółka Węglowa - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG
TERMIKA.
SEJ to także największy w Polsce
producent energii elektrycznej pochodzącej z gazu z odmetanowania pokładów węgla - łączna moc zainstalowana

w silnikach gazowych zasilanych tym
paliwem wynosi 29 MWe.
Spółka jest właścicielem 5 elektrociepłowni zlokalizowanych w JastrzębiuZdroju (EC Zofiówka, EC Moszczenica),
Pniówku (EC Pniówek), Suszcu k. Żor
(EC Suszec) i Częstochowie.
Nowy podmiot należący do PGNiG
TERMIKA prowadzi obecnie w EC Zofiówka inwestycję budowy bloku energetycznego CFB (z kotłem fluidalnym), który po planowanym, na koniec kwietnia
2017, oddaniu do eksploatacji osiągnie
moc 75 MWe, zwiększając dwukrotnie
potencjał wytwarzania energii elektrycznej SEJ.
o

Ciepłownictwo

W ramach umowy, zawartej 11
sierpnia 2016 r., PGNiG TERMIKA S.A.
zakupiła 100% akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. za kwotę prawie
372 mln zł. Poprzez kolejną dużą akwizycję PGNiG umacnia ogólnopolski zasięg TERMIKI.
- Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PGNiG S.A. i wzmacniamy
segment ciepłowniczy. Zrobiliśmy kolejny krok do realizacji tego celu. Dzięki
przejęciu SEJ zyskujemy nowe moce
w zakresie ciepłownictwa i energetyki
przemysłowej. Budujemy wokół PGNiG
TERMIKA grupę prężnie funkcjonujących spółek. Widzimy tu duży potencjał wzrostu, który pozytywnie przełoży
się na wartość całej Grupy Kapitałowej
PGNiG - powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG S.A.
SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Rocznie sprzedaje
1500 TJ ciepła oraz 380 GWh energii elektrycznej. Głównymi odbiorcami

Fot. PGNiG TERMIKA

GNiG TERMIKA zawarła
umowę z Jastrzębską Spółką
Węglową (JSW) na zakup 100%
akcji
Spółki
Energetycznej
„Jastrzębie” (SEJ). Transakcja
stanowi kolejne wzmocnienie
segmentu
ciepłowniczego
w Grupie Kapitałowej PGNiG.
SEJ będzie dla PGNiG TERMIKA
jednym z filarów rozwoju w zakresie
energetyki przemysłowej.

Ciepłownictwo
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Rozmowa z Wiesławem Chmielowiczem,
prezesem zarządu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.

Najlepszą
energię
tworzą ludzie
Spółka ma również własną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu…
Naturalnie. To również inżynieria relacji z otoczeniem polegająca na umiejętności wsłuchania się w jego potrzeby. Sporo robimy dla opolskiego sportu,
pomagamy potrzebującym w szpitalach, hospicjum i nie tylko. Szczególnie wdzięcznym obiektem działań ECO
w tej przestrzeni są dzieci. Ale sami
Państwo to wiecie pisząc o naszych
spektaklach edukacyjnych, eventach
i wycieczkach po firmie dla najmłodszych.
Zatem będzie świadectwo z paskiem?
O tym decydują właściciele, czyli
posiadacze akcji ECO. My możemy jedynie pochwalić się ocenami jakie ma-

Ciepłownictwo

A klient ECO jest usatysfakcjonowany?
Przykładamy dużą wagę do monitoringu tego zjawiska i bardzo wnikliwie je
badamy, zbierając nawet najdrobniejsze
opinie. Ale nie tylko my to robimy. ECO

co roku bierze udział w skrupulatnym
audycie, którego rezultatem jest przyznanie - lub nie - certfikatu Firmy Przyjaznej Klientowi. Miło mi przypomnieć,
że otrzymujemy ten tytuł i bardzo wysokie oceny naszych klientów nieprzerwanie od 11 lat.

fot. ECO

Koniec kadencji zarządu i finisz pięcioletniego etapu kolejnej
strategii ECO w 2016 r. zachęcają
do pytań o podsumowanie. Na jaką ocenę zasłużyła firma po tych
dwóch ważnych wydarzeniach?
W biznesie nie ma szkolnej skali
ocen, choć prowadzenie przedsiębiorstwa poniekąd jest nieustanną nauką.
Chcąc otrzymać świadectwo z paskiem
na koniec kadencji - trzeba dobrze rozumieć lekcje z różnych przedmiotów:
nie tylko ekonomii i zarządzania, ale
również technologii, innowacyjności,
czy znajomości kierunków rozwoju
współczesnej energetyki.
W przypadku przedsiębiorstwa takiego jak ECO, szczególnie istotne są
również przedmioty społeczne: relacje z pracownikami oraz komunikacja
z otoczeniem firmy i budowa satysfakcji klienta.

Ciepłownictwo
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my w dzienniku, czyli wynikami firmy.
A te od kilkunastu lat są coraz lepsze,
dzięki czemu ECO ma co roku wyższy
zysk, a właściciele co roku większe dywidendy. W podsumowaniu ub. r. odnotowaliśmy ponad 245 mln przychodu,
które dały spółce ponad 33 mln zysku,
a udziałowcom przyniosą wyższe dywidendy. Według prognozy na 2016 r.
wyniki te będą jeszcze lepsze: jeśli spółka utrzyma obecny kurs biznesowy,
zysk przekroczy 35,5 mln.

Komisję Krajową „Solidarności”
pod patronatem Prezydenta RP.
Jak zdobywa się ten laur?
O przyznanie certyfikatu wnioskują
związkowcy z podstawowych jednostek
„Solidarności” na podstawie własnej
oceny swojego przedsiębiorstwa i panujących w nim relacji. Potem Komisja
Krajowa rozpatruje wnioski, przeprowadza coś w rodzaju audytu i nagradza
pracodawców, którzy według jej oceny
na to zasługują.

Jak osiągnąć takie wyniki na
coraz trudniejszym rynku? Jaka
jest Pana recepta na sukces?
Tak, jak wspomniałem - realizujemy
kolejną pięcioletnią strategię, którą kończymy w tym roku. Realizujemy ją sumiennie, a zatem pierwszą receptą na
powodzenie zamierzeń z pewnością jest
konsekwencja. Drugą: lojalność wobec
właścicieli. Zarząd ECO zawsze działał i działa zgodnie z wolą akcjonariuszy: gminy Opole i jej mniejszościowego partnera. Właściciele stawiają nam
zadania i określają swoje oczekiwania,
a my najpierw proponujemy rozwiązania,
które zostają zapisane w strategii, a potem używamy swojej najlepszej wiedzy
oraz umiejętności, aby to spełnić. Wyniki
rosnące od lat mówią same za siebie.
Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego:
załoga. Bez wsparcia ludzi, bez ich potencjału, wiedzy i kompetencji ekonomika zarządzania przedsiębiorstwem pozostaje tylko teorią, która działa lub nie.

To trudny proces?
Zdaniem szefa naszej „Solidarności” - o certyfikat niełatwo. Wniosków
jest wiele, trzeba je weryfikować i wybrać firmy, w których pracownicy traktowani są najlepiej, ale dla mnie najważniejsze jest to, że ludzie sami podejmują
decyzję o wyróżnieniu swojego pracodawcy. To największa „trudność”, bo
związkowcy są wymagający i często
uzyskanie ich aprobaty wcale nie jest
takie proste, nie mówiąc już o chęci
nagradzania zarządu.

Potrafi pan zachęcić załogę
ECO do współtworzenia sukcesu
firmy?
Staram się o to od kilkunastu lat,
jak potrafię najlepiej.
Z jakim skutkiem?
Jestem naprawdę dumny z załogi
ECO, jej poczucia tożsamości i zaangażowania w sprawy spółki.
No właśnie, ECO została tegorocznym laureatem certyfikatu
Pracowdawcy Przyjaznego Pracownikom, przyznawanego przez

A jednak w ECO to nastąpiło.
Dlaczego?
Od lat nasza współpraca z reprezentacją załogi układa się naprawdę
wzorowo. Pracownicy mają wpływ na
spółkę, są o wszystkim informowani,
pytani o zdanie i bronią swoich praw
motywowani przekonaniem, że w firmie, w której pracują są podmiotem,
a nie przedmiotem. Staramy się ich rozumieć, szanować i słuchać ich opinii.
Nieustannie pracujemy też nad zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy poprzez unowocześnienie naszych
urządzeń i obiektów ciepłowniczych
oraz doskonalenie procesów technologicznych. W ostatnich latach praktycznie wyeliminowaliśmy wypadki przy
pracy i występowanie chorób zawodowych. Certyfikat Pracodawca Przyjazny
Pracownikom jest dowodem na to, że
załoga to wszystko docenia.
Szacunek i partnerstwo to jedyne składniki recepty na wzorowe
relacje z pracownikami?

Z pewnością nie. Od wielu lat inwestujemy w naszych ludzi, ich rozwój
i kompetencje. To w połączeniu z silnymi bodźcami motywacyjnymi daje
rezultaty w postaci szybkiego wzrostu
wartości spółki. Na szkolenia doskonalące umiejętności menedżerskie, interpersonalne i podnoszące efektywność
osobistą spółka przeznacza rocznie
około miliona zł. 2 mln pozyskaliśmy
na ten cel w ubiegłych latach ze środków unijnych, dzięki czemu pracownicy Grupy Kapitałowej ECO brali udział
w programie „Akademia ECO”. Teraz
uczestniczą w jego kolejnej edycji, realizowanej w formule wzajemnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, sami
niejednokrotnie wchodząc w rolę trenerów kolegów z pracy.
Ubiegłoroczne badania opinii
przeprowadzone przez ekspertów
związanych z Uniwersytetem Śląskim dowodzą, że 56% mieszkańców Opola uznaje ECO za bardzo
dobrego pracodawcę. Czy zjawiska, o których pan mówi mają na
to wpływ?
Chciałbym, aby tak było. Aby o opinii osoby z zewnątrz o naszej firmie,
decydowała nie tylko wysokość zarobków, ale i kultura troski o ludzi. Ta troska
o pracowników przekłada się na podejście do naszego klienta, czy powiększenie rynku dla naszych produktów. Wielu
naszych menedżerów to osoby, które
„wychowały się” w spółce - osiągając
przez lata kolejne szczeble kariery, czasem od szeregowych pracowników po
dyrektorów i prezesów. Ci ludzie to sól
przesiębiorstwa: znają je doskonale,
w pełni się z nim utożsamiają, nieustannie chcą je ulepszać. Nie ma lepszej
energii, niż ta wytwarzana przez ludzi.

o
Rozmawiała: Dorota Kubek,
Wydawnictwo „Nowa Energia”
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Marcin Kurowski, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Odpady

w istotny sposób
mogą wspomóc kogenerację
P

fot. NE

Ciepłownictwo

olski potencjał kogeneracyjny jest olbrzymi. Z tym, że trzeba go umieć
wykorzystać. Aby tego dokonać, potrzeba stabilności prawnej i odpowiednich
mechanizmów wsparcia. Efektywność energetyczna, jaką zapewnia kogeneracja
może być naprawdę korzystna dla krajowego bezpieczeństwa. Jednak żadna firma
nie chce podejmować ryzyka, jeśli otoczenie prawne i gospodarcze jest niepewne.
Firmy zmuszone są dostosowywać się do wymagań rynku, a wiele zależy od polityki.
Jednak grunt to umieć się odnaleźć, jak mówi Bogdan Świątek, wiceprezes zarządu
Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

nr 4(52)/2016

z paliw alternatywnych - uważa prezes
Świątek. Dlatego też Veolia chce mocno wejść w ów obszar.
W środowisku ciepłowniczo-energetycznym miała miejsce dyskusja, by
pozbyć się monopolu dystrybucyjnego
i nierównego dostępu do sieci przy pomocy rozdzielenia dostawców od dystrybutorów. W obszarze ciepłowniczym
współpraca na linii wytwórca-dystrybutor jest niezwykle istotna, między innymi
z powodu wspólnego oddziaływania na
rozwój rynku, jak i optymalizacji pracy
technologicznej, wykorzystania akumulatorów ciepła czy wspólnej pracy dyżurnych ruchu źródła i sieci. - Gdyby mnie
obecnie zapytano o zdanie, ponownie
opowiedziałbym się za nierozdzielaniem
jednych od drugich w systemach ciepłowniczych - podkreśla Bogdan Świątek, wiceprezes zarządu Veolia Energia
Poznań ZEC S.A. 
o

Bogdan Świątek, wiceprezes zarządu Veolia Energia Poznań ZEC S.A.
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wych klientów, z czego, oczywiście,
należy korzystać. Veolia w swych planach z 2010 r. zakładała, że powszechne budowanie kogeneracji w małych
miastach powinno być ogólnie stosowane. Wówczas było to opłacalne na
poziomie biznesplanów. Zrealizowany
przez Grupę projekt w Jarocinie, działający od lutego 2015 r., pokazuje realne
możliwości funkcjonowania podobnych
jednostek w obecnej rzeczywistości
gospodarczej (ceny energii) i prawnej
(system wsparcia). Aby zbilansować
projekt, praktycznie sprzedaje się tam
energię tylko w szczytach, co pokazuje,
że utrzymanie tego rodzaju źródeł na
ekonomicznym poziomie nie jest łatwe.
Pomimo odbiegających od oczekiwanych wyników jest to ważny projekt dla
Veolii, który pokazuje drogę rozwoju dla
poprawy efektywności energetycznej,
dla średnich i małych systemów ciepłowniczych.
Kolejną ważną kwestią dla Grupy
Veolia są odpady komunalne. W dobie
konsumpcjonizmu, kiedy produkujemy coraz więcej odpadów, posiadanie
w gminie spalarni odpadów produkującej energię w kogeneracji jest rozwiązaniem atrakcyjnym. O ile, w większych
miastach, gdzie łatwiej jest zapewnić
strumień odpadów - funkcjonowanie
Zakładu Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych jest łatwiejsze,
o tyle w mniejszych gminach, gdzie istnieją realne możliwości, istnieje możliwość budowy elektrociepłowni, opartej
o kotły wielopaliwowe. Takie rozwiązanie daje bezpieczeństwo funkcjonowania elektrociepłowni która w sytuacji
braku paliwa, w postaci odpadów komunalnych, może pracować np. na węglu, a dodatkowo pozbywamy się odpadów komunalnych, które nie mogą być
składowane, a zgodnie z dyrektywami
UE powinny być przetworzone termicznie. Dlatego bardzo ważne są spotkania z przedstawicielami samorządów
w celu pokazania korzyści jakie niesie
ze sobą takie rozwiązanie. - RIPOKi
to niezakończony łańcuch gospodarki
odpadami, gdyż nie kończy się na termicznej utylizacji, czy odzysku ciepła

fot. NE

Powiedzenie „chcieć to móc” można odnieść do działań niektórych firm,
które pomimo ciężkiej sytuacji rynkowej, radzą sobie co najmniej dobrze.
W kogeneracji przykładem świeci, mająca coraz lepsze wyniki, Veolia. Firma
od początku wyznaczyła sobie konkretne cele i konsekwentnie je realizuje, wychodząc z założenia, że działając
w jednym obszarze energetyki i pracując w mono-biznesowym modelu,
daleko się nie zajdzie. Trzeba się rozejrzeć w szerszej perspektywie, aby
samemu się nie zaszufladkować. Jak
to w biznesie, są obszary lepsze i gorsze dla działań biznesowych, a otoczenie jest zmienne i nie zawsze mamy
na to wpływ. Można jednak przecież
zapobiegać, wybiegać w przód, wyprzedzać działania, tak jak dzieje się
to w Veolii, która stara się jak najlepiej
wykorzystać możliwości jakie daje polskie prawo - powszechnie uważane
za niestabilne. Działania prowadzone
w Grupie Veolia sprawiają, że pomimo
zmienności rynku, saldo pozostaje dodatnie, co na pewno należy uznać za
duży sukces. Od 2002 r. Veolia podpisuje umowy partnerskie z gminami
w zakresie pomocy przy realizacji ich
zadań własnych, w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Tego rodzaju współpraca daje możliwość wsłuchania się
w potrzeby Klienta oraz jak najlepszą
ich realizację.
W dużych aglomeracjach miejskich,
gdzie funkcjonują duże kogeneracyjne
systemy energetyczne, osiągnięcie dodatnich wyników finansowych możliwe
jest dzięki sprzedaży energii elektrycznej opartej o współpracę z krajowym
systemem energetycznym. Kogeneracja, jak podkreśla Bogdan Świątek,
to nie tylko źródło, kocioł, sprawność,
ale przede wszystkim rynek i wsparcie
jego rozwoju.
W kwestii wsparcia kogeneracji ze
strony rynku dostrzega się istotne pozytywy. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pojawia się, po
raz pierwszy, kierunkowe wsparcie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę sieci dla podłączeń no-
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DZT Service Sp. z o.o.

Bo o środowisko

trzeba dbać!
Z

takiego założenia wychodzi Jolanta Suława, prezes świebodzickiej firmy
DZT Service. Prowadząc biznes, który w tym roku obchodzi 25. rocznicę
istnienia, zawsze kierowała się nie tylko dobrem spółki, ale także dobrem
środowiska, w którym funkcjonuje.

Ciepłownictwo

- DZT jest spółką przywiązującą
dużą uwagę do otoczenia, w którym
działa. Podejmując się nowych projektów, zawsze staramy się działać ekologicznie, a także zgodnie z wymogami nałożonymi przez Unię Europejską
- informuje Jolanta Suława, prezes
DZT Service.

 Modernizacja w trosce
o środowisko

Spółka należy do organizacji propagujących odnawialne źródła energii. Od 2002 r. jest członkiem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej,
a w 2010 r. dołączyła do Klastra „Centrum Technologii Energetycznych”
zrzeszającego firmy oraz instytucje,
które wykorzystują odnawialne źródła
energii i wdrażają technologie związane z efektywnością energetyczną.
- Staramy się, by nasza codzienna praca była zgodna z ideą przyświecającą
klastrom, do których należymy - mówi
Jolanta Suława.
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w zakresie wykonywania inwestycji i remontów w ciepłownictwie, wodociągach
i kanalizacji. Zajmuje się serwisem kotłowni i węzłów cieplnych, oferuje budowę kotłowni w zamian za długoletnie
umowy sprzedaży energii cieplnej. Spółka istnieje od 1991 r. Świadczy usługi
zgodnie z obowiązującymi standardami, posiada Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej.
Więcej informacji dostępnych jest
na www.dztservice.pl 
o
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- Zdajemy sobie sprawę, że działalność, którą prowadzimy, nie pozostaje
obojętna dla otoczenia, w którym funkcjonujemy. Dlatego też staramy się postępować z myślą, by przede wszystkim nie szkodzić, a jeżeli jest to tylko
możliwe, działać na rzecz ochrony środowiska, przynajmniej w skali regionu
- dodaje prezes DZT Service.
DZT Service Sp. z o.o. razem z DZT
Service & Heat i DZT Ciepło jest doświadczonym i solidnym partnerem

fot. DZT Service (3)

W 2012 r. DZT Service przeprowadziła kompleksową modernizację systemu cieplnego w Głuszycy, zamieniając
starą kotłownię miałową na ekologiczną
kotłownie gazową. W Kamieńcu Ząbkowickim spółka zmodernizowała kotłownię miałową. Wykonano w niej również
remont wszystkich pomieszczeń oraz
dokonano zmiany technologii produkcji
energii cieplnej. Dzięki wykonanym pracom, w tym wymianie kotła węglowego
na nowy i o większej mocy, koszty dostawy energii cieplnej znacząco się obniżyły. W 2015 r. DZT Service zakupiło,
a następnie unowocześniło kotłownię
miałową w Świebodzicach, która dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę mieszkańcom miasta. Prace polegały m.in.
na wymianie kominów oraz instalacji
układu oczyszczania spalin, czy wymianie kotłów, które osiągają o 20% wyższą sprawność niż kotły zabudowane
w obiekcie przed modernizacją. Proekologiczne zmiany dostosowane zostały
do przepisów Unii Europejskiej, mających obowiązywać w Polsce od 2020 r.
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Emisja dioksyn

- nie tylko ze spalarni odpadów

W
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dniu 22 maja 2001 r. została podpisana Konwencja Sztokholmska w sprawie
trwałych zanieczyszczeń organicznych. W Polsce weszła ona w życie z dniem
17 maja 2004 r. Celem Konwencji jest ochrona zdrowia ludzkiego oraz środowiska
przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, z których wiele zaliczanych jest
do substancji szkodliwych dla życia ludzkiego i środowiska.

Konwencja Sztokholmska przewiduje stopniowe eliminowanie produkcji,
zużycia, przywozu i wywozu substancji chemicznych oraz zanieczyszczeń
z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, POPs), bezpiecznego
postępowania i usuwania takich zanieczyszczeń, a także eliminowania i ograniczenia emisji niektórych niezamierzonych uwolnień do środowiska trwałych

zanieczyszczeń organicznych. Polska
podpisując Konwencję zobowiązała się,
zgodnie z jej postanowieniami, do ograniczania emisji wymienianych w niej
zanieczyszczeń, w tym także dioksyn.
Wywiązywanie się Polski z wymagań nakładanych przez Konwencję
Sztokholmską nie odbiega szczególnie
od zadań realizowanych w świetle polskich i unijnych przepisów prawnych.

Mimo to, w celu sprawnego osiągnięcia
postawionych przez Konwencję celów
został opracowany w Polsce plan implementacji nakładanych przez nią założeń. Plan ten nosi nazwę Krajowego
Programu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej, został opracowany w 2004 r.
i składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy oceny sytuacji w sprawie
trwałych zanieczyszczeń organicznych,

Cl

Cl

Cl

Cl

O

O

O

Rys. 1. Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany

w kraju. Druga ukazuje plany działania dla wypełnienia postanowień Konwencji. Za najważniejsze przyjęto tu
znaczące ograniczenie ilości wprowadzanych do środowiska TZO, w tym
przede wszystkim dioksyn, głównie ze
źródeł przemysłowych, w tym nie tylko
spalarni odpadów - powszechnie uważanych za najważniejsze źródło emisji
tych związków.
Ogólną nazwą „dioksyny” określa się zazwyczaj całą grupę związków chemicznych obejmujących 75
polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn
(PCDDs) i 135 polichlorowanych dibenzofuranów (PCDFs), związków chemicznych o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku 1.
Mogą one zawierać od 1 do 8 atomów chloru, podstawionych w różnych
częściach pierścieni benzenowych,
w różnych pozycjach. Stąd mówimy
tu o związkach chemicznych posiadających różną ilość atomów chloru,
różniących się miejscem podstawienia
atomów chloru i tym samym budową
stereochemiczną, zwanych kongenerami. Cząsteczka dibenzo-p-dioksyny
posiada dwie osie symetrii, natomiast
cząsteczka dibenzofuranu jedynie jedną
oś symetrii, co tłumaczy istotne różnice
w ilości kongenerów.
Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny
i polichlorowane dibenzofurany zaliczane są do licznej grupy tzw. endocrine
disrupters - substancji zakłócających
działanie układu wydzielania wewnętrznego. Podobne właściwości jak dioksyny wykazują, między innymi również
polichlorowane bifenyle (PCBs), polibromowane etery difenylowe (PBDEs),
a także polichlorowane naftaleny
(PCNs). Niektórzy podaną powyżej
definicję dioksyn i furanów rozszerza-

ją jeszcze na 75 polibromowanych dibenzo-p-dioksyn (PBDDs) i 135 polibromowanych dibenzofuranów (PBDFs)
oraz 1 550 mieszanych, jednocześnie
polichlorowanych i polibromowanych dibenzo-p-dioksyn i 3 050 jednocześnie
polichlorowanych i polibromowanych dibenzofuranów. Wiadome jest także, że
może istnieć kolejnych 75 polifluorowanych dibenzo-p-dioksyn (PFDDs) oraz
135 polifluorowanych dibenzofuranów
(PFDFs) i oczywiście mieszane kongenery: fluoro-, bromo-, chloro- podstawione dibenzo-p-dioksyny i dibenzofurany. Podobne do dioksyn właściwości
fizykochemiczne i toksykologiczne mogą mieć również polihalogenowane,
a w szczególności polichlorowane tiantreny (PCTAs), fenoksantyny (PCPTs),
tiofeny (PCDTs) oraz tioetery difenylowe
(PCTEs). Są to wszystko związki całkowicie obce żywym organizmom (ksenobiotyki), niebędące (poza polichlorowanymi bifenylami i polibromowanymi
eterami difenylowymi) efektem celowej działalności człowieka, powstające
w różnych procesach produkcyjnych,
jak również w procesach naturalnych.
Wspólną cechą wszystkich dioksyn
i „dioksynopodobnych” związków chemicznych jest ich wysoka temperatura
topnienia, niska lotność i bardzo dobra
rozpuszczalność w tłuszczach oraz rozpuszczalnikach hydrofobowych przy
jednocześnie bardzo niewielkiej rozpuszczalności w wodzie.
Od lat 70. ub. w. PCDD/Fs uważane były za jedne z najsilniejszych trucizn
spośród znanych obecnie związków
chemicznych. Jednakże pomimo bardzo wysokiej toksyczności niektórych
dioksyn i furanów w odniesieniu do niektórych organizmów zwierzęcych, trudno porównywać je z innymi silnymi tru-

ciznami występującymi w środowisku,
ponieważ ich działanie nie jest natychmiastowe w stężeniach, z jakimi spotykamy się na co dzień. Według znanych danych toksykologicznych trudno
uznać, aby w odniesieniu do organizmu
człowieka wykazywały one tzw. toksyczność ostrą. Szkodliwe działanie
PCDD/Fs polega przede wszystkim
na zakłócaniu endokrynnych funkcji
organizmu, skutkujące zaburzeniami
płodności, problemami z utrzymaniem
ciąży lub nawet bezpłodnością (budowa chemiczna dioksyn podobna jest
do budowy hormonów steroidowych,
do których należą także hormony płciowe). Chodzi tu przede wszystkim o zakłócenia w wydzielaniu progesteronu,
hormonu niezbędnego dla utrzymania
i prawidłowego przebiegu ciąży. Natomiast nie potwierdziły się, często powtarzane, informacje z początku lat 70.
o kancerogenności dioksyn. Publikacje
z pierwszej dekady XXI w. jednoznacznie wskazują na brak dowodów, na ich
kancerogenność w stosunku do organizmu człowieka. Do niekorzystnych
skutków zdrowotnych wynikających
z długotrwałego działania niskich stężeń PCDD/Fs, zaliczyć można:
 obniżenie aktywności układu odpornościowego,
 zaburzenia rozwoju psychomotorycznego dzieci,
 zaburzenia funkcji hormonów tarczycy,
 zmniejszanie się w czasie ilości i jakości plemników,
 kłopoty z zagnieżdżeniem zarodka
w macicy oraz wcześniejsze porody i poronienia,
 wzrost liczby przypadków występowania torbieli na jajnikach.
Szkodliwego oddziaływania dioksyn
i furanów na organizm ludzki nie sposób więc bagatelizować, stąd całkowicie uzasadnione są wszelkie działania
zmierzające do istotnego ograniczenia
ich emisji do środowiska.
Zanim jednak, w wyniku wieloletnich badań, udało się poznać rzeczywistą toksyczność dioksyn w stosunku
do organizmów żywych, a w szczegól-
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ności, w stosunku do organizmu człowieka, sprawa ich toksyczności stała
się przedmiotem wielu nieporozumień,
niedomówień i wręcz mitów. Wykonane w połowie lat 70. badania na świnkach morskich wykazały, że dioksyny
są trucizną ok. 10 000 razy bardziej
toksyczną od cyjanku potasu. Ta informacja zresztą jest upowszechniana
do dnia dzisiejszego i stanowi koronny
argument przeciwko budowie spalarni
odpadów. Autorzy powołujący się na
nią jednak najczęściej pomijają fakt, iż
cytowane dane toksykologiczne odnoszą się jedynie do świnki morskiej
rasy Hartley. Wykonane później badania toksyczności dioksyn na innych organizmach wykazały, że tylko szczury
i świnki morskie są tak bardzo wrażliwe na dioksyny. Toksyczność w odniesieniu do podobnych małych gryzoni: myszy i chomików jest niewielka
bądź wręcz pomijalna. W przypadku
ludzi - po przeanalizowaniu wszystkich
znanych z historii przypadków stwierdzono, że na 823 znane przypadki narażenia ludzi na wysokie stężenia dioksyn (podczas awarii przemysłowych)
w 592 przypadkach jedynym skutkiem
kontaktu z dioksynami była wysypka
na skórze zwana „trądzikiem chlorowym” (często spotykanym u osób, które mają kontakt z chlorem i związkami
chloroorganicznymi). W analizowanej
grupie osób narażonych na dioksyny
nie zaobserwowano natomiast podwyższonej umieralności, choć zdarzyły
się nieliczne przypadki chorób wątroby.
Wykonane w latach 80. badania epidemiologiczne wśród osób zamieszkałych w rejonie wielkiej awarii przemysłowej z 1976 r. - Seveso, gdzie jak się
szacuje do atmosfery przedostało się
około 3-4 kg najbardziej toksycznego
kongeneru - 2,3,7,8-TCDD, nie wykazały wzrostu zachorowań na choroby
nowotworowe.
Głównym źródłem narażenia człowieka na PCDD/Fs jest żywność (ok.
98% dziennego pobrania), a w szczególności ryby i mleko. Według dostępnych danych praktycznie cała
spożywana przez ludzkość żywność,

szczególnie w krajach uprzemysłowionych, zawiera dioksyny. Dostają się one
także do organizmu drogą oddechową
(ok. 1-1,5%), jednak ten kierunek ma
znaczenie praktycznie marginalne. Na
podstawie danych toksykologicznych,
w celu ochrony społeczeństwa przed
narażeniem na szkodliwe oddziaływanie dioksyn i furanów a także innych
„dioksynopodobnych” związków chemicznych w 1990 r. WHO ustaliło maksymalne dzienne tolerowane pobranie (TDI - tolerable daily intake), czyli
dawkę, która nie powinna powodować
żadnych skutków dla organizmu ludzkiego, na poziomie 10 pg/kg wagi ciała dziennie. Nowe dane z końca lat 90.
wskazują, że powinno się przyjąć TDI
na poziomie 1-4 pg TEQ/kg wagi ciała dziennie i w kalkulacjach toksyczności powinno się dodatkowo uwzględnić nie tylko PCDDs i PCDFs, ale także
polichlorowane bifenyle - PCBs. Obecnie wiele instytucji międzynarodowych,
a także krajowych - World Health Organisation (WHO), Unia Europejska (Commission Directive 2002/70/EC), a także
Food and Drug Administration (USA),
Environmental Protection Agency (USA)
i Bundesministerium für Gesundheit
(Niemcy) przyjęło „próg bezpieczeństwa” TDI na poziomie 1 pg TEQ/
kg wagi ciała dziennie.
W ocenie toksyczności dioksyn
trudne byłoby posługiwanie się indywidualnymi toksycznościami i stężeniami
75 polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn
i 135 polichlorowanych dibenzofuranów,
tym bardziej, że znaczna część z nich
nie wykazuje praktycznie żadnej aktywności toksycznej. Wśród 210 związków
chemicznych zaliczanych do tej grupy,
aktywność biologiczną wykazuje tylko
17 kongenerów - 7 kongenerów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i 135
polichlorowanych dibenzofuranów posiadających atomy chloru w pozycjach
2, 3, 7 i 8. Mają one, z punktu widzenia
stereochemii, budowę planarną (płaską)
i mogą oddziaływać negatywnie na organizmy żywe. Pozostałe kongenery
nie wykazują żadnej aktywności biologicznej i są praktycznie nietoksyczne.

W celu jednoznacznej i prostszej oceny toksyczności dioksyn dla 17 najbardziej niebezpiecznych kongenerów PCDDs i PCDFs
określono tzw. względne wskaźniki toksyczności. Pierwsze międzynarodowe oszacowanie względnej toksyczności miało miejsce w 1988 r.
Dokonała tego instytucja pod nazwą
NATO Committee on the Challenges
to Modern Society publikując indywidualne współczynniki toksyczności dla
17 kongenerów PCDD/Fs - I-TEF. Drugiego oszacowania względnych współczynników toksyczności poszczególnych kongenerów PCDD/Fs dokonała
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
w 1998 r. W stosunku do poprzedniego
oszacowanie zmieniono kilka współczynników oraz dodano 12 kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCBs)
należących do grupy non-ortho i monoortho PCBs. Najnowsze oszacowanie
względnych współczynników toksyczności zostało dokonane przez WHO
w 2005, gdzie ponownie zmieniono
niektóre indywidualne współczynniki
toksyczności (dla najwyżej schlorowanych kongenerów PCDD/Fs).
Indywidualne współczynniki toksyczności TEF służą do obliczenia
ogólnej toksyczności próbki PCDD/Fs
(obecnie również i PCBs) i wyrażenia
jej za pomocą tzw. wskaźnika toksyczności TEQ. Wskaźnik ten obliczany jest
z zależności:
i =17

j =12

i =1

j =1

TEQ = ∑ ( mi ⋅ TEFi ) + ∑ ( n j ⋅ TEF j )
gdzie:
mi - stężenie (zawartość, masa)
danego kongeneru PCDD/Fs,
TEFi - indywidualny, względny współczynnik toksyczności danego kongeneru PCDD/Fs (jednego
z 7 PCDDs i 10 PCDFs),
nj - stężenie (zawartość, masa) danego kongeneru PCBs,
TEFj - indywidualny, względny
współczynnik toksyczności danego
kongeneru PCBs (jednego z 12 PCBs),
Wartości względnych współczynników toksyczności TEF dla poszczegól-

Tab. 1. Aktualne (z 2005 r.) wartości względnych współczynników toksyczności TEF dla
poszczególnych kongenerów PCDD/Fs
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Kongener PCDD
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD

TEF
1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0003

Lp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kongener PCDF
2,3,7,8-TCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF

TEF
0,1
0,5
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0003

Tab. 2. Obecność dioksyn w środowisku
Środowisko
Powietrze
Woda
Gleba:
- Pola i łąki
- Gleba leśna (warstwa powierzchniowa)
- Gleba w pobliżu spalarni odpadów
- Obszar przemysłowy
- Tereny przydrożne
- Gleba nawożona osadami ściekowymi

Stężenie PCDD/Fs
0,0001-0,0003 ng TEQ/m3
ok. 3 ng TEQ/m3
2-5 ng TEQ/kg
26 ng TEQ/kg
2-5 ng TEQ/kg
17 ng TEQ/kg
8 ng TEQ/kg
1,4-56 ng TEQ/kg

Tab. 4. Zawartość dioksyn w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego.
Zawartość dioksyn podano w odniesieniu do suchej masy produktu
Produkt
Warzywa korzenne w przeliczeniu na suchą masę
Warzywa liściaste (sałata, kapusta)
Warzywa z krzewów niskopiennych (ogórek, dynia)
Warzywa z krzewów wysokopiennych (pomidor)
Owoce z krzewów niskopiennych (truskawka)
Owoce z krzewów wysokopiennych (maliny, porzeczki)
Owoce z drzew liściastych
Orzechy laskowe
Orzechy włoskie
Rośliny strąkowe (groch, fasola)
Olej roślinny (rzepak, słonecznik)
Kukurydza
Pszenica
Żyto

nych kongenerów PCDD/Fs przedstawiono w tabeli 1.
Liczne badania monitoringowe prowadzone w wielu krajach świata jednoznacznie wskazują, że współcześnie dioksyny występują praktycznie
we wszystkich elementach środowiska,
co pokazano w tabeli 2. Występują one
również praktycznie we wszystkich pokarmach (tabela 3 i 4).
Na podstawie znanych wyników

Oznaczone stężenie PCDD/Fs
w ng-TEQ/kg
0,001-0,1
0,025-1,5
0,008-0,35
0,005-0,075
0,015-0,12
0,010-0,15
0,005-0,15
0,002-0,09
0,015-0,20
0,001-0,1
0,001-0,15
0,002-0,030
0,001-0,005
0,001-0,005

ponaddwudziestoletnich badań wiadomo dziś, że dioksyny (polichlorowane dibenzo-p-dioksyny - PCDDs)
i furany (polichlorowane dibenzofurany - PCDFs) powstają jako niepożądany produkt uboczny w praktycznie
wszystkich procesach spalania (w tym
podczas spalania odpadów: komunalnych, przemysłowych, medycznych czy
osadów ściekowych, a także podczas
spalania paliw kopalnych, w szczegól-

ności węgla kamiennego, brunatnego, również biomasy) oraz niektórych
produkcyjnych procesach przemysłowych, takich jak produkcja pestycydów, produkcja papieru i celulozy, a także w hutnictwie żelaza i stali oraz przy
produkcji metali nieżelaznych. Jeszcze w latach 70. i 80. ub. w. głównym
źródłem emisji PCDD/Fs w większości
krajów świata były spalarnie odpadów
komunalnych. Obecnie, w wyniku zaostrzenia norm emisji oraz dzięki rozwojowi nowych technologii spalania,
a także dzięki zastosowaniu wydajnych
systemów oczyszczania spalin sytuacja
uległa zmianie i współczesne spalarnie
emitują spaliny zawierające dioksyny
i furany w takim stężeniu, jakie zazwyczaj występuje w zanieczyszczonym
powietrzu miejskim. Wycofanie z produkcji chloroorganicznych środków
ochrony roślin i zaprzestanie bielenia
papieru chlorem spowodowało znaczne zmniejszenie emisji dioksyn i furanów również z tych procesów. Znaczącym źródłem zarówno w Polsce, jak
i w wielu krajach Europy, jest dziś przemysł metalurgiczny obejmujących zarówno hutnictwo metali żelaznych, jak
i nieżelaznych, a także wtórny przerób
złomu. Bardzo poważnym problemem
pozostaje jednak nadal niekontrolowane spalanie odpadów gospodarczych
w piecach domowych oraz spalanie niskojakościowych paliw stałych, w tym
węgla kamiennego i brunatnego w małych, najczęściej przestarzałych i wyeksploatowanych kotłowniach lokalnych, w których warunki spalania są,
z punktu widzenia termodynamiki i chemizmu spalania, bardzo złe. Są to w tej
chwili główne źródła emisji dioksyn do
powietrza w większości krajów Europy
jak i w Polsce. Wielkość oraz strukturę
emisji PCDD/Fs do atmosfery w Polsce na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono w tabeli 5.
Z danych zawartych w tabeli 5. wynika jednoznacznie, że za około 50%
krajowej emisji PCDD/Fs odpowiada spalanie paliw w gospodarce komunalnej, czyli w elektrociepłowniach
i ciepłowniach miejskich, lokalnych
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Tab. 3. Zawartość dioksyn w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
Zawartość dioksyn podano w odniesieniu do 1 kg masy tłuszczu występującego w
danym produkcie (dane za lata 1999-2005)
Produkt
Mleko
Mleko w proszku
Masło
Ser żółty (różne gatunki)
Jogurty powyżej 2% tł.
Wieprzowina surowa
Wieprzowina grilowana na otwartym ogniu (węgiel drzewny)
Drób
Wołowina
Ryby słodkowodne polskie
Ryby morskie (bałtyckie) - średnio
Śledzie
Dorsze
Olej rybny (z ryb bałtyckich)
Olej rybny (import ze Skandynawii)
Jaja (żółtko)
Olej roślinny świeży
Olej roślinny zużyty (po smażeniu frytek)
Mączka rybna (import ze Skandynawii)
Mączka kostna produkcji polskiej
Wyroby czekoladowe
Mięso kurczaków belgijskich karmionych zanieczyszczoną paszą (1999)
Ryba prawdopodobnie zjedzona przez Wiktora Juszczenkę (2004)

kotłowniach i indywidualnych systemach grzewczych. Według danych
z europejskiej inwentaryzacji emisji
dioksyn podobnie jest w większości
krajów UE. W chwili obecnej emisja
PCDD/Fs z procesów spalania odpadów jest stosunkowo niewielka i moż-

Oznaczone stężenie PCDD/Fs
w ng-TEQ/kg tłuszczu
0,1-6,0
0,25-5,5
0,6-7,5
0,2-11,2
0,1-1,8
0,05-2,4
20-50
0,3-12,8
2,4-12,6
1,2-9,4
4,2-40,0
15-35
20-50
11,2-40
12,6-50
0,6-8,3
0,01-0,1
0,15-1,2
6,5-50
0,25-6,5
0,05-0,75
700
15 000 000

na uznać, że wprowadzenie w życie
postanowień Dyrektywy 2000/76/EC
dotyczącej spalania odpadów przyniosło oczekiwany skutek. Spośród źródeł przemysłowych największy udział
w emisji dioksyn i furanów do atmosfery
ma obecnie przemysł metalurgiczny, dla

którego opracowana została specjalna
strategia ograniczania emisji.
Wielkość emisji dioksyn w poszczególnych krajach Europy jest systematycznie monitorowana od lat 90. ub. w.
przez sekretariat Konwencji w sprawie
Transgranicznego Przenoszenia Zanieczyszczeń Powietrza na Dalekie Odległości (LTRAP) w ramach programu
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) ulokowany przy
Norweskim Instytucie Meteorologicznym w Oslo. Publikuje on rokrocznie
dane, otrzymane od stron wspomnianej
konwencji dotyczące wielkości emisji
dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla, amoniaku, metanu, niemetalowych lotnych związków
organicznych, wybranych metali ciężkich oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych (w tym polichlorowanych
dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych
dibenzofuranów).
Jak już wspomniano, emisja dioksyn towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów. Badania prowadzone
w ostatnich latach wskazują, że w wielu próbkach środowiskowych można
zidentyfikować je w znacznych stężeniach. Dotyczy to także próbek pochodzących z okresu przed masowym rozwojem przemysłu w XIX w.
Pierwsze informacje o dioksynach
pochodzących z procesu spalania po-
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Tab. 5. Wielkość krajowej emisji PCDD/Fs (w g/r.) w latach 1996-2013
Źródło emisji / r.
Procesy spalania
w sektorze produkcji energii
Procesy spalania
w gospodarce
komunalnej
Procesy spalania
w przemyśle
Procesy produkcyjne
Transport drogowy
Inne pojazdy i
urządzenia
Zagospodarowanie odpadów
Rolnictwo
Inne
Razem

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12,0

23,7

11,8

9,4

7,2

7,4

7,2

7,4

7,3

7,3

8,7

9,1

9,6

10,8

11,5

12,3

13,7

12,4

233,0 199,8 169,4 174,6 227,7 207,2 200,6 188,8 189,0 204,2 201,3 191,6 201,3 201,5 223,8 134,9 138,6 155,3
3,3

4,8

4,5

5,3

50,1

45,0

45,7

31,3

37,6

33,6

38,0

42,6

37,3

31,9

37,3

42,3

41,1

42,9

77,2

83,3

68,9

60,7

34,1

33,1

31,8

14,0

16,4

14,9

17,7

18,6

18,8

15,7

16,8

18,0

17,5

14,4

1,1

1,4

0,9

0,6

1,5

0,9

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

-

-

-

-

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

39,8

24,8

34,8

34,8

12,7

41,1

35,6

32,3

25,1

44,0

71,0

22,3

20,5

21,3

19,3

16,9

17,2

1,5

0,6
0,6
2,0
0,7
0,7
0,5
0,1
0,1
0,4
0,2
0,3
0,1
0,0
112,2 111,0 205,9 110,1 111,0 111,2 110,6 111,0 111,0 111,0 43,4 48,6 14,3
366,2 337,8 290,4 285,4 333,4 447,5 433,4 482,4 387,0 416,4 449,3 395,5 399,3 393,3 420,6 269,0 277,6 241,6
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toksycznych - niżej schlorowanych,
fotochemiczna cyklizacja o-fenoksy-fenoli albo fotochemiczna dimeryzacja chlorofenoli.
 Reakcje enzymatyczne. Jest to proces tworzenia się PCDD/F z chlorofenoli pod wpływem peroksydaz,
który może zachodzić w warunkach naturalnych, np. w szlamach
kanalizacyjnych, w osadach ściekowych, czy osadach dennych rzek
i jezior.
W 2000 r. natomiast Baker postawił
fundamentalne pytanie - czy spalanie
jest głównym źródłem emisji dioksyn do
środowiska. Sformułował on śmiałą tezę, że emisja dioksyn jest immanentną
cechą rozwoju gospodarczego i wielkość emisji dioksyn w danym kraju zależy głównie od dochodu narodowego
i jest również proporcjonalna do emisji
CO2. Swoje przemyślenia zobrazował
danymi o wielkości dochodu narodowego, emisji CO2 i emisji dioksyn z kilkunastu krajów Europy i USA (o różnym stopniu rozwoju gospodarczego)
uzyskując niezłą korelację pomiędzy
wspomnianymi wielkościami.
Obecnie, w świetle analizy dostępnej bogatej literatury przedmiotu, można uznać, że głównymi źródłami emisji dioksyn do środowiska są przede
wszystkim procesy termiczne, zarówno
spalanie, jak i inne - np. metalurgiczne,
a także chemiczne. Krótką charakterystykę emisji PCDD/Fs z najważniejszych sektorów gospodarki przedstawiono poniżej.

 Spalanie odpadów:

komunalnych,
medycznych,
niebezpiecznych oraz
osadów ściekowych

Od czasu, kiedy Olie i Buser odkryli obecność dioksyn w spalinach
i popiołach z procesu spalania odpadów, zawsze spalarnie uważane były
za podstawowe źródło ich emisji do
środowiska. Od końca lat 70. (przez
już ponad 30 lat) wykonano na całym świecie dziesiątki tysięcy pomia-

rów emisji dioksyn ze spalarni odpadów i opublikowano kilkadziesiąt prac
zawierających wyniki tych pomiarów.
Ogólny przegląd informacji na temat
wielkości emisji PCDD/Fs z procesów
spalania odpadów i sposobów ograniczania ich emisji po raz pierwszy został opracowany przez Junka w 1980 r.
W odniesieniu do spalania odpadów
komunalnych w wielu publikacjach autorzy podali konkretne wartości stężeń
dioksyn w spalinach. Wynoszą one zazwyczaj od 0,001 do 50 ng TEQ/m3,
w zależności od systemu oczyszczania
spalin oraz jakości instalacji spalającej i stosowanej technologii. Nie ulega
natomiast żądnej wątpliwości, że dla
dobrze zaprojektowanej i eksploatowanej spalarni odpadów, wyposażonej w skuteczny system oczyszczania
spalin nie stanowi problemu osiągnięcie stężenia dioksyn w spalinach poniżej 0,1 ng TEQ/m3 (najczęściej 0,0010,01 ng TEQ/m3).

 Produkcja cementu
i współspalanie
odpadów
w cementowniach

Proces produkcji cementu jest
procesem wysokotemperaturowym.
Warunki termiczne panujące w piecu
cementowym do wypalania klinkieru temperatura sięgająca nawet 2 000°C
w fazie gazowej i 1 400°C w fazie stałej
(w materiale poddawanym wypalaniu),
przy czasie przebywania gazów w podanej wyżej temperaturze od 4 do 10
sekund, wydają się być doskonałymi do
całkowitego rozkładu materii organicznej. W celu uzyskania wysokiej temperatury, w piecu cementowym, niezbędnej z technologicznego punktu widzenia
do prawidłowego przeprowadzenia procesu wypału klinkieru, konieczne jest
dostarczenie do procesu znacznych ilości energii. W polskich cementowniach
podstawowym źródłem tej energii jest
spalanie węgla kamiennego o określonych parametrach jakościowych (wysokiej wartości opałowej). Znane wyniki
badań wskazują, że wiele cementowni
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jawiły się w latach 1977-78. Olie stwierdził obecność dioksyn w spalinach pochodzących z holenderskich spalarni
odpadów, a następnie Buser stwierdził również obecność dioksyn w popiołach lotnych z szwajcarskich spalarni odpadów.
Bump sformułował wtedy teorię,
że polichlorowane dibenzo-p-dioksyny
i polichlorowane dibenzofurany mają
swoje źródło w procesach spalania nazwano ją „chemią śladów ognia” (trace chemistry of fire) od tytułu artykułu,
jaki w 1980 r. ukazał się w szanowanym i prestiżowym czasopiśmie Science. Zgodnie z tą teorią podstawowymi
źródłami emisji dioksyn do środowiska,
a w szczególności do atmosfery, mogą być: spalarnie odpadów, elektrownie opalane paliwami kopalnymi, silniki
samochodowe zarówno benzynowe,
jak i diesle, kominki, grille, a także papierosy.
Podsumowując w 1992 r. pierwsze dziesięciolecie intensywnych badań nad powstawaniem dioksyn Rappe skonkludował, że zanieczyszczenie
środowiska przez dioksyny może wynikać z emisji z następujących źródeł:
 Reakcje chemiczne. Jest to wynik
ubocznych reakcji występujących
w procesach syntezy chemicznej
- np. produkcja chlorowanych pestycydów, chlorofenoksy herbicydów, chlorofenoli oraz PCB. Innym
poważnym źródłem jest również
produkcja i przemysłowe wykorzystanie chloru - w szczególności
elektroliza połączona z produkcją
chloru, bielenie pulpy celulozowej
chlorem, itp.
 Procesy termiczne. Dotyczy to
w pierwszym rzędzie procesów
spalania odpadów komunalnych,
medycznych, chemicznych, a także produkcji żelaza, stali, magnezu, niklu. Źródłem emisji dioksyn do
środowiska są również spaliny samochodowe.
 Reakcje fotochemiczne. Zalicza się
tutaj fotochemiczne odchlorowanie wyżej schlorowanych dioksyn tworzenie się kongenerów bardziej
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ma kłopot z podwyższoną emisją tlenku
węgla, bądź też z podwyższoną emisją
tlenków azotu (w zależności od organizacji procesu wypalania). Z danych literaturowych wynika, że w procesie wypalania klinkieru może również wystąpić
emisja dioksyn. Ich stężenia w gazach
odlotowych są z reguły znacznie niższe
niż 0,1 ng TEQ/m3.
Współspalanie odpadów w przemyśle cementowym stanowi interesującą
alternatywę w zakresie ich termicznego przekształcania. Współspalanie odpadów w piecach cementowych jest
możliwe pod warunkiem, że odpad ten
będzie w stanie, chociaż w części, zapewnić wystarczającą ilość energii do
prowadzenia procesu technologicznego. Na ogół współspalanie odpadów
w piecach cementowych nie skutkuje
podwyższeniem emisji metali ciężkich,
mikrozanieczyszczeń organicznych
oraz polichlorowanych dibenzo-pdioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów, zaś stopień destrukcji materii
organicznej (skomplikowanych, często
trwałych związków organicznych, w tym
np. pestycydów chloroorganicznych,
polichlorowanych bifenyli - PCBs) sięga nawet i 99,999%.

 Energetyczne spalanie
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paliw i współspalanie
odpadów
w elektrowniach

Pierwsze doniesienia na temat możliwości emisji dioksyn z sektora energetycznego pochodzą z początku lat
80. ub. w. Szczegółowe badania wykazały, że emisja dioksyn może występować zarówno podczas spalania
węgla kamiennego, jak i brunatnego,
oleju opałowego i gazu koksowniczego.
We wszystkich przypadkach stężenia
dioksyn w spalinach nie przekraczają 0,1 ng TEQ/m3, choć w przypadku
nowoczesnych elektrowni węglowych
opalanych węglem kamiennym często
wynoszą one poniżej 0,001 ng TEQ/m3,
a w przypadku węgla brunatnego i gazu koksowniczego są na poziomie bliskim 0,1 ng TEQ/m3. Jak więc widać,

stężenia dioksyn w emitorach dużych
obiektów energetycznego spalania paliw kopalnych są zazwyczaj o co najmniej rząd niższe od stężeń występujących w emitorach spalarni odpadów.
Współspalanie odpadów w elektrowniach węglowych może być natomiast
powodem wzrostu emisji dioksyn, aż
do poziomu znanego z emisji ze spalarni odpadów.

 Spalanie drewna
w urządzeniach
przemysłowych
i domowych

Drewno jako paliwo stosowane było
od najdawniejszych czasów. Ze względu na niewielką zawartość siarki uważane jest powszechnie za paliwo „ekologiczne”. Ponieważ jest równocześnie
paliwem odnawialnym, czyste drewno jako biomasa stało się w ostatnich
latach poszukiwanym i powszechnie
uważanym za przyjazne środowisku
paliwem. Rzeczywiste wyniki badań
właściwości emisyjnych biomasy wykazują, że pod tym względem nie jest
to paliwo tak bardzo przyjazne dla środowiska, jak to się powszechnie wydaje. Generalnie emisja dwutlenku siarki
jest znacząco niższa od emisji podczas
spalania węgla, ale jednocześnie emisja tlenków azotu i tlenu węgla jest na
nieco wyższym poziomie, zaś przede
wszystkim emisja mikrozanieczyszczeń
organicznych - produktów niepełnego
spalania jest znacząco wyższa. Z procesów spalania drewna, czy to czystego rozumianego jako biomasa, czy też
w szczególności odpadów drzewnych
(zanieczyszczonych) występuje również
emisja dioksyn. Jest to efektem, z jednej strony, obecności chloru w materiale
drzewnym, a z drugiej strony niewielkiej
zawartości siarki i tym samym brakiem
inhibicyjnego oddziaływania siarki na
powstawanie dioksyn. Pierwsze wyniki
badań emisji dioksyn z procesu spalania drewna pochodzą z pierwszej połowy lat 80. ub. w. Później problem ten
był przedmiotem badań jeszcze wielu
autorów. Według tych badań stężenia

dioksyn w spalinach najczęściej wynoszą od 0,1 do 2 ng TEQ/m3. Emisja dioksyn występuje również podczas spalania sklejki drewnianej lub płyt
MDF, a stężenia potrafią sięgać nawet
kilkunastu ng TEQ/m3. Wielkość emisji
dioksyn znacząco rośnie, jeżeli spalaniu poddawane są odpady drzewne,
w szczególności poddawane wcześniej
impregnacji za pomocą, np. pentchlorofenolu lub za pomocą arsenianu chromowo-miedziowego - CCA. W skrajnych przypadkach stężenia dioksyn
w spalinach z procesu spalania drewna impregnowanego za pomocą CCA
mogą sięgać kilku tysięcy ng TEQ/m3.
Podwyższone stężenie dioksyn występuje również na etapie rozpalania paleniska opalanego drewnem.

 Spalanie paliw w małych
piecach domowych

Spalanie paliw w małych piecach
domowych znacząco różni się od spalania tych samych paliw w dużych obiektach energetycznych. Najważniejsze
różnice dotyczą warunków spalania.
W obiektach energetycznych, w przypadku spalania paliw stałych (np. węgla) mamy do czynienia przede wszystkim z kotłami pyłowymi lub fluidalnymi,
rzadziej z rusztem mechanicznym.
W przypadku małych palenisk domowych - są to najczęściej piece z rusztem stałym lub znacznie rzadziej paleniskiem retortowym. Zasadnicza różnica
dotyczy sposobu i efektywności natlenienia strefy spalania. Zazwyczaj w małych piecach domowych dotlenienie
strefy spalania nie jest wystarczające
i w efekcie mamy do czynienia z niepełnym spalaniem. Objawia się to podwyższoną emisją tlenku węgla (stężenia
CO w spalinach osiągają poziom kilkuset mg/m3) oraz mikrozanieczyszczeń
organicznych - produktów niepełnego spalania. Dla porównania w dużych
obiektach energetycznych, w kotłach
pyłowych lub fluidalnych stężenie CO
w spalinach zazwyczaj nie przekracza
kilku mg/m3. Wysokie stężenia tlenku
węgla, obecność znacznych ilości pro-
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Stężenie PCDD/Fs
w spalinach
ng TEQ/m3u
0,0012
0,0015
0,0012
0,0020
0,0025
0,0032
0,0010
0,0014
0,0022
0,0042
9,2
4,1

Masa
Strumień gazów
spalanego węgla
spalinowych
Mg/h
m3/h
Kotły energetyczne ze złożem fluidalnym
16
330 000
9
200 000
Kotły energetyczne z paleniskiem pyłowym
28
400 000
35
750 000
20
385 000
85
900 000
Kotły energetyczne z paleniskiem rusztowym
17
388 000
30
650 000
12
360 000
5
120 000
Małe piece do indywidualnego ogrzewania
0,05
1 500
0,02
700

duktów niepełnego spalania - to warunki wybitnie sprzyjające powstawaniu
dioksyn. Nie ma się więc co dziwić, że
kategoria „spalanie paliw w gospodarce komunalnej” obejmująca m.in. indywidualne urządzenia grzewcze jest
tak znaczącym źródłem emisji dioksyn w Polsce, ale także w wielu innych
krajach świata. Doskonałe porównanie
wielkości emisji z kotłów przemysłowych i małych piecy domowych w Polsce przedstawili ostatnio Grochowalski
i Konieczyński (tabela 6).
Problem emisji dioksyn z indywidualnych urządzeń grzewczych został
na świecie po raz pierwszy zauważony
już 1988 r. i dalej był intensywnie badany w latach 90. ub. w. Kiedy jednak
w wyniku europejskiej inwentaryzacji
dioksyn, przeprowadzonej w 2000 r.
okazało się, że udział emisji ze źródeł
przemysłowych jest mniejszy od 50%
i o stężeniach dioksyn w powietrzu decyduje emisja z indywidualnych urządzeń grzewczych, badania wielkości
emisji z tych źródeł zostały zintensyfikowane. W wyniku tych badań stwierdzono między innymi, że w niektórych
przepadkach emisja dioksyn z małych
piecy może być niewielka - stężenia
w emitorze rzędu 0,01-0,8 ng TEQ/

Współczynnik emisji
PCDD/Fs
μg TEQ/Mg węgla
0,025
0,033
0,020
0,040
0,050
0,035
0,025
0,030
0,070
0,100
276
144

m3, w innych nieco wyższa 0,03-1,2 ng
TEQ/m3, a nawet 0,1-40 ng TEQ/m3,
zaś w przypadku kominków uzyskano stężenia ponad 20 ng TEQ/m3,
a w sporadycznych przypadkach nawet i 115 ng TEQ/m3. Wysokie stężenia dioksyn uzyskano również dla dymu
z grilli ogrodowych - do 1 ng TEQ/m3.

 Spalanie paliw

w silnikach
samochodowych

Kolejnym źródłem emisji dioksyn do
środowiska jest spalanie paliw w silnikach samochodowych. Dotyczy to zarówno silników z zapłonem iskrowym
(benzynowych), jak i silników z zapłonem samoczynnym (Diesla). Pierwsze
badania emisji dioksyn z silników samochodowych prowadzono na przełomie lat 80. i 90. ub. w. Wniosek z uzyskanych wyników był jeden - spalanie
paliw w silnikach samochodowych nie
stanowi istotnego problemu w zakresie emisji dioksyn do środowiska. Stężenia dioksyn w spalinach są na tyle
małe, że nawet przy ogromnym i stale
rosnącym zużyciu paliwa samochodowego globalna emisja z tego sektora nie
przekracza kilku procent. Wyniki zosta-

ły później potwierdzone przez badania
innych autorów.

 Przemysł

celulozowo-papierniczy

Pod koniec lat 80. ub. w. okazało
się, że przemysł papierniczy jest również źródłem emisji dioksyn do środowiska. Największa emisja przypada
tu na środowisko wodne, gdyż ścieki
z bielenia papieru za pomocą chloru
zawierają znaczne ilości dioksyn. Drugim istotnym źródłem emisji dioksyn
okazało się spalanie odpadów drzewnych (kory, trocin, itp.), a także procesy odzysku ługów realizowane w kotle
sodowym. Dodatkowym, występującym jedynie w kanadyjskim przemyśle papierniczym, poważnym źródłem
emisji okazało się spalanie odpadów
drzewnych w kotłach energetycznych.
Wynika to z faktu, że drewno do zakładów celulozowo-papierniczych w Kanadzie jest często spławiane wodą (słoną)
i stąd zawiera sól (NaCl). Wiele prac
poświęcono emisji dioksyn z takiego
procesu spalania oraz mechanizmowi
ich powstawania. Wielkość tej emisji
mierzona poprzez stężenia w emitorze
jest porównywalna do emisji ze spalarni
odpadów medycznych. Problem emisji
dioksyn z procesów technologicznych
w przemyśle celulozowo papierniczym
występuje praktycznie we wszystkich
krajach, w których produkowany jest
papier, choć udział tej emisji w całkowitym bilansie emisji dioksyn jest niewielki.

 Przemysł metalurgiczny
Wielkość emisji z dioksyn, z procesów metalurgicznych została opisana szeroko w literaturze. Pierwsze
badania w tym zakresie rozpoczęto na
przełomie lat 80. i 90 ub. w. Zdecydowana większość badań dotyczy emisji
dioksyn z procesów spiekania (aglomerowni). Powstawanie dioksyn w tym
procesie i ich emisja było przedmiotem
intensywnych badań w ostatnich latach. Stężenia dioksyn w zapylonych
gazach z procesu spiekania wynoszą
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Tab. 6. Typowe stężenia PCDD/Fs w spalinach oraz wskaźniki emisji dla kotłów
energetycznych średniej mocy elektrociepłowni miejskich i małych piecy
indywidualnego ogrzewania
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zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu ng
TEQ/m3, choć znane są przypadki,
że uzyskano wynik 150 ng TEQ/m3,
czy nawet 250 ng TEQ/m3. Stalownie także są źródłem emisji dioksyn,
choć stężenia w gazach odlotowych
są z reguły niższe niż w aglomerowniach i nie przekraczają kilku ng TEQ/
m3. Emisja z pieców łukowych była
w ostatnich latach również przedmiotem badań emisji. Stężenia w gazach
odlotowych wynoszą zazwyczaj 0,115 ng TEQ/m3. W hutnictwie metali
nieżelaznych największy problem stanowi hutnictwo cynku, a w szczególności proces Waelza. Oznaczone stężenia dioksyn w gazach odlotowych
z procesu Waelza mogą wynosić nawet
1200 ng TEQ/m3. Prowadzone są aktualnie liczne badania nad zmniejszeniem emisji dioksyn z tego procesu.
Hutnictwo aluminium jest także źródłem emisji dioksyn. Według publikowanych danych pomiarowych, stężenia
dioksyn w gazach odlotowych mogą
wynosić od 0,01 do 45 ng TEQ/m3.
Źródłami emisji dioksyn są również inne
procesy metalurgiczne, jak: hutnictwo
miedzi, ołowiu, kobaltu, przetwórstwo
złomu - np. kabli, czy magnezu, a także produkcja koksu.
Procesy przetwórcze w przemyśle
maszynowym, powiązanym z sektorem metalurgicznym, takie jak spawanie
(elektryczne i gazowe) oraz cięcie metali (elektryczne i gazowe) są również źródłem emisji dioksyn. Stężenia PCDD/Fs
w gazach spawalniczych mogą sięgać
poziomu 6,6 ng TEQ/m3.

 Przemysł chemiczny
i włókienniczy

Przemysł chemiczny, a w szczególności synteza chemiczna może
być źródłem powstawania dioksyn jako niepożądanych, ubocznych produktów syntezy. Doświadczenia ponad 30
lat badań wskazują, że dioksyny jako
produkt reakcji ubocznych mogą powstawać przede wszystkim podczas
syntezy niektórych chlorowanych pestycydów oraz barwników i pigmentów.

Problem zanieczyszczeń niektórych
pestycydów, w szczególności pochodnych kwasów chlorofenoksyoctowych,
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyną
został szczegółowo opisany po raz
pierwszy w 1978 r., choć od czasu
słynnej awarii w Seveso wiadomo już
było, że 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-pdioksyna może powstawać jako produkt uboczny syntezy kwasu 2,4,5-trójchlorofenoksyoctowego (pestycyd:
2,4,5-T). Pod koniec lat 80. ub. w.
Hutzinger i współpracownicy prowadzili
badania nad źródłami zanieczyszczenia środowiska dioksynami w Niemczech. Stwierdzili oni, że dioksyny
jako produkt uboczny mogą występować w bardzo wielu produktach przemysłu chemicznego, przede wszystkim w węglowodorach chlorowanych,
w tym także w barwnikach (np. ftalocyjaninowych). Kolejne badania nad
określeniem źródeł pochodzenia emisji
dioksyn oraz stopniem skażenia środowiska dioksynami wskazały, że istotnym źródłem skażenia środowiska są
osady ściekowe z miejskich oczyszczalni ścieków zawierające dioksyny.
Kolejne poszukiwania źródeł dioksyn
wskazały na wyroby włókiennicze jako odpowiedzialne za wprowadzanie
dioksyn (głównie w procesie prania)
do ścieków miejskich. W wyrobach
włókienniczych źródłem dioksyn okazał pentachlorofenol stosowany jako
składnik apretur wykończeniowych
oraz barwniki. Szczegółowe badania zawartości dioksyn w wyrobach
włókienniczych wykazały, że zawartość dioksyn w badanych próbkach
wyrobów włókienniczych waha się
od 0,05 aż do 369 ng TEQ/kg. Zanotowano również wysoką zawartość
pentachlorofenolu (10-2000 ng/kg)
w badanych próbkach wyrobów włókienniczych. O tym, że chlorofenole
mogą być zanieczyszczone dioksynami wiadomo było od początku lat 70.
Późniejsze badania potwierdziły jednoznacznie ten fakt. Badania prowadzone
nad zawartością dioksyn w barwnikach
i pigmentach wskazały w pierwszej kolejności na barwniki dioksazynowe, an-

trachinonowe oraz barwniki i pigmenty
ftalocyjaninowe. Również procesy wykończeniowe w przemyśle włókienniczym są źródłem dioksyn. Dotyczy
to zarówno stosowanych składników
apretur - np. Triclosanu (2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyl eter - inna nazwa Irgasan DP300), jak i detergentów,
a także samych procesów będących
źródłem emisji do powietrza w stężeniach porównywalny ze stężeniami
w gazach odlotowych ze spalarni odpadów. Jako ciekawostkę można dodać, że proces prania chemicznego
odzieży, z wykorzystaniem jako rozpuszczalnika tetrachloroetylenu jest
zidentyfikowanym źródłem emisji dioksyn do środowiska, w tym także do
powietrza.

 Pożary, w tym pożary
lasów

Pożar jest szczególnym przypadkiem procesu spalania, spalaniem niekontrolowanym, przebiegającym najczęściej w warunkach deficytu tlenu.
Ponieważ większość materiałów, które znajdują się w strefie pożaru, w tym
również drewno (pożary lasów), może zawierać chlor w ilości od 0,01 do
0,8%, a nawet 1,75% - emisja chloru,
chlorowodoru, a także dioksyn jest nieunikniona. W bogatej literaturze można znaleźć wyniki badań emisji dioksyn
z pożarów mieszkań, domów i biur stężenia w dymach pożarowych rzędu
kilku ng TEQ/m3, pożarów lasów, co powoduje istotny wzrost stężenia dioksyn
w glebach leśnych, pożarów składowisk odpadów, odpadów drzewnych,
samochodowych, komunalnych, opon
czy produktów chemicznych.

 Wybuchy wulkanów
Według Bakera około połowy rocznej emisji dioksyn do środowiska dostarczają pożary lasów oraz wybuchy
wulkanów, a także inne tzw. źródła naturalne (reakcje fotochemiczne i enzymatyczne). Wielkość emisji dioksyn podczas wybuchu wulkanów była

Tab. 7. Standardy emisyjne PCDD/Fs dla sektora metalurgicznego obowiązujące
w niektórych krajach
Kraj
Austria
Belgia
Holandia
Japonia
Kanada
Niemcy
Wielka Brytania
Włochy

w ostatnich latach przedmiotem badań.
Oznaczone stężenia dioksyn w pyle
wulkanicznym są jednak niewielkie - od
0,001 do 0,02 ng TEQ/g pyłu.

 Palenie papierosów
Palenie papierosów, jak każdy proces spalania, może być źródłem emisji
dioksyn. Badania nad wielkością emisji
prowadzone były w latach 90. ub. w.
Stężenia dioksyn w dymie papierosowym mogą sięgać poziomu nawet 2 ng TEQ/m3, a więc co najmniej
20-krotnie wyższego od dopuszczalnego poziomu stężeń PCDD/Fs w spalinach ze spalarni odpadów. Biorąc pod
uwagę masowość i powszechność palenia papierosów, emisja dioksyn z tego źródła w skali świata może okazać
się znacząca. Ciekawe jest to, że jak
wykazał Matsueda, nawet tytoń papierosowy zawiera dioksyny.
Na podstawie przedstawionych powyżej danych dotyczących źródeł emisji
dioksyn do atmosfery widać wyraźnie,
że polichlorowane dibenzo-p-dioksyny
i polichlorowane dibenzofurany powstają jako produkt uboczny w praktycznie
wszystkich procesach spalania. Powstają w spalarniach odpadów komunalnych, przemysłowych, medycznych,
czy też osadów ściekowych. Powstają podczas spalania paliw kopalnych,
a w szczególności węgla kamiennego,
brunatnego i również biomasy. Powstają również w niektórych produkcyjnych
procesach przemysłowych, w szczególności przemysłu chemicznego, takich
jak produkcja pestycydów, podczas
produkcji celulozy i papieru, a także po-

Standard emisyjny [ng I-TEQ/Nm3]
0,4
0,5
0,1
0,1-1,0
0,2-1,35
0,1-0,4
0,5-2,0
0,4

wstają w licznych procesach metalurgicznych - w hutnictwie żelaza i stali,
w hutnictwie metali nieżelaznych, podczas produkcji koksu, itp. Powstają także w procesach biologicznych (enzymatycznych) oraz fotochemicznych (pod
wpływem promieniowania UV).
Jak na razie, jedyną gałęzią przemysłu objętą standardami emisyjnymi
w zakresie emisji PCDD/Fs jest spalanie i współspalanie odpadów. W niektórych krajach obowiązują również standardy emisyjne dioksyn w odniesieniu
do emisji z procesów metalurgicznych
(tabela 7.), ale nie są to uregulowania
międzynarodowe (np. Dyrektywa UE).
Obecnie, kiedy udało się opanować problem emisji dioksyn z instalacji spalania odpadów, przemysł
metalurgiczny jest w większości najbardziej uprzemysłowionych krajów UE najważniejszym zorganizowanym źródłem emisji PCDD/Fs.
Jest więc wysoce prawdopodobne, że
lista krajów ustanawiających własne
standardy emisyjne dioksyn dla sektora
metalurgicznego powiększy się w nadchodzących latach.
Projekt nowego dokumentu referencyjnego BAT dla dużych obiektów
spalania paliw, pomimo wprowadzenia
standardów emisyjnych dla chlorowodoru (HCl), fluorowodoru (HF) oraz rtęci
(Hg), jak na razie nie przewiduje standardów emisyjnych PCDD/Fs. Biorąc
jednak pod uwagę zapisy Konwencji
Sztokholmskiej, wprowadzenie takich
standardów w nadchodzących latach
jest możliwe i całkowicie realne.
W 2001 r. została podpisana Konwencja Sztokholmska. Powodem po-

wstania Konwencji była potrzeba regulacji zagadnień związanych z produkcją
i użytkowaniem niektórych substancji
organicznych - tzw. trwałych związków
organicznych, wśród których znajdują
się również polichlorowane dibenzo-pdioksyny i polichlorowane dibenzofurany. Konwencja ta wprowadziła istotne
ograniczenia w produkcji, użytkowaniu, eksporcie i imporcie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz ścisłe
wymagania dotyczące ewidencji i monitoringu. Można więc uznać, że jest to
pierwszy krok ludzkości na drodze wyeliminowania trwałych zanieczyszczeń
środowiska w tym dioksyn i furanów.
W 1996 r. Sutherland oszacował, że
koszt wyeliminowania dioksyn ze środowiska będzie ogromny - sięgający
nawet i 10 bln dolarów. Jest to jednak
działanie niezbędne abyśmy zarówno
my, jak i przyszłe pokolenia, mogli żyć
w czystszym środowisku.
Stoimy więc przed wyzwaniem
ograniczenia emisji dioksyn z innych niż
tylko spalanie i współspalanie odpadów
procesów przemysłowych, w tym głównie z sektora metalurgicznego. Jednakże głównym źródłem emisji jest w Polsce, i pozostanie przez najbliższe lata,
spalanie paliw w indywidualnych systemach grzewczych, a w tym zakresie jedynym realnym rozwiązaniem na
przyszłość wydaje się wprowadzanie na
coraz szerszą skalę centralnego uciepłownienia miast.
Jeżeli zamierzamy traktować postanowienia Konwencji Sztokholmskiej
poważnie i rzeczywiście znacząco ograniczyć emisje polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn oraz polichlorowanych dibenzofuranów do środowiska - to przed
nami do wykonania jest ogromna praca.

o
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Profesjonalna izolacja rurociągów.
Przegląd otulin PAROC Pro dla przemysłu
Sprawne rurociągi to istotny element
praktycznie każdego zakładu przemysłowego. Jednym z kluczowych elementów systemu jest dobrze zaprojektowany system izolacji przewodów
przesyłowych. Dobre właściwości mechaniczne, termoizolacyjne, akustyczne
i ogniochronne, odporność na korozję
oraz szeroki wachlarz dostępnych gęstości (od 30 do 240 kg/m3) - to cechy, które charakteryzują profesjonalne
produkty Paroc dla przemysłu. Stosując otuliny i kolana z linii Pro, można
zmniejszyć straty ciepła nawet o 2530% w stosunku do standardowych
mat izolacyjnych o tej samej grubości.
Kompleksowe, wzajemnie się uzupełniające rozwiązania systemowe Paroc,
to gwarancja utrzymania założonych
temperatur oraz bezpieczeństwa całego systemu.

 Proste rurociągi,
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kompleksowa izolacja

PAROC Pro Section to otuliny o grubości od 20 do 200 mm, średnicy wewnętrznej od 15 do 914 mm i gęstości
od 100 do 140 kg/m3, przeznaczone
do wykorzystania jako izolacja wysokotemperaturowa instalacji przemysłowych. Otuliny posiadają klasę reakcji na ogień A1L. Zgodnie z instrukcją
ITB Nr 401/2004, klasa ta odpowiada
klasyfikacji „wyrób niepalny”, dlatego
produkty idealnie spełniają wymogi stawiane izolacjom termicznym i akustycznym instalacji przemysłowych. Otulinę
PAROC Pro Section 140 można wykorzystywać w charakterze pierwszej
warstwy izolacji w wielowarstwowym
rozwiązaniu instalacji wysokotemperaturowych. Ponadto otulina PAROC Pro
Section 140 dostępna jest w wariancie
Clad, przeznaczonym do wykonywania

rurociągów prowadzonych na zewnątrz
obiektów budowlanych. Specjalne pokrycie z folii aluminiowej posiada od wewnętrznej strony wzmacniającą, zbrojoną tkaninę z włókien szklanych, a od
zewnętrznej - warstwę o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV.

 Szybsza instalacja,
niższe koszty

Wszystkie otuliny z linii PAROC Pro
Section dostępne są w wariancie Lock,
posiadającym zamki zarówno na długości otuliny, jak i na jej końcach. Technologia ta pozwala znacząco skrócić koszt
montażu w postaci roboczogodzin oraz
czasu użytkowania rusztowań. Ponieważ podczas wykonywania izolacji rur
nie potrzeba żadnych metalowych konstrukcji nośnych płaszcza mogących
tworzyć mostki cieplne, system otulin
ogranicza koszty eksploatacyjne. Szybsza i bardziej ekonomiczna instalacja to
łączna redukcja kosztów na poziomie
ok. 20-30%. Dla zaizolowania rurociągów pracujących w bardzo wysokich
temperaturach, np. rurach pary przegrzanej i rurach turbin, standardowo
zaleca się stosowanie otulin o dużej gęstości 140 kg/m3 w wielowarstwowych
rozwiązaniach izolacyjnych. Zastosowanie PAROC Pro Lock 140 sprawia, że
tylko jedna warstwa izolacji jest wystarczająca dla zapewnienia funkcjonalnego rozwiązania.

 Jedna otulina, trzy
zastosowania

Ze względu na zróżnicowane uwarunkowania projektowe, dobór odpowiedniej otuliny do danego systemu
rurociągów bywa czasem kwestią pro-

blematyczną. Zwłaszcza w przypadku rur
o mniejszych średnicach, które mogą się
wahać od kilkunastu do kilkudziesięciu
milimetrów. Z myślą o wygodzie projektantów i inżynierów instalacji, w ofercie
producenta znaleźć można także rozwiązanie specjalne. PAROC Pro Combi
100 to niepalne otuliny z wełny kamiennej do izolacji termicznej i akustycznej
wysokotemperaturowych instalacji ciepłowniczych, kanałów spalin oraz przewodów kominowych. Dzięki specjalnemu wewnętrznemu otworowi w kształcie
gwiazdki, produkt można dopasowywać
średnicą wewnętrzną do dwóch zakresów grubości rur: 12-15-18 mm oraz
22-25-28 mm. Technologia ta ułatwia
dobór właściwego rozwiązania dla danego zastosowania i w pełni uzupełnia
się z pozostałymi produktami linii Pro.

 Zabezpieczenia dla

kolan małych i dużych

Uzupełnieniem otulin dla rurociągów prostych są kompatybilne elementy kolanowe. PAROC Pro Segment 100
i Pro Segment DL 100 to gotowe części
dla średnich i dużych kolan, z izolacją
z niepalnej wełny kamiennej. Wykonane fabrycznie elementy zapewniają najlepsze rozwiązanie w zakresie izolacji
dla dużych kolan bez mostków cieplnych. Dla kolanek rurociągów o małych i średnich średnicach, zagiętych
pod kątem 45O i 90O, producent opracował linię PAROC Pro Bend. Zarówno, w przypadku segmentów dla kolan rurociągów wielkoformatowych, jak
i elementów kolanowych dla małych
i średnich przewodów, właściwości mechaniczne i termoizolacyjne produktów
stoją na tym samym poziomie, co odpowiadające im otuliny dla elementów
prostych. 
o
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Filip Kowalski, dyrektor sektora energetyki i zasobów naturalnych
w SAP Europa Centralna i Wschodnia

Co istotne, oczekiwany czas zwrotu z inwestycji realizowanych przez te
przedsiębiorstwa ulega drastycznemu
skróceniu i tym samym wymaga sprawdzonego, a zarazem uproszczonego
podejścia. Dotyczy to między innymi
projektów w rozwiązania IT lub na styku IT i systemów automatyki.
Tego typu oczekiwania, wymagania i ograniczenia wyraźnie oddziałują na kierunek i zakres konwergencji
obszarów informatyki biznesowej (IT)
oraz technologii związanych z systemami niskiego poziomu i automatyki

(OT). Nowe możliwości wynikające ze
standaryzacji połączeń pomiędzy różnymi systemami, dobre praktyki w zakresie jednolitej platformy przetwarzania danych (w tym tzw. „Big Data”) czy
dedykowane rozwiązania chmurowe
oferują właśnie takie podejście. Istotnym jest, że taki model zapewnia elastyczność i skalowalność wdrażanych
rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby
dużych przedsiębiorstw działających
w ramach energetyki konwencjonalnej,
jak i mniejszych związanych z sektorem
energetyki odnawialnej.

Poprzez konwergencję IT-OT możliwe jest sprzężenie informacji pochodzącej z obszarów operacyjnych, z informacją biznesową i kosztową bez
nakładania ograniczeń od strony takich
parametrów, jak wolumeny danych czy
czasy ich przetwarzania. Dobrym przykładem jest technologia SAP HANA,
pozwalająca na stworzenie jednolitej
platformy IT-OT obejmującej wiele typów danych:
 dane z wewnątrz organizacji: kosztowe, produkcyjne, zakupowe, środowiskowe, pracownicze,
 dane zewnętrzne: rynek i giełda
energii, dane pogodowe, kursy walut, dane demograficzne.
W ramach platformy IT-OT możliwy jest dostęp do skomplikowanych
mechanizmów analitycznych i predykcyjnych oraz udostępnianie wyników
w różnych miejscach, poprzez różne
media, dla różnych grup użytkowników,
np. poprzez wykorzystanie technologii
mobilnych.
Diagram pokazuje rekomendowany
model IT-OT oparty o centralną platformę danych SAP HANA. Jest to model
w pełni skalowalny, który może funkcjonować zarówno w dużej elektrowni węglowej, jak i niewielkiej farmie wiatrowej.
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mieniające się otoczenie ekonomiczne oraz
coraz większa dynamika rynku energii wpływa
znacząco na procesy decyzyjne, jakie mają miejsce
w przedsiębiorstwach na nim operujących. Różnice
pomiędzy modelem działania dużej energetyki
wytwórczej opartej o źródła konwencjonalne,
energetyki odnawialnej ze źródeł wodnych czy
rozproszonej takiej jak wiatr i fotowoltaika - wymagają
przyłożenia trochę różnych miar do priorytetów
biznesowych, możliwości i ograniczeń technicznych
oraz kwestii środowiskowych.

fot. autora

IT-OT oraz rozwiązania
chmurowe
płaszczyzną rozwoju
energetyki wytwórczej
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Od strony technologii informatycznej wskazane rozwiązanie daje wręcz
nieograniczone możliwości analityczne i pozwala na stopniowe budowanie
kompleksowej bazy wiedzy na potrzeby wielu grup odbiorców, takich jak:
kadry inżynierskie, trading, kontroling,
zakupy. Dostęp do bardzo szerokiej
biblioteki algorytmów oraz języka „R”
pozwala na zbudowanie dedykowanych algorytmów analitycznych i predykcyjnych dla różnych składników majątku produkcyjnego lub sieciowego.
Kompleksowa analityka i predykcja jest
także coraz intensywniej wykorzystywana do wsparcia procesu prognozowania wolumenu produkcji energii
oraz powiązanego strumienia przychodów. Ponadto powszechniejsze staje
się zastosowanie kompleksowej analityki w przewidywaniu przyszłego stanu majątku technicznego, w ramach
planowania potrzeb inwestycyjnych.
Bardzo wysoka efektywność prezentowanej platformy IT-OT w połączeniu
z dedykowanym rozwiązaniem planistycznym SAP pozwala także na eksplorację nowych możliwości w zakresie
tworzenia i symulacji różnych alternatyw, i scenariuszy inwestycyjnych oraz
szybkiej weryfikacji aktualnego statusu
aktywnych zadań inwestycyjnych. Na-

leży w tym miejscu powiedzieć o partnerstwie pomiędzy firmą SAP oraz firmami OSIsoft i Esri, które są wiodącymi
graczami w sferze OT i GIS. To partnerstwo i wspólnie zdefiniowany model
IT-OT jest w wielu przypadkach najlepszą odpowiedzią na potrzeby biznesowe i informacyjne klientów branży
energetycznej, w tym także energetyki wytwórczej. Współpraca pomiędzy
firmą SAP, a firmami OSIsoft i Esri zaowocowała zestandaryzowaniem połączeń pomiędzy systemami, zapewniając tym samym możliwość bardzo
szybkiego wdrożenia platformy IT-OT
opartej o SAP HANA oraz analitykę
SAP nawet w środowisku o bardzo
rozproszonej architekturze systemów
SCADA i innych systemów OT. Tym
samym przedsiębiorstwa energetyczne mogą realnie myśleć o inicjatywach
IT gwarantujących korzyści w krótkim
horyzoncie czasu. Istnieje już wiele firm
sektora energetycznego, które wykorzystują takie podejście.
W tym miejscu należy podkreślić
jedną bardzo istotną rzecz - przedstawione powyżej nowe możliwości operowania na danych wynikające z IT-OT
stanowią istotne uzupełnienie wielu kluczowych procesów firm energetycznych. Mówimy tutaj przede wszystkim

o zarządzaniu majątkiem produkcyjnym
i sieciowym. Co ważne, korzyści krótkoterminowe i średnioterminowe mogą
być często osiągnięte niezależnie od
posiadanego obecnie systemu klasy
ERP. Informacja przetworzona w oparciu o platformę IT-OT SAP HANA może stać się integralnym ogniwem procesów operacyjnych i strategicznych.
Niemniej jednak w celu maksymalizacji
efektu synergii IT w dłuższej perspektywie i przyspieszenia obiegu informacji w ramach procesów operacyjnych
warto rozważyć ukierunkowanie się na
sprawdzone całościowe rozwiązania
SAP rozwijane w zgodzie z najnowszymi trendami technologicznymi i branżowymi - zapewniając optymalny model
zarządzania majątkiem technicznym
w erze cyfryzacji.
Wspomniana platforma danych
SAP HANA wpisuje się w architekturę
IT wytwórców energii, jako jej kluczowy element stanowiący tzw. „cyfrowy
rdzeń” wspierający dalszą cyfryzację
firmy i usprawniający dostęp do informacji wewnątrz organizacji. Taki „cyfrowy rdzeń” można rozbudowywać na
wielu płaszczyznach zgodnie z priorytetami biznesowymi danej organizacji.
Jednym z kierunków takiej rozbudowy
może być rozwiązanie chmurowe Asset
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Intelligence Network wspierające kadry
inżynierskie z obszarów remontowych
i utrzymania ruchu w zakresie zarządzania danymi podstawowymi maszyn
i urządzeń oraz procesami powiązanymi. Rozwiązanie to pozwala na ustrukturyzowaną komunikację pomiędzy producentami urządzeń, operatorami/firmami
serwisowymi oraz klientami końcowymi.
Połączenie na poziomie danych
podstawowych i usprawnienie procesów powiązanych, takich jak zarządzanie dokumentacją techniczną, audyty,
szkolenia, zdalna analiza danych pozwalają na uzyskanie wyższej dostępności majątku technicznego i tym samym lepszej efektywności operacyjnej.
Technologia „chmury” pozwala na
znaczące uproszczenie procesu uruchomienia docelowego rozwiązania.
Ponadto eliminacja wyzwań dotyczą-

cych zakupu lokalnej infrastruktury
sprzętowej oraz bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa „chmury” oferowanej przez SAP, stanowi istotny krok
w kierunku „skracania” projektów IT.
W energetyce europejskiej jest już widoczny trend w tym zakresie. Coraz
więcej grup energetycznych decyduje
się na przeniesienie całego środowiska
IT do chmury lub realizację wybranych
inicjatyw IT-OT w oparciu o dedykowane rozwiązania chmurowe.
Odpowiednie wykorzystanie możliwości płynących z cyfryzacji, w tym
konwergencji IT-OT oraz dedykowanych rozwiązań chmurowych daje szereg konkretnych korzyści takich jak:
 redukcja wydatków kapitałowych
(CAPEX) przedsiębiorstwa,
 wyższa dostępność kluczowych
składników majątku technicznego,
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 redukcja poziomu zapasu części

zamiennych,
 przyspieszenie wymiany informacji

w ramach procesu zarządzania majątkiem technicznym i BHP.
Mapa drogowa i podejście do inicjatyw IT-OT powinno wynikać z priorytetów biznesowych, ale także pozostawać w harmonii z rozbudową
infrastruktury technicznej, która zapewnia nowe źródła danych.
Przedstawione w artykule podejście pozwala na uruchomienie inicjatyw gwarantujących szybki zwrot z inwestycji oraz zapewniających solidne
fundamenty do transformacji cyfrowej
przedsiębiorstwa.
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Rozruchy maszyn energetycznych
we współpracy z odnawialnymi źródłami energii

W
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artykule poruszono problem koegzystencji konwencjonalnych bloków
parowych z silnie rozwijającą się energetyką odnawialną. Wskazano na
zagrożenia, jakie wynikają z różnych specyfik pracy poszczególnych źródeł.
Na bazie przeglądu możliwych schematów zaproponowano własny sposób
współpracy dużych bloków parowych z źródłami OZE. Wykorzystana w tym celu
adaptacja sprężysto-plastyczna materiału umożliwiła zmniejszenie czasów startów
i odstawień o 40%. Wskazano kierunki rozwoju modernizacji turbozespołów
parowych w celu uzyskania pełnej zamienności prac OZE/turbina parowa,
służących wyeliminowaniu luk powstałych w Krajowych Sieciach Energetycznych
spowodowanych nieprzewidywalnością warunków pogodowych.

W niedalekiej przyszłości energetyka
stanie przed nowymi wyzwaniami związanymi ze współpracą z odnawialnymi
źródłami energii, jako ich zamiennik lub
rezerwuar mocy. Istotnym czynnikiem
utrudniającym koegzystencję mogą być
odległości pomiędzy źródłami (rys. 1).
Większość farm wiatrowych ulokowana
jest w północnej części kraju, natomiast
zdecydowana większość elektrowni znajduje się blisko źródeł paliw kopalnych,
czyli w głównej mierze Śląska.
Receptą na ten stan może być szeroko rozumiana „prosumencka gospodarka wytwarzania energii” [1] [2]. Niewątpliwą zaletą takiego działania jest
samowystarczalność i autonomiczność
energetyczna lokalnych sieci skupionych
wokół lokalnych źródeł. Ideą takiego podejścia jest założenie, że każde gospodarstwo (może te większe) będzie zarówno konsumentem, jak i producentem
energii na własne potrzeby [10].
Podejście to, rozpowszechnione
w szerokiej skali, posiada wiele zalet,
jak np. brak strat związanych z przesyłem pomiędzy źródłem, a odbiorcą finalnym. Duże rozpowszechnienie prosu-

menckiego wytwarzania energii eliminuje,
w części lub całkowicie, huśtawki zapotrzebowania mocy spowodowane przez
gospodarstwa domowe. Udział ich w całkowitym bilansie energetycznym kraju nie
jest wysoki, natomiast powoduje występowanie szczytowych zapotrzebowań
mocy lub ich spadków. Wyeliminowanie
dolin i wzniesień na wykresach (rys. 2),
pozwala na pracę turbozespołom konwencjonalnym w tzw. podstawie mocy,

bez drastycznych wahań ilości jej wytwarzania. Jest to oczywiście podejście
finalne. Do chwili wykrystalizowania się
energetyki prosumenckiej potrzebne są
działania przejściowe, które umożliwiłyby swobodny rozwój OZE z zachowaniem stabilności działania sieci energetycznych.
Podejściem podstawowym i chyba
zupełnie pozbawionym racjonalności
ekonomicznej jest budowanie dla każdej

Rys. 1. Rozmieszczenie źródeł wytwarzania energii:
a) konwencjonalne, b) odnawialne - farmy wiatrowe
(źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej [9])
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Rys. 2. Bilans energetyczny Niemiec odczytany w 30 tygodniu 2015 r.
(źródło: The German Energiewende [8])

jąc w zamian krótsze czasy rozruchu.
Zmniejszenie czasu rozruchu dla bloku
380 MW wynosi około 40%, co przekłada się na całkowity czas startu maszyny ze stanu zimnego z 5 godz. do 3,5.
Zastosowanie sprężysto-plastycznej adaptacji odnosić może się zarówno do skrócenia czasu startu turbiny, jak
również jej odstawienia. O ile korzyści
są wymierne, to metoda ta, pomimo że
dobrze opisana w literaturze i stosowana
z powodzeniem od dziesiątków lat w innych gałęziach przemysłu [3] [4], wymaga od potencjalnego użytkownika dużo
większego wkładu w monitorowanie stanu wytężenia konstrukcji. Wymaga również od kadry inżynierskiej posługiwania się dużo bardziej skomplikowanym
aparatem matematycznym. Podstawy modelu matematycznego oraz aplikacje na rzeczywistej geometrii przedstawiono w pracach Sławiński [5, 6].
Ideą takiego podejścia jest zapewnienie
szybszych startów i odstawień bloków
energetycznych umożliwiających turbozespołom parowym, projektowanym
do pracy w trybie podstawowym, pracę
chwiejną w reżimie dzień-noc.
Drugą zaletą podejścia jest takie
skrócenie czasów rozruchów, aby możliwe było utrzymanie bloków parowych
jako gorącej rezerwy dla pracujących
w tym czasie farm OZE. Nagłe załączenie farm lub wypadnięcie ich z sieci nie
wiązałoby się z powstaniem luki lub nadwyżki mocy w KSE. Powstały niedobór
mocy zastąpiony byłby przez szybkie
załączenie wspomnianych bloków parowych utrzymywanych w rezerwie. Podejście to, jakkolwiek wymaga ingerencji
w konstrukcję turbiny, może być alternatywą dla budowy rezerwowych bloków

gazowych. Niepomijalnym jest również
fakt całkowitej wielkości mocy, jaka jest
zainstalowana w OZE (rys. 2). Jej wielkość jest tak znaczna, że wypadnięcie
chociażby farm wiatrowych nie może
być zastąpione bez załączania bloków
parowych o dużych mocach. Inaczej
mówiąc, w najbliższej przyszłości skazani jesteśmy na koegzystencje energetyki parowej tzw. zawodowej z ciągle
rozwijającymi się źródłami energetyki
zielonej [2].
Dalszym krokiem w rozwoju rozruchów turbin konwencjonalnych pracujących w koegzystencji z farmami OZE,
będą zmiany wprowadzane już na etapie
projektowym turbozespołu. Do najważniejszych z nich wymienić należy chociażby: pokrywanie warstwą ceramiki
łopatek 1 stopnia lub wytwarzanie, jak
to ma miejsce w turbinach gazowych,
w całości ze spieków ceramicznych.
Pokrywanie komór stopnia regulacyjnego, jak i najbardziej wytężonych miejsc
w podzespołach płytkami ceramicznymi,
zapewniającymi odizolowanie wysokiego gradientu temperatury od materiału
korpusu niosącego obciążenia mechaniczne konstrukcji.
Najważniejszą kwestią i wyzwaniem
jakie stoi przed nauką i inżynierami jest
zastosowanie chłodzenia, zarówno
w odniesieniu do najbardziej obciążonych termicznie łopatek części WP i SP,
jak również do części tych obszarów
korpusu, które poddane są silnym obciążeniom cieplnym w trakcie rozruchów
i odstawień. Zmiany zapisane w akapitach powyżej, jakkolwiek brzmią nowo
dla środowisk związanych z energetyką
konwencjonalną opartą o turbozespoły
parowe, są powszechnie stosowane
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farmy OZE zdublowanej jednostki wytwarzającej energię w sposób konwencjonalny (najczęściej w postaci turbin
gazowych). Zapewnić ma ona wypełnienie luki w KSE (Krajowe Sieci Energetyczne), powstałej w wyniku nieprzewidywalności warunków pogodowych.
Innym kierunkiem lobbowanym przez
zbyt dużych entuzjastów zielonej energii
było podejście mówiące, że jeżeli zbudujemy dostatecznie dobrze rozbudowaną
sieć przesyłową to, pomimo że w naszym
regionie kraju aktualnie nie świeci słońce
lub nie wieje wiatr, to gdzieś w Europie
w tym czasie takie sprzyjające warunki
będą istnieć. Jak już wspomniano, takie
podejście wiąże się z bardzo dużymi inwestycjami w modernizacje lub budowę
nowych linii energetycznych.
Lepszym podejściem jest budowa
akumulatorów mocy, znajdujących się
blisko źródeł energetycznych. Opis takich rozwiązań znaleźć można w pracach Taler [7]. Magazynowanie energii
umożliwiłoby gromadzenie jej w czasie,
gdy warunki pogodowe na to pozwalają
i oddawanie jej do sieci w chwilach zapotrzebowania. Innym zastosowaniem
akumulatorów, tym razem umiejscowionych w pobliżu bloków konwencjonalnych, byłoby magazynowanie energii
wykorzystywanej w trakcie szybkich
startów i odstawień turbozespołów parowych wraz z kotłem. Odpowiednie
dogrzewanie niwelowałoby gradienty
temperatury powstające w trakcie rozruchów.
Kolejną drogą dla rozwoju turbozespołów parowych jest ich współdziałanie z OZE na zasadzie równoprawności
udziału w wytwarzaniu energii. Podejście
to opisane zostało w pracy Sławiński
[6] i bliskie jest temu, jakie przedstawione jest w pracach szkoły krakowskiej. W podejściu tym, krótsze czasy
rozruchów i odstawień uzyskuje się poprzez zastosowanie dokładniejszej kontroli nad wytężeniem materiału, a nie jak
w omawianym przykładzie poprzednio
- akumulatorach mocy. W trakcie prowadzenia rozruchu dopuszcza się do
niewielkiego uplastycznienia najbardziej
wytężonych miejsc w turbinie otrzymu-
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i znane w lotnictwie czy przemyśle związanym z ciężkimi turbinami gazowymi.
Technologia jest zatem dobrze znana i opisana w wielu pozycjach literaturowych. Brak dotychczasowego transferu technologii tłumaczony może być
brakiem dotychczasowej koniunktury na
tego typu rozwiązania. Przez szereg lat
przyzwyczajeni byliśmy, że podstawowymi parametrami, jakie były rozpatrywane
w energetyce konwencjonalnej - była
moc turbozespołu oraz jego sprawność.
Szybkość prowadzenia rozruchu była
sprawą drugorzędną, mającą status poboczny, który wynikał często z, zakładanej już na wstępie projektowania, pracy
turbozespołu parowego w trybie podstawowym. Wprowadzenie odnawialnych
źródeł energii OZE oraz ich dużych farm
podniosło zagadnienie szybkości załączeń i odstawień do rangi istotnej cechy,

mającej charakter pierwszorzędnej danej
charakteryzującej turbozespół.
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Elastyczność małego przedsiębiorstwa, siła potężnej Grupy
Ekspert w zakresie odzysku odpadów od 1922r., firma TIRU projektuje, buduje oraz eksploatuje instalacje
przekształcania termicznego, biologicznego oraz surowcowego na terenie Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady.
Będąc czołowym graczem swojego sektora, TIRU posiada równoważność 600 lat doświadczeń w zakresie
eksploatacji instalacji przekształcania odpadów. Od 1946r. TIRU jest filią grupy EDF.

Dzisiejsze potrzeby, jutrzejsze rozwiązania

Kontakt w Polsce:

Każdego roku TIRU przekształca 3,2 miliona ton odpadów, zaspokajając tym samym potrzeby 11 mln
mieszkańców na całym świecie. Dzięki całkowitej moblizacji sił w zakresie odzysku odpadów, działania firmy TIRU
pozwalają na zaoszczędzenie 1,5 milliona baryłek ropy rocznie, co odpowiada 690 000 ton unikniętej emisji CO2.

Exp-Peco Conseil
Andrzej Bednarz
Tel : +48 605 347 784
expeco2@orange.fr
CZ
E

O
AK

J

CE

To regularnie dostarczana energia do zaspokojenia Waszych potrzeb.

IS

KO

TW
ŃS

ANIA
DZ
ZĄ
R

Wykorzystując Wasze odpady komunalne, stosując różne technologie, zasila
Waszą sieć elektryczną, miejską sieć ciepłowniczą, lub sieć dystrybucji gazu naturalnego

Y
NY S STEM
ZA
WA
RO
O = ŚRODOW

WANY ZI
IKO
NT
YF
EG
RT
= BEZPIE
ŚĆ

Ekspert w zakresie produkcji energii odnawialnych z odpadów
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Patryk Gęborys, lider Obszaru Bezpieczeństwa Systemów Przemysłowych,
Kamil Kowalczuk, ekspert bezpieczeństwa, Zespół Cyber Security PwC Polska
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yło mroźne grudniowe popołudnie. W jednej
z dyspozytorni firmy Kievoblenergo obsługującej
sieć dystrybucji w regionie kijowskim na zachodniej
Ukrainie operatorzy szykowali się do zdania swojej
zmiany i pójścia do domu. Nagle jeden z nich zauważył
niecodzienne zachowanie się swojej konsoli systemu
sterującego siecią elektroenergetyczną. Kursor myszy
zaczął sam poruszać się po ekranie w stronę opcji
sterowania rozłącznikami. Zdziwiony pracownik
obserwował jak na ekranie zaczęły otwierać się kolejne
okienka systemu i kolejne rejony energetyczne były
odcinane od głównych linii dystrybucyjnych. Próby
odzyskania kontroli nad konsolami w całym centrum
nie przynosiły rezultatu. Chwilę później ekran systemu
zgasł…

 Systemy OT - co to jest
i dlaczego są ważne?

Opisany scenariusz nie jest wzięty
z książki fantastyczno-naukowej, ani
nawet z thrillera politycznego. 23 grudnia 2015 r. ponad 230 000 odbiorców
energii elektrycznej w regionie podkarpackim utraciło dostęp do energii
elektrycznej na skutek nie „tradycyjnej”
awarii, czy klęski żywiołowej, ale w rezultacie cyberataku na infrastrukturę
krytyczną. Tym razem zasilanie udało

się przywrócić w ciągu maksymalnie
6 godz., przy czym wiele stacji transformatorowych działa w trybie ręcznego sterowania.
Nie trzeba nikogo przekonywać,
że systemy automatyki przemysłowej
- systemy SCADA, DCS, czy bardziej
ogólnie - systemy Operational Technology (OT) - są sercem dzisiejszej energetyki. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt
ich nie nazywał istotnym elementem
infrastruktury krytycznej. System tego
rodzaju był postrzegany jako ważny ele-

 Aktualny krajobraz

zagrożeń dla systemów
OT

Architektura i sposób pracy systemów OT nie odbiega w dużym stopniu
od innych systemów IT. Podstawowa
różnica to ranga systemu i kontekst. System OT jest nie tylko kluczowy dla funkcjonowania firmy z sektora energetycznego, ale również ingeruje w prawidłowe
i stabilne funkcjonowanie państwa.

 System OT vs. ICT
Pracując w biurze wielokrotnie korzystamy z edytora tekstu. Piszemy

Technologie

Pewnego razu
na Ukrainie…

ment infrastruktury, którego funkcjonowanie było kluczowe do zapewnienia
ochrony i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednak zawsze można było
przejść na sterowanie ręczne. Wróćmy
do dnia obecnego, czy bylibyśmy w
stanie przejść, w pełnym zakresie na
sterowanie ręczne? Byłoby to bardzo
trudne, wręcz niemożliwe. Systemy OT
zoptymalizowały sposób pracy przedsiębiorstw w sektorze energetycznym.
Próba powrotu do sterowania ręcznego
wymagałaby przeorganizowania pracy,
co nie odbyłoby się bez ryzyka utraty
ciągłości dostaw. Wyobraźmy sobie, że
wyłączamy system sterowania i nadzoru w elektrowni czy sieci dystrybucyjnej,
albo w elektrociepłowni czy tłoczni. Wyobraźmy sobie, że wyłączamy dostawy
do krajowej sieci przesyłowej, tym samym wpływamy na całe społeczeństwo
i gospodarkę kraju. Zarówno w obszarze wytwarzania, jak i dystrybucji - bez
nich nikt nie wyobraża sobie, nie tylko
sprawnie, ale w ogóle działającej sieci
czy instalacji elektroenergetycznej. Jeśli coś zadziała inaczej niż powinno lub
nie zadziała wcale, efekty mogą nieść
straty finansowe, środowiskowe, a także ludzkie.
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jakąś notatkę czy pismo, a następnie
kilkoma sprawnymi ruchami myszki klikamy przycisk „Drukuj”. Po chwili mamy
wydrukowany dokument na kartce papieru. Tego typu działania w świcie ICT
(ang. Information and Communication
Technologies) są czymś naturalnym.
Niewiele jest zdarzeń utrudniających
naszą pracę. W systemie OT kliknięcie
może spowodować zmianę parametrów urządzenia, takiego jak sprężarka czy kocioł w bloku energetycznym.
Decyzje podejmowane przy pomocy
myszki i klawiatury mają wpływ na pracę całej elektrowni - mają wpływ na
bezpieczeństwo osób i mienia.
Uruchomionego raz systemu OT
nie można ot tak wyłączyć. Jego wyłączenie, w przeciwieństwie do typowego systemu IT, jest niezwykle trudne
i ogromnie kosztowne.
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 Bezpieczeństwo
Wyróżnia się trzy elementarne funkcje bezpieczeństwa: poufność, dostępność i integralność.
Poufność - funkcja bezpieczeństwa
wskazująca obszar, w którym dane nie
powinny być udostępniane lub ujawniane nieuprawnionym osobom, procesom lub innym podmiotom. W odniesieniu do naszej organizacji jest to
zapewnienie odpowiedniego poziomu
dostępu do informacji, niezbędnego
z punktu widzenie wykonywanych obowiązków. Przykładem jest dostęp do
danych przechowywanych w systemie
Dyspozytorskim oraz zapewnienie go
wyłącznie osobom, które ze względu na
charakter swojej pracy, muszą je przetwarzać. Innym ważnym aspektem, ze
względu na swoją działalność statutową, jest ograniczenie dostępu do procedur stanowiskowych systemów OT,
opracowań technicznych.
Integralność - funkcja bezpieczeństwa odnosząca się do danych (informacji). Dane nie uległy zniekształceniu (nie
zostały zmienione, dodane lub usunięte)
w nieautoryzowany sposób. Przykładem
jest proces wymiany danych pomiędzy
dwoma odrębnymi systemami lub sys-

Rys. 1. Główne różnice między systemami IT, a OT

temem, a operatorem (HMI). W procesie
ich uzyskiwania nie nastąpiła niekontrolowana zmiana, np. poprzez błąd systemu
lub działanie szkodliwego oprogramowania ingerującego w system. Integralność jest niezwykle istotna dla systemów transakcyjnych, sterowania oraz
obrazowania. W badanym obszarze integralność danych ma również znaczenie w zakresie przekazania informacji
niskopoziomowo, np. z i do PLC (urządzenie przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzeń) do Systemu
Dyspozytorskiego.
Dostępność - jest to cecha informacji mówiąca o tym, że w dookreślonym czasie i miejscu użytkownik może
ją uzyskać. Podstawowym przykładem
jest uzyskanie informacji z systemu OT
przez użytkownika.
Dla większości systemów IT prezentujących informacje przyjmuje się, że
największą wagę ma poufność. Zgodnie z tą zasadą najwięcej czasu i energii poświęca się poufności informacji.
Systemy OT prezentują głównie dane
chwilowe, które za kilka minut nie mają
większego znaczenia i nie stanowią tak
dużej wartości. Dla systemów sterowania i nadzoru najistotniejszy funkcje to
dostępność i integralność danych - aby
osoby nadzorujące ruch czy sterujące
pracą bloków energetycznych mogły
podjąć decyzje w sposób, w pełni świadomy i szybko w zależności od potrzeb.

Skupmy się na chwilę, na integralności. Zafałszowane dane o pracy urządzeń mogą spowodować ich uszkodzenie. Przykładem jest tutaj podawanie
w Iranie błędnych parametrów pracy
wirówek do wzbogacania uranu - robak
Stuxnet w 2010 r. Kolejnym przykładem
jest zaburzenie procesu wytwórczego stali w 2014 r., w jednej z niemiecki hut. Zaburzenie procesu wytapiania
stali spowodowało zamknięcie wielkiego pieca, powodując ogromne uszkodzenia i straty dla firmy.
Wiele incydentów bezpieczeństwa
spowodowanych przez złośliwe oprogramowanie jest diagnozowana jako
awaria, a nie typowy atak na instalacje.
Dlaczego dostępność jest tak ważna? Ponieważ nagłe wyłączenie bloku
energetycznego czy elektrociepłowni,
albo tłoczni gazu może być w zasadzie
niemożliwe. Przykładem takiego ataku
było zablokowanie dostępu do systemu
dyspozytorskiego jednej z elektrowni
atomowych w USA, w 2003 r. Robak
Slammer (nie był on dedykowany dla
systemów OT) spowodował utratę kontroli nad systemem nadzoru. Na szczęście obyło się bez katastrofy nuklearnej.
Wielu naszych pracowników pracuje w terenie i brak należytego nadzoru
nad siecią dystrybucyjną, np. w trakcie prac elektroniebezpiecznych, może
spowodować wypadek. Brak dostępu
do systemu OT lub zafałszowane in-
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formacje mogą się przekładać na kwestie życia lub śmierci, nie wspominając
o uszkodzeniu instalacji technologicznych.
Wielokrotnie systemy OT nie były
projektowane z myślą o bezpieczeństwie danych. Wiele wykorzystywanych
protokołów transmisji, np. w procesie
sterowania, nie były projektowane z założeniem, że mają być bezpieczne, ale
funkcjonalne. Nikt nie przypuszczał, że
rozwój technologii, potrzeby biznesowe
mogą doprowadzić do tego, że systemy
OT w równym, jak i większym stopniu
będą wymagały większej uwagi w kontekście bezpieczeństwa. Rozdzielenie
fizyczne obu światów jest coraz trudniejsze. Wielokrotnie to potrzeby rynku
obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii wymusza zmianę

optyki na bezpieczeństwo Systemów
OT - przykład to Smart Grid (inteligentne sieci elektroenergetyczne).

 Liczba ataków
i podatności

Biorąc pod uwagę znaczenie systemów OT w USA, w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(Department of Homeland Security),
powołano jednostkę odpowiedzialną
za reagowanie na zagrożenia cybernetyczne w obszarze systemów nadzoru przemysłowego, która działa na
zasadach znanych już zespołów CERT
w obszarze systemów teleinformatycznych. Prócz reagowania na incydenty
i wsparcia merytorycznego, ICS-CERT
publikuje statystyki incydentów w systemach przemysłowych. Na rysunku
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2. można zauważyć trend wzrostowy
w odniesieniu do ilości zarejestrowanych incydentów i podatności. Pamiętać należy, że są to dane ilościowe
dotyczące tylko zgłoszonych zdarzeń.
Nadal znacząca część incydentów, albo nie jest zgłaszana, albo nie jest wykrywana.
Większość systemów nadzoru przemysłowego działa w oparciu
o standardowe systemy informatyczne, wykorzystując systemy operacyjne, np. MS Windows, bazy danych
takie jak: MS SQL, czy też sieci lub
macierze dyskowe. Nie da się mówić
o bezpieczeństwie systemów nadzoru
przemysłowego, jeżeli nie zapewnimy
bezpieczeństwa w każdej warstwie architektury rozwiązań. Biorąc pod uwagę fakt, iż średni czas życia systemów
nadzoru przemysłowego przekracza
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wojennymi i sabotażem na stałe zagościła w arsenale współczesnych armii.

 Co mogło się wydarzyć

na Ukrainie - szczegóły

Rys. 2. Trend wzrostowy w odniesieniu
do ilości zarejestrowanych incydentów i podatności

15 lat i najczęściej dostawca nie umożliwia wdrażania poprawek bezpieczeństwa, wyobrażenie skali problemu może
dać rysunek 3., pokazujący trend w ilości odkrytych podatności systemów teleinformatycznych na przestrzeni ostatnich 18 lat.
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 Z kim się mierzymy?
Wzrost liczby znalezionych luk
i standaryzacja oprogramowania przekłada się wprost na zainteresowanie
różnych grup interesów. W cyberprzestrzeni, do tej pory, obserwowaliśmy
głównie działalności zorganizowanych
grup przestępczych oraz nieuczciwych
konkurentów, którzy są nastawieni na
osiągnięcie korzyści finansowych lub
przejęcie know-how. Według ekspertów, zyski z działalności w sieci już dawno przekroczyły te osiągane z „tradycyjnych” gałęzi przestępczości, takich
jak narkotyki czy prostytucja. Równocześnie taka działalność jeszcze do
niedawna była zagrożona dużo mniejszymi sankcjami prawnymi.
Jednak nie cyberprzestępcy są
głównymi graczami w rozgrywce o kontrolę nad systemami OT. Jeśli zgodzimy się, że elektrownie, sieci elektroenergetyczne, wodociągi, inne zakłady
użyteczności publicznej są sercem
współczesnego państwa, to głównymi zainteresowanymi w jego zdobyciu mogą być terroryści oraz organizacje wspierane przez rządy państw.

Cyberprzestrzeń od dawna jest uznana
przez wojskowych strategów jako jedno
z pól bitwy. Uzyskanie kontroli nad jak
największą częścią infrastruktury krytycznej przeciwnika może wprowadzić
chaos na jego tyłach uniemożliwiając
lub utrudniając obronę. Wojna hybrydowa, wykorzystująca elementy walki
tradycyjnej oraz elektronicznej, a także
rozmycie granicy między działaniami

A więc co się wydarzyło owego feralnego grudniowego popołudnia na
Ukrainie? Analiza doniesień wskazuje, że zostały zaatakowane równocześnie 3 zakłady energetyczne. Atak był
przygotowywane wiele miesięcy i wykorzystywał wiele technik, co wskazuje na duże zaawansowanie i determinację atakujących. Najpierw należało
uzyskać dostęp do wewnętrznej sieci
teleinformatycznej. W tym celu wykorzystano ataki typu spearphishing, czyli wiadomości mailowe ze specjalnie
spreparowanymi załącznikami w postaci plików pakietu Ms Office zawierającymi złośliwe oprogramowanie.
Załączniki wyglądały całkowicie niewinnie, zachęcając odbiorców do ich
otworzenia, co powodowało uruchomienie wirusów i otwarcie drzwi hake-

Rys. 3. Trend w ilości odkrytych podatności systemów
teleinformatycznych na przestrzeni ostatnich 18 lat

nr 4(52)/2016

rom do wewnętrznych sieci. Następnie
spędzili oni wiele miesięcy na poznaniu wewnętrznych struktur i znalezieniu sposobu na przeniknięcie do chronionych systemów sterujących siecią
elektroenergetyczną. Oprócz zastosowania oprogramowania umożliwiającego przejęcie kontroli nad stacjami operatorskimi, atakujący zadbali
o utrudnienie przywrócenia właściwego działania i wprowadzenie dodatkowego chaosu. Po ataku wyłączyli
systemy UPS podtrzymujące prace
systemu dyspozytorskiego, a same
stacje dyspozytorskie zostały zniszczone przy pomocy oprogramowania
Killdisk, uniemożliwiając ich restart.
Dodatkowo urządzenia komunikacyjne pozwalające na dostęp poprzez

sieć teleinformatyczną do kontrolerów sterujących rozłącznikami zostały
uszkodzone, zmuszając do przejścia
na ręczne sterowanie i wysłanie do
każdej stacji ekip pogotowia energetycznego. Dlatego w niektórych rejonach przerwa w dostawie trwała, aż
6 godz.
Dodajmy, że zaatakowane firmy
miały wiele mechanizmów utrudniających, w założeniu, przeniknięcie do
wrażliwych sieci, takich jak segmentacja, zapory ogniowe, itp. Jednak wiele
z nich było także wdrożonych nieprawidłowo, np. zdalny dostęp bez dodatkowego uwierzytelnienia. Fakt ten potwierdza skuteczny atak przeprowadzony
miesiąc później, wykorzystując zbliżony scenariusz na lotnisko, na Ukrainie.
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 Nowe obszary

w elektroenergetyce OZE, AMI, smart grids
- nowy impact

Bez wątpienia atak na ukraińską
sieć elektroenergetyczną pokazał z całą mocą, że zdeterminowany i wyposażony w duże środki przeciwnik jest
w stanie zdestabilizować, krytyczne dla
funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, funkcje. Biorąc pod uwagę
obecne kierunki rozwoju energetyki odnawialne źródła energii, inteligentne
opomiarowanie klientów (ang. Advanced Metering Infrastracture) i niezbędne do ich działania inteligentne sieci
elektroenergetyczne (tzw. smart grids),
należy się spodziewać, że zaintereso-
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PROFESJONALNE
ROZWIĄZANIA PAROC
DLA PRZEMYSŁU
• Większa wydajność procesów przemysłowych
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• Ograniczenie strat ciepła i mniejsze zużycie energii
• Bezpieczeństwo instalacji przez cały okres użytkowania

Więcej informacji na PAROC.PL
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wanie tym obszarem będzie rosło. Należy się spodziewać, że wszystkie wymienione wcześniej grupy atakujących
znajdą niszę dla siebie - od prób nadużyć w opłatach za energię elektryczną przez zorganizowanie grupy przestępcze po próby doprowadzania do
spektakularnych awarii, którymi mogą
być zainteresowani cyberterroryści, czy
przejęcia kontroli nad infrastrukturą krytyczną przez wrogie państwo.
Wnioski z przypadku ukraińskiego
oraz innych incydentów związanych
z atakami na systemy sterującymi procesami przemysłowymi wskazują, że
tego typu przypadki będą coraz częściej. W szczególności, że w zbliżony
sposób zaatakowano port lotniczy na
Ukrainie zaledwie miesiąc po opisywanym zdarzeniu.
Kluczowymi czynnikami, które pozwolą zminimalizować ich wpływ są
według nas:
 Rozpoznanie swojego środowiska - tylko dobre rozpoznanie aktywów i ich priorytetyzacja pozwala
na skierowanie środków w najistotniejsze, z punktu widzenia biznesu, zabezpieczenia. Tu pomoże
audyt bezpieczeństwa środowiska
IT i OT, który zidentyfikuje co działa
dobrze, a jakie obszary wymagają
szczególnej uwagi.
 Zabezpieczenie i monitorowanie
- działające procesy są tak samo istotne, jak techniczne środki ochrony. Każde zabezpieczenie
powinno być monitorowane i weryfikowane. Na Ukrainie nie było
mechanizmów, które pozwalałyby
na wykrycie trwającej wiele miesięcy infiltracji… Głównym działaniem w tym obszarze, powinno być
wdrożenie adekwatnych systemów
i procedur ochrony oraz monitorowania bezpieczeństwa, poprzedzone analizą wspomnianą w punkcie
wyżej - co chronić i w jakim zakresie.
 Zaufanie i kontrola - partnerzy biznesowi stają się najsłabszym aktywem, w miarę jak podnosi się
poziom bezpieczeństwa wewnętrz-

Rys. 4. Liczba odkrytych podatności systemów teleinformatycznych

nego. Wymagajmy od nich tak samo, jak od siebie. W tym zakresie
z pomocą może przyjść weryfikacja
stanu bezpieczeństwa partnerów
biznesowych poprzez audyt zewnętrzny lub siłami własnymi. Pamiętajmy o zagwarantowaniu sobie
takiej możliwości w umowach.
 Znajomość otoczenia i swoich wrogów - większość kampanii wymierzonych w konkretne organizacje
ma swój prolog na forach internetowych. Rozpoznanie atakujących
i ich motywów ułatwi przygotowanie linii obrony. Threat Intelligence

jest obszarem wartym zainteresowania i wykorzystania - bieżące śledzenie i pozyskiwanie informacji
nt. zagrożeń i śledzenie działań,
które mogą skutkować atakiem.
 Przygotowanie - pomimo wszystkich zabiegów, incydent bezpieczeństwa jest kwestią czasu.
Przygotowanie i przetestowanie zawczasu mechanizmów reakcji na
incydenty jest jedynym sposobem
na uniknięcie chaosu, gdy incydent
wreszcie się wydarzy - a wydarzy
się na pewno…

o

25 października 2016 - Warszawa
(Hotel Novotel Centrum)

Cyberbezpieczeństwo
przemysłowe
w sektorze Energetycznym,
Gazowym i Petrochemicznym
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Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wybrane informacje o

I rząd: Z. Kabza, W. Skomudek, A. Duda,
H. Majchrzak, J. Pospolita, W. Jaworski,
J. Kotowicz, L. J. Kwiatkowski, W. Nowak

P

ierwsza konferencja GRE odbyła się w 1988 r. w Zakładzie Informatyki,
Automatyki i Doskonalenia Zawodowego, w Bielsku-Białej. Jubileuszowe
X Forum Energetyków zorganizowano w Parkhotelu Vienna, w Bielsku-Białej,
w 2006 r. Wówczas GRE’2006 organizowana była pod patronatem ministra
gospodarki, Piotra Grzegorza Woźniaka. Sponsorami GRE’2006 byli: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IIIa Czechy-Polska, Ministerstwo
Edukacji i Nauki, RAFAKO S.A., PSE S.A. oraz BOT Górnictwo i Energetyka.

Materiały przedkonferencyjne z tematyki racjonalnego pozyskiwania, wytwarzania oraz gospodarowania energią
wydrukowane zostały w zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej, z. 56,
seria Elektryka, nr 315/2006. Opubliko-

wano 82 artykuły na 738 stronach. Kolejne konferencje GRE odbyły się pod
patronatem wicepremiera Waldemara
Pawlaka, a w 2014 r. pod patronatem
wicepremiera Janusza Piechocińskiego i prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej,

ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
27-29 czerwca 2016 Międzynarodowa
XV Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana została w Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjnym „Orle
Gniazdo”, w Szczyrku pod patrona-
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tem ministra nauki i szkolnictwa wyższego - wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra energii - Krzysztofa
Tchórzewskiego.
Głównym celem Konferencji organizowanych cyklicznie co 2 lata jest
wymiana doświadczeń przedstawicieli przemysłu i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert ze strony nauki oraz
przemysłu w zakresie eksploatacji, ze
szczególnym uwzględnieniem postępu
w technologii budowy i modernizacji
systemów energetycznych.
Patronat naukowy od wielu lat obejmuje Komitet Problemów Energetyki
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, którego przewodniczącym jest prof.
Tadeusz Chmielniak.
W imieniu Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego uczestnicy Konferencji GRE’2016 zostali powitani przez
prof. Sławomira Szymańca - kierownika Katedry Elektrowni i Systemów Pomiarowych z Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki oraz prof. Sławomira Zatora z Katedry Zarządzania

Otwarcie obrad:
S. Zator i S. Szymaniec

Energetyką, prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki
Opolskiej. Współorganizatorem Konferencji było Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, Uniwersytety Techniczne
w Odessie i Ostrawie oraz Wydawnictwo „Nowa Energia”.
Wiceprzewodniczący Komitetu
Naukowego serdecznie powitali posła Antoniego Dudę, liderów zadań badawczych, prorektorów i dziekanów
Politechniki Opolskiej i Śląskiej oraz
profesorów z innych uczelni. Powitali
członków Komitetu Sterującego programu strategicznego rozwoju polskiej
energetyki działającego z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Szczególnie serdecznie witali prezesów
i dyrektorów firm energetycznych: Amec
Foster Wheeler, Energomontaż Katowice, Grupa Azoty, ENERGA Wytwarzanie, PGE GiEK, RAFAKO, SEFAKO,
INSTAL FILTER, IFS i innych.
Po powitaniu wszystkich uczestników Konferencji prof. S. Zator
i prof. S. Szymaniec występujący, jako
przedstawiciele głównych organizatorów konferencji powitali członków Komitetu Honorowego.
Do Komitetu Naukowego wpłynęły
życzenia owocnych obrad dla uczestników konferencji od senatora RP prof.
Piotra Wacha, który podziękował prof.
Zdzisławowi Kabzie i członkom Komitetu
Naukowego Międzynarodowej XV Konfe-

rencji Naukowo-Technicznej GRE’2016
za zaproszenie do udziału w obradach
Konferencji. Wyraził żal, że zobowiązania senatorskie uniemożliwiły osobisty
udział. Przekazał serdeczne gratulacje
z okazji Jubileuszu blisko 30-lecia organizacji tak uznanego w środowisku
naukowym i energetyków w Polsce i zagranicą wydarzenia naukowego oraz
za wdrażanie tematyki innowacyjnych
rozwiązań technologicznych do programu obrad, realizacji badań naukowych
i prac rozwojowych. Życzył wszystkim
uczestnikom GRE’2016 pomyślnego
jej przebiegu i udanych spotkań towarzyskich w gronie wysokiej jakości specjalistów i przyjaciół. Życzenia owocnych
obrad uczestnikom Forum złożył osobiście obecny na konferencji Antoni Duda,
poseł na Sejm RP. Podkreślił, że w latach poprzednich uczestniczył w GRE
jako pracownik, a następnie prezes
REMAKu. Wysoko ocenił jubileusz
konferencji. Pogratulował osiągnięć
i życzył dalszych sukcesów. Dyrektor
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju prof. Maciej Chorowski w liście do
prof. Z. Kabzy wyraził przekonanie, że
Konferencja, ze względu na podejmowaną tematykę, spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony środowisk
naukowych oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój innowacyjnych
rozwiązań technologicznych z zakresu
energetyki.

W imieniu rektora Politechniki Opolskiej, prof. Marka Tukiendorfa, życzenia
przekazał prorektor Politechniki Opolskiej - prof. Janusz Pospolita.
Nadmienił, że konferencje GRE organizowane pod hasłem „Gospodarujemy
Racjonalnie Energią”, a wcześniej „Gospodarka Remontowa Energetyki”, w tym
roku jubileuszowa - XV, wpisuje się od
30 lat w środowisko polskich energetyków. Gromadzi i integruje pracowników
naukowych, przedstawicieli energetyki
zawodowej i pracowników firm działających w tym obszarze. Czyni przez to
dyskusję o przyszłości polskiej energetyki
pełniejszą, uwzględniając różne aspekty
i problemy związane z jej modernizacją,
kierunkami rozwoju i nowymi inwestycjami. Intensywne zmiany w naszym życiu
powodują, że często nie dostrzegamy, iż
energia, zwłaszcza elektryczna stała się
- prócz bycia towarem - dobrem zlokalizowanym w podstawie piramidy ludzkich
potrzeb. Stawia to określone wymagania
polskiej energetyce w taki sposób, aby
stawała się energetyką wysokosprawną,

I rząd: A. Duda, H. Majchrzak,
J. Pospolita, J. Kotowicz;
II rząd (od prawej): A. Cenian,
T. Zimiński, E. Mieczkowska

racjonalnie korzystającą ze środowiska,
ale i mocno zakotwiczoną w rachunku
ekonomicznym.
Jubileusz konferencji GRE zbiega
się z 50-leciem Politechniki Opolskiej.
W jubileusz ten wchodzi Politechnika
Opolska z siedmioma wydziałami, tysiącem pracowników i prawie 8 tys.
studentów. Uroczystości jubileuszowe pozwolą na sporządzenie bilansu
sukcesów Uczelni, a w tym bilansie
konferencja GRE jest bardzo istotnym
elementem. Dorobek uczelni zaprezentowano na filmie promocyjnym. Prof.
Pospolita podziękował wszystkim organizatorom konferencji, a w szczególności pomysłodawcy i wieloletniemu przewodniczącemu Komitetu Naukowego
- prof. Zdzisławowi Kabzie. Nadmienił

również, że współorganizator konferencji Wydawnictwo „Nowa Energia” wydała 50. nr czasopisma zawierający materiały przedkonferencyjne GRE’2016.
Uczestnikom życzył owocnych obrad, sukcesów i miłych spotkań w koleżeńskim gronie i dokonał otwarcia
XV jubileuszowej konferencji.
Bardzo gorąco powitano liderów
czterech zadań badawczych programu
strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.
Po otwarciu konferencji przez prorektora Janusza Pospolitę, obradom
sesji plenarnej przewodniczyli: prof.
Janusz Pospolita, prorektor Politechniki Opolskiej oraz Jarosław Mlonka,
prezes zarządu Amec Foster Wheeler
Energia Polska.
Tematyka Konferencji obejmowała osiągnięcia naukowo-badawcze
i wdrożeniowe uzyskane w czterech
zadaniach badawczych realizowanych
w strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania
energii” oraz problematykę obejmującą
zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, a także zagadnienia racjonalnego wytwarzania i użytkowania energii.
W sesji plenarnej pierwszy referat
pt. Realizacja koncepcji programu strategicznego „Zaawansowane technologie
pozyskiwania energii” wygłosił Gerard Lipiński z NCBiR. Bardzo interesujące referaty obrazujące rezultaty poszczególnych
zadań badawczych realizowanych w pro-
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gramie strategicznym wygłosili partnerzy
naukowi i przemysłowi realizujący poszczególne zadania badawcze:
 prof. Janusz Kotowicz i dr Łukasz
Bartela z Politechniki Śląskiej,
z problematyki magazynowania
energii oraz Witold Rożnowski
z RAFAKO S.A. jako przedstawiciel partnera przemysłowego w zadaniu badawczym nr 1;
 prof. Wojciech Nowak - lider zadania badawczego nr 2 przedstawił
opracowanie technologii spalania
tlenowego dla kotłów pyłowych
i fluidalnych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2, a dr inż. L. J.
Kwiatkowski zaprezentował mobilną instalację do separacji tlenu metodą vpsa;
 prof. Andrzej Strugała - lider zadania badawczego nr 3 omówił „Opracowanie technologii zgazowania
węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”;
 prof. Adam Cenian wygłosił referat pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw
i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” - w zastępstwie
prof. Jana Kicińskiego - lidera zadania badawczego nr 4, a jako przedstawiciel partnera przemysłowego
ENERGA S.A. wystąpił Marek Laskowski.
Po przedstawieniu przez liderów
wyników badań prowadzonych zadań
i projektów przystąpiono do popołudniowej części sesji plenarnej, w ramach której odbyło się Forum Dyskusyjne, któremu przewodniczył jako
moderator prof. Waldemar Skomudek, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki były prezes zarządu
PSE SA. Tematyka Forum Dyskusyjnego obejmowała aktualne i przyszłe
problemy innowacji sektora elektroenergetycznego. Przebieg Forum
Dyskusyjnego zostanie przedstawiony w oddzielnym opracowaniu.
W czasie sesji plakatowej trwała dyskusja pomiędzy partnerami naukowymi, przemysłowymi i przedstawicielami licznie zgromadzonych firm

energetycznych, która kontynuowana
była również w czasie kolacji.
W drugim dniu konferencji, po śniadaniu, przystąpiono do realizacji dwóch
równoległych sesji problemowych, wg
programu Forum Energetyków GRE
2016 - www.konferencje.nowa-energia.com.pl/gre/2016 (patrz nr 3/2016
„Nowa Energia”).
W pierwszej kolejności uczestnicy
konferencji przekazali gorące gratulacje
zespołowi profesorskiemu w następującym składzie: Tadeusz Chmielniak,
Henryk Łukowicz i Andrzej Rusin, którzy odebrali 27 czerwca w Politechnice
Warszawskiej Nagrodę Siemensa. Potwierdziło to jednoznacznie znakomite
zakończenie zadania badawczego nr 1

wołano tytuł referatu partnera przemysłowego, przedstawiającego osiągnięcia RAFAKO S.A., dla których bazą był
projekt strategiczny.
Interesująca była tematyka sesji
problemowej dotycząca eksploatacji
i diagnostyki maszyn, i urządzeń energetycznych oraz konwersatorium pt.
„Diagnostyka on-line zespołów maszynowych w przemyśle i energetyce”.
Uczestnicy konferencji otrzymali
dwie monografie opublikowane przez
Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej:
 „Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych
urządzeń energetycznych”, praca
zbiorowa pod redakcją Zdzisława

Ożywiona dyskusja, w której uczestniczą (od lewej): J. Pospolita,
W. Jaworski, Z. Kabza, A. Duda, W. Skomudek, S. Drobniak

realizowanego w programie strategicznym. Wysoki poziom naukowy, połączony z innowacyjnymi rozwiązaniami
technologii energetycznej, przyczynił się
do rozwoju kadry naukowej i wdrożeń
w skali europejskiej.
Lider zadania badawczego nr 1 prof. Tadeusz Chmielniak wygłosił referat pt. „Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zeroemisyjnych”
bloków węglowych zintegrowanych
z wychwytem CO2”. W dyskusji przy-

Kabzy i Sławomira Zatora, Politechnika Opolska 2016;
 „Badania i diagnostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii
Resin-Rich” autorstwa Wojciecha
Kandora i Sławomira Szymańca,
Politechnika Opolska 2016.
Przed kolacją integracyjną przygotowaną w ogrodzie grillowym, odbyła
się dyskusja oraz podsumowanie i zakończenie konferencji.

J. Mlonka, J. Pospolita - współprzewodniczący sesji plenarnej

Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji - prof.
Zdzisław Kabza poinformował zebranych, że w Międzynarodowej XV Konferencji Naukowo-Technicznej Forum
Energetyków GRE 2016 wzięło udział
ponad 100 uczestników, w tym 50%
z uczelni, 38% z przemysłu oraz 12%
z państwowych i resortowych instytutów
badawczych oraz Instytutu Maszyn PAN
im. Roberta Szewalskiego w Gdańsku.
W sesjach plenarnej i problemowych wygłoszono 64 referaty. W dwóch sesjach
plakatowych dyskutowano przy 53 posterach. Stworzone zostały warunki do
nieograniczonej czasowo dyskusji i wymiany myśli na temat prognozowanych
efektów energetyczno-środowiskowych
i możliwości wdrożeniowych innowacyjnych rozwiązań. Podkreślono celowość
druku materiałów przedkonferencyjnych
opublikowanych w czasopiśmie nr 2
i 3/2016 Nowej Energii. Opublikowane materiały obejmowały 72 artykuły
i streszczenia przygotowane na XV Forum Energetyków.
Następnie przewodniczący poprosił
prof. Tadeusza Chmielniaka, o przedstawienie hipotetycznych zagadnień
badawczych i wdrożeniowych potrzebnych do rozwoju polskiej i europejskiej
energetyki, które stanowiły podstawę
do dyskusji i sformułowania wniosków
końcowych.

- Na sesji inaugurującej Konferencję
„Turbiny Cieplne. Teoria. Konstrukcja.
Eksploatacja” (22-24.06.2016) w wystąpieniu poświęconym 45-leciu istnienia Instytutu Maszyn i Urządzeń Politechniki Śląskiej przedstawiłem kilka
uwag dotyczących pożądanych kierunków badań w zakresie technologii
energetycznych. Główną przesłanką
podjęcia takiej próby była obserwacja dynamicznych zmian w zakresie
technologii i związana z tym trudność
w ocenie, które technologie znajdą aplikacje w najbliższej i dalszej perspektywie czasowej - mówił prof. Chmielniak.
- Jeśli wziąć pod uwagę dodatkowo
fakt, że zazwyczaj czas dojścia do dojrzałości wdrożeniowej technologii energetycznych i okres ich eksploatacji jest
długi, to problem staje się jeszcze bardziej złożony. W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że część potencjału
badawczego należy wyraźnie ukierunkować na badania podstawowe, w tym
na rozwój metod określenia potencjału termodynamicznego, ekologicznego
i ekonomicznego nowych klas technologii energetycznych dla zwiększenie
kompetencji w zakresie wspomagania
decyzji inwestycyjnych i rozwoju dydaktyki. Badania o znaczeniu aplikacyjnym muszą nawiązywać do celów
określonych w europejskich i państwowych strategiach realizacji bezpieczeń-

stwa energetycznego i wspomagać je.
Szczegółowiej o zakresie tych badań
wypowiadam się we wspomnianym referacie. Dodatkowo należy podkreślić,
że nieustannie powinno się śledzić prognozy rozwoju technologii energetycznych i dokonywać odpowiednich korekt
programów badawczych. Wydaje się,
że w najbliższym okresie powinniśmy
skupić uwagi na intensyfikacji udziału
w badaniach dotyczących modernizacji i rewitalizacji istniejącego sektora wytwórczego oraz na najbardziej,
jak dziś należy sądzić, prawdopodobnych kierunkach rozwoju: energetyka
małoskalowa, magazynowanie energii, racjonalizacja zużycia energii, integracja różnych klas technologii, optymalizacja procesów eksploatacyjnych,
itd. - dodał.
W dyskusji podkreślono, że dla zachowania ciągłości badań i wdrożeń konieczne jest szybkie uruchomienie projektów sektorowych. Wskazano również
na potrzebę systematycznej współpracy pracowników energetyki zawodowej i przemysłowej z uczelnianymi
i instytutowymi zespołami badawczymi.
Konferencje stanowią cykliczną bazę
do wymiany poglądów i prognozowania prac badawczych i rozwojowych.
Wskazano także potrzeby kontynuacji cyklicznych konferencji, które
walnie przyczyniają się do wdrażania
rozwiązań naukowo-badawczych do
praktyki przemysłowej.
Wygłoszone referaty zwracają uwagę na uzyskane efekty społeczne i ekonomiczne oraz możliwości wdrożeniowe. Bogaty jest dorobek publikacyjny,
patentowy oraz wyraźny rozwój kadr
naukowych z dyscypliny energetyka
i nauk pokrewnych. Forum Energetyków GRE’2016 wzbudziło duże zainteresowanie i wysoką ocenę specjalistów
krajowych i zagranicznych. Podkreślano
wspólne osiągnięcia partnerów naukowych i przemysłowych, a w szczególności grup energetycznych: TAURON,
ENERGA oraz RAFAKO. W Konferencji
uczestniczyli realizatorzy programu strategicznego i innych programów, firmy
i specjaliści zajmujący się diagnostyką,
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modernizacją, remontami i eksploatacją systemów energetycznych. Celowe
jest również rozszerzenie współpracy
z partnerami przemysłowymi oraz nowymi firmami współpracującymi z energetyką zawodową i przemysłową.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego - prof. Zdzisław Kabza serdecznie podziękował
uczestnikom Konferencji za aktywny
udział w obradach. Szczególne słowa
podziękowania skierowano do członków Komitetu Honorowego, referentów,
przewodniczących sesji oraz dyskutantów. Podziękowano również współorganizatorom i współpracownikom za
doniosłe wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
Komisja Wniosków XV Konferencji GRE’2016 obradowała w składzie:
1. prof. Stanisław Drobniak, Politechnika Częstochowska - przewodniczący,
2. mgr Ewa Mieczkowska - IFS Poland,
3. prof. Andrzej Rusin, Politechnika
Śląska,
4. prof. Janusz Terpiłowski, WAT, Warszawa - wiceprzewodniczący,
5. mgr inż. Elżbieta Wróblewska, Ministerstwo Energii,
przyjęła za podstawę raportu opracowanie „Instytut Maszyn i Urządzeń
Energetycznych wobec współczesnych
wyzwań rozwoju technologii energetycznych” udostępnione przez prof.
Tadeusza Chmielniaka z Politechniki
Śląskiej.
Komisja przyjęła następujące
wnioski dotyczące kierunków badań
w zakresie modernizacji i rewitalizacji istniejącej infrastruktury wytwórczej
z uwzględnieniem konkluzji BAT, nowych funkcji w systemie energetycznym oraz zmniejszenia emisji CO2:
 obniżenie emisyjności CO2 z bloków węglowych dla wypełnienia
polityki klimatycznej z uwzględnieniem ograniczeń (IED, BAT) dotyczących emisji zanieczyszczeń
z elektrowni węglowych;
 zwiększenie elastyczności ruchowej bloków wobec wymagań zwią-

zanych z rynkiem i OZE - niższe
minimum techniczne (30-40%),
większe gradienty zmian mocy,
a także optymalizacja pracy na niższych obciążeniach;
 analizy przedłużenia żywotności starych bloków energetyki
węglowej. Oszacowanie trwałości resztkowej i opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych,
i technologicznych w celu przedłużenia żywotności starych
bloków węglowych;
 zmniejszenie emisyjności
CO2 i rozwój nowych technologii węglowych;
 systemowe rozwiązania problemu zasilania w energię i ciepło dla aglomeracji miejskich,
zwiększenie roli kogeneracji;
 wykorzystanie bloków węglowych do kwalifikowanej
utylizacji odpadów, w tym zagospodarowanie popiołów;
 dostosowanie starych bloków energetycznych do pracy w systemie energetycznym
z dużym udziałem nieciągłych
źródeł energii (farmy wiatrowe
i fotowoltaiczne).
Komisja zdefiniowała następujące
technologie, które powinny być wykorzystane w modernizacji i rewitalizacji:
 duo-bloki (dwa kotły - jeden turbozespół),
 dedykowane układy spalania biomasy,
 układy hybrydowe - z wstępną
komorą zgazowania paliw odpadowych (np. mułów, odpadów przemysłowych, budowlanych, itd.),
 oksyspalanie węgla.
Komisja zdefiniowała następujące
obszary badawcze dotyczące nowych
technologii, które powinny być wdrażane w energetyce:
 rozwój metod określenia potencjału
termodynamicznego, ekologicznego i ekonomicznego nowych klas
technologii energetycznych - zwiększenie kompetencji w zakresie
wspomagania decyzji inwestycyjnych i rozwoju dydaktyki,

T. Chmielniak

 badania technologii magazynowa-

nia energii,
 modelowanie i optymalizacja inte-

gracji różnych klas technologii,
 energetyka wodorowa (produk-

cja wodoru, jego magazynowanie, sprężanie i transport, ogniwa
paliwowe, spalanie wodoru w turbinach gazowych i silnikach tłokowych),
 wychwyt i utylizacja CO2 (Carbon
Capture and Utilization - CCU),
 koncepcje i budowa układów energetycznych opartych o nowe procesy fizyko-chemiczne i koncepcje
integracyjne,

 procesy spalania, zgazowania, bio-

nej utylizacji odpadów i paliw gorszej jakości,
 nowe konstrukcje maszyn i urządzeń energetycznych (silniki cieplne
i przepływowe maszyny robocze,
urządzenia kotłowe i inne) dla nowych technologii energetycznych,
w tym dla energetyki skali prosumenckiej,
 optymalizacja i kontrola procesów
eksploatacyjnych,
 doskonalenie algorytmów oceny
bezpieczeństwa technologicznego w zakresie energetyki.
Komisja proponuje intensyfikację
rozwoju następujących metod modelowania matematycznego i metod pomiarowych:
 modele statyczne i dynamiczne
złożonych technologii energetycznych oraz modułów w całym zakresie obciążenia,
 aerodynamika przepływów i wymiana ciepła w silnikach i maszynach
roboczych,

konwersji i generacji emisji gazowych,
 modelowanie procesów generacji
wodoru i jego transportu,
 algorytmy określenia trwałości
i prowadzenia bezpiecznej eksploatacji z minimalizacją ryzyka,
 modelowanie procesów separacji
dwutlenku węgla i redukcji innych
emisji gazowych,
 rozwój metod i systemów pomiarowych przepływów, wytrzymałości
konstrukcji, charakterystyk maszyn
i urządzeń.
Komisja proponuje następujące kierunki rozwoju potencjału badawczego,
jako najważniejsze w najbliższej przyszłości:
 intensyfikacja udziału w badaniach
dotyczących modernizacji i rewitalizacji istniejącego sektora wytwórczego,
 skupienie uwagi na najbardziej
prawdopodobnych kierunkach
rozwoju (energetyka małoskalowa,










magazynowanie energii, racjonalizacja zużycia energii, integracja
różnych klas technologii, optymalizacja procesów eksploatacyjnych,
itd.),
rozwój systemów automatyki i sterowania służący bezpieczeństwu
eksploatacji i wydłużeniu żywotności maszyn energetycznych,
badania poświęcone rozwojowi
OZE z uwzględnieniem specyfiki
krajowego systemu energetycznego,
nieustanne śledzenie prognoz rozwoju technologii energetycznych
i odpowiednie korekty potencjału
badawczego,
rozwój własnych kodów obliczeniowych,
sięganie do różnych źródeł finansowania (programy europejskie, duże
programy krajowe, programy badań
podstawowych).

o

fot. NE (9)

 maszyny i urządzenia w termicz-
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Dorota Kubek, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Konkurencyjność polskiego sektora energetycznego
w kontekście innowacyjności, w elektroenergetyce

forum energetyków gre 2016

P

odczas Panelu Dyskusyjnego moderowanego przez dra hab. inż. Waldemara
Skomudka - dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na Politechnice
Opolskiej, prof. Politechniki Opolskiej - który odbył się w trakcie Forum
Energetyków GRE 2016 - poruszone zostały kwestie związane z szeroko rozumianą
strategią energetyczną Polski, a także Europy, regulacjami prawnymi z punktu
widzenia produkcji energii, ale też wielkoskalowej transformacji energetyki.
Dyskusja dotyczyła innowacyjnych rozwiązań, z punktu widzenia implementacji
ich do gospodarki pod względem finansowym, technologicznym oraz zasobów
ludzkich czy aktywów w różnych podmiotach gospodarczych. Szczególną uwagę
poświęcono kwestii transferu wiedzy i wyzwań związanych z naszym udziałem we
wspólnym europejskim rynku energii. Zwrócono również uwagę na inteligentną
energetykę wpisującą się w smart city.

W Debacie udział wzięli (wg alfabetu): Henryk Kubiczek, z-ca dyrektora
ds. badań i rozwoju w EDF Polska S.A.;
dr inż. Marcin Lemański, dyrektor Pionu Inwestycji Rozwojowych w ENERGA Wytwarzanie S.A.; dr inż. Henryk
Majchrzak, przewodniczący rady zarzą-

dzającej Polskiego Komitetu Światowej
Rady Energetycznej; dr inż. Jarosław
Mlonka, prezes zarządu Amec Foster
Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.; Witold Rożnowski, dyrektor Centrum Badań i Rozwoju w RAFAKO S.A.; Janusz
Tchórz, dyrektor Departamentu Badań

i Nowych Technologii w TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Leszek Tlałka, dyrektor Departamentu Rozwoju w PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Zdaniem moderatora trendy na europejskim rynku energii elektrycznej w najbliższych 30 latach to ograniczenie zużycia energii elektrycznej w przemyśle
oraz wzrost konsumpcji indywidualnych
odbiorców energii, a bilansowo do 2050 r.
- wzrost zapotrzebowania na energię
o ok. 17%.
W naszym kraju notujemy 1,5%
wzrostu konsumpcji energii rocznie,

Uczestnicy debaty.
(od lewej): J. Tchórz, L. Tlałka,
dr inż. J. Mlonka, H. Kubiczek,
dr hab. inż. W. Skomudek,
dr inż. M. Lemański, dr inż. H. Majchrzak,
Witold Rożnowski

co świadczy o rozwoju gospodarki, co
niesie za sobą również pewne konsekwencje. Portfel, jeśli chodzi o zbilansowanie dostępnych mocy w systemie, to
przede wszystkim ponad 70% energii
pochodzącej z węgla brunatnego i kamiennego. Do tego dochodzi energetyka przemysłowa - również w dużej
części oparta o węgiel, a także energetyka odnawialna na poziomie 5,6
GW. - Z punktu widzenia funkcjonowania systemu to już nie są małe moce, w związku z czym powinno nas to
skłaniać do pewnych refleksji. W ciągu ostatnich kilku lat często mówiliśmy
o wycofaniach części mocy z systemu ze względu na stopień dekapitalizacji naszego parku przemysłowego
w wytwarzaniu - mówił prof. Skomudek. Według najnowszych danych do
końca 2020 r. powinniśmy wycofać ok.
3 GW mocy. Biorąc pod uwagę scenariusz „wycofań” ze względu na nowe
standardy ekologiczne, tzw. BAT-y, to
ta moc sięga już 6,6 GW. W tym czasie powinniśmy wybudować ok. 5,88,1 GW mocy. - Myślę, że rozpoczęte
projekty: Kozienice, Opole, Jaworzno, Stalowa Wola i może jeszcze kilka
drobniejszych - dają nam, w sumie,
gdzieś w granicach 5,8 GW mocy uważa prof. Skomudek. Zakłada się
wejście energetyki jądrowej od 2031 r.
na poziomie 1,7 GW do bilansu energetycznego kraju. W energetyce wielkoskalowej, między 2020 a 2031 r.,
nie mamy obecnie żadnych projektów
wielkoskalowych. Nasuwa się pytanie, czy polska energetyka jest zdolna odpowiedzieć na potencjalny deficyt energii po 2018 r. oraz jak będzie
funkcjonować gospodarka w sytuacji
wystąpienia trudności, w równoważeniu zapotrzebowania na energię z dostępnością mocy w systemie?
Zazwyczaj mówimy o wartościach
maksymalnych, jeżeli chodzi o dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli o tzw. szczytach. Czy
aktualnie nie będą nam bardziej doskwierały doliny, z punktu widzenia
konieczności odbioru energii pochodzącej z energetyki odnawialnej?

Moderator Panelu
Dyskusyjnego,
dr hab. inż.
Waldemar
Skomudek,
prof. PO, dziekan
Wydziału Inżynierii
Produkcji i Logistyki
Politechniki
Opolskiej

W. Skomudek:
Miesiące wakacyjne jeszcze do
niedawna nie kojarzyły nam się
z miesiącami,
w których mogłoby nam brakować,
w KSE energii
elektrycznej. Jednak doświadczenia ostatnich lat
pokazały, że realia
są zupełnie inne.
Jak jesteśmy przygotowani do tego,
aby można było
przetrwać okres
po 2018 r.?

H. Majchrzak:
Wielokrotnie wykonywaliśmy rokowania dotyczące zapotrzebowania na
moc i energię, które sprawdzały się
w praktyce. Nasze
prognozy wzrostu
dr inż. Henryk zapotrzebowania,
Majchrzak, bazujące na doprzewodniczący
tychczasowych
rady zarządzającej
Polskiego Komitetu doświadczeniach,
Światowej Rady różniły się w stoEnergetycznej sunku do rzeczywistości tylko o kilka procent. Można powiedzieć, że mamy
taki zasób danych dzięki, któremu z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy
przewidzieć co nas czeka w przyszłości.
Sygnalizowaliśmy już wcześniej, że
możemy mieć ujemny bilans energetyczny i taka skrajna sytuacja ujawniła się w sierpniu 2015 r. Okoliczności
było kilka, m.in. katastrofalna sytuacja,
jeśli chodzi o warunku chłodzenia elektrowni, np. Kozienice, czy Połaniec. Pojawiło się zwiększone zapotrzebowanie
na moc ze strony odbiorców. Wystąpił
również brak możliwości importu energii oraz kilka innych zdarzeń losowych.
Jedyną słuszną decyzją było wprowadzenie ograniczenia mocy. Dzięki temu

uniknęliśmy sytuacji, w której system by
się ewidentnie nie zbilansował.
Jesteśmy konsumentem mniejszej
ilości energii niż statystyczny obywatel tzw. starej Europy Zachodniej. Polska jednak znajduje się w fazie intensywnego wzrostu zapotrzebowania na
moc. Z wielu powodów jest to dla nas
zrozumiałe. W związku z tym budowa
nowych mocy jest słuszna. I tylko naprawdę wielkim wysiłkiem tych, którzy te bilanse sporządzali, udało się
uruchomić, na przykład projekt Opola
wraz z Jaworznem i Turowem, co daje
nam ok. 3500 MW. Inne działania też
przyniosły konkretne efekty: przesuwniki fazowe na granicy z Niemcami, zachowanie w pracy ok. 1000 MW mocy
przeznaczonych do likwidacji, uruchomienia połączenia 500 MW z krajami
bałtyckimi.
Obecnie, dokonując analizy tego,
co się wydarzyło w ub. r. i pewnej prognozy na przyszłość, sformułowaliśmy
kilkanaście wniosków. Nie ma prostej
recepty i odpowiedzi na pytanie, co
trzeba byłoby zrobić, by uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Potrzebne jest podjęcie złożonych działań
wielowątkowych na różnych płaszczyznach systemu elektroenergetycznego.
Po pierwsze, nie możemy się odciąć od
systemów sąsiednich. W pewnym okresie ściągnęliśmy trochę energii z Ukrainy, która miała jeszcze większe problemy z bilansem mocy od nas, ale chciała
okazać się sojusznicza i pomogła nam
na poziomie prawie 200 MW. Wiemy,
że czeskie elektrownie jądrowe miały
również problemy z chłodzeniem. To
pokazuje, że taki regionalny układ i wymiana mocy w wymiarze regionalnym
powinna być kontynuowana.
W zeszłym roku został zrealizowany
i oddany do eksploatacji projekt PolskaLitwa na poziomie 500 MW. Są okresy,
kiedy my wysyłamy energię, jak i takie
kiedy ją importujemy. Zaczyna to działać, jednak poziom wymiany musi być
rozsądny.
Druga kwestia, to konieczność
kontynuacji procesu budowy nowych
mocy. W najbardziej optymistycznym
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Od lewej: dr hab. inż. W. Skomudek,
dr inż. M. Lemański, dr inż. H. Majchrzak, Witold Rożnowski

wariancie zniknie nam 6000 MW na
przestrzeni 5 lat. Jeżeli założymy, że
starych jednostek, które są w ocenie
wytwórców nieefektywne, będzie należało zlikwidować 2 razy więcej, wtedy jesteśmy w sytuacji jednoznacznie
negatywnej.
Dlaczego nie budują się nowe moce? To duży i złożony temat. Potrzebne są mechanizmy wspierania budowy nowych mocy w Polsce, podobnie
jak dzieje się to w wielu krajach na
świecie. Ministerstwo Energii pracuje nad modelem rynku mocy. Osobiście zawsze popierałem taką potrzebę. W tym celu wprowadziliśmy, m.in.
rynek rezerwy operatora w postaci rezerwy zimnej czy w postaci płatności
za rezerwę mocy. Posiadamy też wybudowane w poprzednich latach elektrownie szczytowo-pompowe i jest to
też rynek mocy sfinansowany centralnie. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że Europa przygotowuje się do
spójnego, europejskiego rynku mocy.
W zeszłym roku przeprowadzono ankietę we wszystkich krajach UE. Każde państwo rozpatruje, w jaki sposób
zabezpieczyć rynek. Inaczej robią to
Niemcy czy Francuzi, a jeszcze inaczej
Brytyjczycy, którzy notyfikowali pomoc publiczną w postaci kontraktów
różnicowych. To ewidentne elementy
rynku mocy. Zawsze uważałem, że
należy poczekać, aż KE ogłosi swoje

oczekiwania co do rynku mocy, aby
nie zaburzyć tego rynku i w ramach
tego modelu się rozwijać. KE miała
to zrobić już w I kw. br. Rynek mocy,
a w tym rezerwa strategiczna OSP
jest więc jednym z możliwych sposobów finansowania nowych jednostek
wytwórczych.
Chciałbym również odnieść się do
kwestii energetyki rozproszonej. Uważam, że jest to ogromna szansa dla naszego biznesu energetycznego. Gdyby
tylko w każdej gminie powstała 1 biogazownia o mocy 1 MW, to moglibyśmy osiągnąć 2,5 tys. MW. Nietrudno
sobie wyobrazić, że w każdej gminie
może powstać kilka biogazowi, niekoniecznie o mocy 1 MW. Jest to potężny potencjał.
Wreszcie fotowoltaika. Niezależnie
od wsparcia Rządu, te programy na
pewno się rozwiną. Wiemy doskonale,
że te technologie stają się coraz bardziej dostępne i stają się coraz bardziej
konkurencyjne jeżeli chodzi o koszty
wytwarzania. Obecnie są jeszcze trochę drogie, ale mają tę cechę, że nie
„demolują” rynku. Ze względu na swoją niską produktywność, nie odbierają
„chleba” podstawowym elektrowniom
w postaci produkcji, gdyż jest to zaledwie 1000 godz. w roku wykorzystania
mocy zainstalowanej, a jednocześnie
produkują najwięcej energii elektrycznej w letnim szczycie obciążeń.

Zwrócę jeszcze uwagę na absolutnie zaniedbaną i niewykorzystaną
stronę popytową. Jeżeli prześledzimy cenniki w taryfach z sierpnia ub.
r., to możemy zauważyć, że w okresie deficytowym energia była najtańsza dla odbiorcy. Oznacza to, że mamy kompletnie rozjechany system.
Wielokrotnie zgłaszaliśmy pisemnie
ten problem, proponując konkretne
rozwiązania, m.in. do prezesa URE,
że potrzeba intensywnych działań
dla wprowadzenia taryf wielostrefowych, które preferowałyby pobór energii w nocy, czyli w dolinach obciążeń.
Kiedy mówimy o inteligentnej energetyce, o tzw. taryfach dynamicznych,
gdzie ceny w sposób dynamiczny są
kształtowane przez rynek i w okresie szczytu obciążenia powinny być
bardzo wysokie - powinny odbiorców
wręcz zmuszać do tego, by ograniczali zużycie.
Aby uniknąć tych problemów musimy podjąć działania na wielu obszarach wszystkich podsektorów Energetyki. Czasu mamy niewiele, w związku
z czym powinno się to odbyć w trybie
niemalże rewolucyjnym.
W. Skomudek: Nawiązał Pan do
kwestii związanej z energetyką rozproszoną, opartą na źródłach odnawialnych, a także motywacją z punktu widzenia racjonalnego korzystania
z energii, gdyż cena 1000 zł za MWh
była widoczna w jakiejś sekwencji
czasowej. Cieszę się, że to stwierdzenie padło, gdyż obserwowaliśmy
jak kształtują się ceny w szczytach.
1000 zł to wcale nie była najdroższa
cena, pojawiały się okresy z energią
o znacznie wyższej cenie jednostkowej. Przy czym my, jako odbiorcy
wcale tego jeszcze nie odczuwamy
i trudno dziś powiedzieć o faktycznej, prawidłowo funkcjonującej stronie popytowej.
Jak jesteśmy przygotowani do konkurencji technologicznej, zakładając hipotetycznie, że pojawiłyby się projekty
dużych elektrowni?

W. Rożnowski:
Sądzę, że to nie
problemem. Kiedy
spojrzymy na polski rynek, to różne
podmioty z różnych stron świata
realizują, z powodzeniem podobWitold Rożnowski, ne obiekty. Jakie
dyrektor Centrum będą w przyszłoBadań i Rozwoju,
ści i ile dadzą
RAFAKO S.A.
nam szans na to,
by rzeczywiście technologicznie tam
zaistnieć, powie o tym sposób, w jaki
zostaną przez przyszłych Inwestorów
sformułowane założenia do wyboru
takich kontrahentów. Nie ma problemów technicznych w tym, by nadążać
za konkurencją i za tymi, którzy są liderami rynku światowego w zakresie
budownictwa energetycznego. Problemem, który rzeczywiście nas dotyka jest to, ile innowacji uda nam się
w taki obiekt włożyć. Zazwyczaj są to
kwestie związane z pewnym poziomem
przygotowania bazy badawczej, by te
innowacje wprowadzić. Natomiast polski sposób zamawiania obiektów energetycznych preferuje najniższą cenę.
Jak na razie, nie ma co tego kwestionować, choćby ze względu na naszą
kondycję finansową. Jednak daje nam
to znacznie mniej szans jako innowacyjnym polskim podmiotom. RAFAKO
jest firmą krajową, nie międzynarodową
korporacją i mamy swoje ograniczenia.
W konkurencji z koncernami międzynarodowymi nie mamy takiego zaplecza, nie możemy więc, aż tak bardzo,
rozparcelować kosztów związanych
z wdrażaniem postępu technicznego.
Dlatego okazuje się, że nasze możliwości zejścia z ceny są ograniczone.
Jest tu jednak potrzebna pragmatyka.
Od strony technologicznej nie ma
absolutnie żadnego problemu, by konkurować z najlepszymi. Najlepsza technologia jest dostępna i stosowana,
jednak zakres jej wykorzystywania to
przede wszystkim koszty, na które jednych stać, innych nie.

W. Skomudek: Zgadzam się. Jeśli chodzi o technologię, to RAFAKO na
pewno nadąża, może nawet wyprzedza
technologicznie inne firmy w stosowaniu nowych technologii, w obszarze
energetyki wielkoskalowej.
Chciałbym przytoczyć jedno ze
zdań, które zostało zamieszczone
w dokumencie „Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc
w latach 2016-2035” operatora przesyłowego, w którym stwierdza się, że
w okresie 2021-2035 występuje, nie
tylko niedobór wymagania i nadwyżki
mocy dostępnej dla OSP, lecz również
brak możliwości pokrycia zapotrzebowania odbiorców przez elektrownie krajowe. Jak w takim razie podchodzi do
tego zagadnienia Grupa Tauron?

Janusz Tchórz,
dyrektor
Departamentu
Badań i Nowych
Technologii,
TAURON
Wytwarzanie S.A.

J. Tchórz: Po
2021 r. będziemy
mieć przeogromny
problem, gdyż cała polska energetyka będzie musiała
wykupić prawa do
emisji CO2. Cała
energetyka emituje ok. 120 mln ton
rocznie. Niewiele się pomylę, jeżeli stwierdzę, że
energetyka będzie
wydawać około
10 mld zł rocznie

na zakup praw do emisji CO2. Mówię
to, by zwrócić uwagę, jak małą część
z tej kwoty, której wydatkowania w najbliższej przyszłości nie unikniemy - wydajemy obecnie na prace badawcze.
Grupa TAURON 70-80% kosztów, które
realizuje na prace badawcze, pozyskuje ze środków zewnętrznych.
Odpowiadając na pytanie, czy po
2021 r. będziemy w stanie zaspokoić potrzeby rynku, mogę powiedzieć,
że robimy wszystko, by sprostać temu wyzwaniu. Budujemy blok 910 MW
w Jaworznie, blok gazowy w Stalowej
Woli, modernizujemy szereg urządzeń.
Mamy jednak świadomość tego, że nie
zaspokoi to bezpieczeństwa krajowych
potrzeb. Wiemy z jakiego powodu. Jako
TAURON kurczymy się. Odstawiamy 10
jednostek o mocy 120 MW każda i w to
miejsce wprowadzamy jedynie taką samą moc, podczas gdy powinniśmy ją
zdecydowanie zwiększyć.
Na chwilę obecną wkraczamy na
rynek przy sprzyjających okolicznościach, bo płacimy aktualnie tylko 5 €
za uprawnienia do emisji CO2, jednak z uwagi na drogą produkcję energii, opartą o drogi węgiel kamienny,
TAURON ze swoją produkcją wchodzi na rynek najpóźniej. Otrzymujemy od rynku jednoznaczny sygnał, że
opierając się na węglu kamiennym,
będziemy mieć przeogromny problem. Już teraz sygnalizujemy PSE,
że najprawdopodobniej oprócz bloków

Od lewej: J. Tchórz, L. Tlałka, dr inż. J. Mlonka, H. Kubiczek
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120 MW, będziemy musieli również odstawić bloki klasy 200 MW, gdyż nie będą one generowały przychodów. Obecnie wprowadzając do ruchu bloki 120
MW, mamy okresowe straty, a przy różnych innych uwarunkowaniach technologicznych wymuszających wzrost
nakładów, bloki 200 MW będą również
generowały straty.
Cała strategia związana z bezpieczeństwem energetycznym kraju leży,
przede wszystkim, w sferach rządowych. Wydaje mi się, że uruchomienie
rynku mocy jest tutaj zadaniem priorytetowym. Jeżeli otrzymalibyśmy od
państwa taki sygnał, to pomimo faktu,
że - patrząc dziś od strony technicznej
- wiele bloków powinno zostać w najbliższym czasie wyłączonych, moglibyśmy wówczas tak ułożyć strategię, aby
firma się rozwijała i wnosiła na miarę
swoich możliwości, wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
W. Skomudek: Nieco korzystniejsza sytuacja jest w Grupie PGE, bo
elektrownie są zmodernizowane i bardziej nowoczesne.
L. Tlałka: Odpowiadając wprost
na pytanie o pokrycie zapotrzebowania przez
elektrownie krajowe, powiem że nie
będziemy w stanie
Leszek Tlałka, zabezpieczyć modyrektor cy, co jasno wyniDepartamentu
kało z wypowiedzi
Rozwoju,
PGE GiEK S.A. chociażby prezesa Majchrzaka.
Rezerwa mocy, którą dysponowaliśmy w przeszłości i bezpiecznie pozwalała nam funkcjonować, praktycznie nie istnieje i przepisy dotyczące
emisji, które wejdą w życie za kilka lat
- będą skutkowały wyłączeniami kolejnych instalacji. Pomimo, że energetyka
konwencjonalna PGE zabezpieczy po
2019 r. połowę nowych mocy, to nie
będzie to ekwiwalent tego, co praw-

dopodobnie zostanie wyłączone. Także przy wzroście zapotrzebowania, ale
uwzględniając również logiczny trend
i wiążący się z efektywnością energetyczną, dalszy rozwój kraju wymaga
istotnego przyrostu poziomu dostarczanej mocy. W związku z tym jestem
przekonany, że do 2020 r. będziemy
zmuszeni korzystać z dostaw energii,
z zagranicy lub intensywniej zaangażować energetykę rozproszoną, co
oczywiście jest możliwe, ale wymaga
m. in. wsparcia legislacyjnego. Dlatego też, bez pomocy państwa, trudno
mówić o bezpieczeństwie energetycznym kraju, którego zapewnienie oczekiwane jest od zawodowej energetyki.
Wysiłek finansowy, który jest ponoszony obecnie przez energetykę
konwencjonalną będzie skutkował po
2020 r. Jednocześnie większość instytucji mogących zapewnić finansowanie nowych instalacji, dosyć wyraźnie
odcina się od zabezpieczenia pieniędzy w procesach inwestycyjnych i są
to decyzje, na które nie mamy wpływu.
Ja również nie obserwuję w Polsce, w obszarze energetyki konwencjonalnej, wydawania pieniędzy na badania i rozwój technologii. Wynika to
przede wszystkim z braku przełomowych technologii, np. w zakresie chociażby zgazowania węgla, co powoduje, że szanse na duże inwestycje,
z wykorzystaniem takich technologii,
w następnych latach stają się coraz
mniejsze.

dr inż. Marcin
Lemański, dyrektor
Pionu Inwestycji
Rozwojowych,
Energa
Wytwarzanie S.A.

M. Lemański:
W mojej opinii
bezpieczeństwo
energetyczne,
w perspektywie
5-letniej zależy
przede wszystkim
od dwóch kwestii.
Po pierwsze, rynku
mocy - mechanizmu, który zagwarantuje inwestorowi odpowiedni
zwrot z inwestycji
i pobudzi rynek do

inwestycji w nowe moce wytwórcze.
Obserwujemy to, co się dzieje na rynku:
ceny paliw, ceny uprawnień do emisji
CO2 czy energii elektrycznej i aktualna
sytuacja nie pozwala wielu inwestorom
podjąć decyzji inwestycyjnych, które
w najbliższej perspektywie czasowej
zapewniłyby bezpieczeństwo i satysfakcję akcjonariuszy. Wydaje się, że
dopóki nie wejdą mechanizmy wspierające inwestorów, trudno spodziewać
się nowych mocy w naszym systemie
elektroenergetycznym.
Druga kwestia to BREFy, BATy czy
też Dyrektywa IED, która zobowiązuje inwestorów do ponoszenia dodatkowych
nakładów inwestycyjnych na dostosowanie źródeł wytwórczych do nowych
standardów emisyjnych związanych
z emisjami tlenków siarki, azotu i pyłami. Oczywiście, są to duże pieniądze.
Musimy pamiętać o tym, że wielu
inwestorów w naszym kraju skorzystało z mechanizmów odsunięcia terminu
dostosowania do norm emisyjnych, korzystając z różnego rodzaju derogacji,
które wyczerpią się mniej więcej ok.
2021 r. Zmusza to, w niektórych przypadkach, inwestorów do wybudowania
de facto w to miejsce nowych bloków,
które będą spełniały wszystkie normy
emisyjne oraz BREFy i BATy.
Bardzo ważnym aspektem jest też
sektor ciepłowniczy, gdzie w przyszłości można się również spodziewać różnych problemów w związku z korzystaniem przez inwestorów z mechanizmów
derogacyjnych.
W. Skomudek: Padło stwierdzenie, że zaistnieje potrzeba wycofania
części bloków z naszego KSE, które są
niskoefektywne. Automatycznie wzrasta ranga prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych na aktywach,
które obecnie są w dyspozycji. Jak to
wygląda z punktu widzenia firm wykonawczych? Jakie są faktyczne potrzeby po stronie generacji wielkoskalowej
w zakresie modernizacji, polityki remontowej bloków, które prawdopodobnie
będziemy musieli utrzymać, pomimo
faktu, że kwalifikują się do wycofania?
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Nie ma żadnego problemu, aby istniejące moce dostosować do wymagań BAT, czy BREF. Najważniejszym
problemem jest jednak zabezpieczenie
finansowania.
H. Majchrzak: Modernizacja Energetyki to nie problem techniczny, gdyż
wszystkie nowoczesne instalacje są
znane w kraju i na świecie. Uważam,
że również nie jest to problem finansowy, ponieważ wszystkie inwestycje wyliczone zostały na 20 mld zł i w przeliczeniu na jednostkę wytwórczą nie są
to duże pieniądze.
Dyrektywa IED będzie obowiązywać, bez konieczności bezpośredniej
implementacji do prawa krajowego,
w ciągu 4 lat od jej ogłoszenia. W 2021 r.
możemy mieć poważny problem, bowiem będzie bardzo trudno zrealizować
proces modernizacji jednostek wytwórczych na poziomie 7 tys. MW rocznie.
Z jednej strony mamy podaż ze
strony firm wykonawczych, jednak jak
rozłożyć proces modernizacji na osi
czasowej w sytuacji, gdy jesteśmy już
teraz często na minimalnej rezerwie
mocy. Wykonanie tego zadania w określonym czasie będzie bardzo trudne.
Proces powinniśmy rozpocząć już teraz i zacząć od tych jednostek, co do
których mamy absolutnie pewność, że
nie będziemy ich likwidować.
W. Skomudek: Jaką politykę prowadzi Grupa EDF w kontekście poprzednich wypowiedzi? Jak ocenia Pan
możliwość rozwoju Grupy na gruncie
polskiej energetyki?

Henryk Kubiczek,
zastępca dyrektora
ds. badań i rozwoju,
EDF Polska S.A.

H. Kubiczek: Grupa EDF w ostatnich latach bardzo
dużo zainwestowała we wszystkie swoje aktywa
wytwórcze, przygotowując je pod
nowe przepisy środowiskowe.
Jako Dział Badań i Rozwoju, od

początku swojej działalności skupiliśmy
się na opracowaniu rozwiązań dedykowanych dla jednostek już pracujących.
Mam tutaj na myśli podniesienie ich
sprawności oraz elastyczność pracy, ale
również umożliwienie pracy w rozszerzonym okresie eksploatacji. Mówimy tutaj
o jednostkach, które przepracowały już
200 tys. godz. Przymierzamy się do tego, aby przepracowały kolejne 150 tys.
Dobrym przykładem jest tutaj projekt OPTEM, który został dofinansowany w ramach I konkursu Gekon. W ramach projektu na bloku 4, w Elektrowni
Rybnik został zainstalowany system
oparty o immunologiczny optymalizator spalania, który przynosi konkretne
korzyści w pracy kotła.
W. Skomudek: Jak Państwo widzicie zbliżenie dwóch płaszczyzn, czyli
nauki i biznesu w kontekście rozwoju
gospodarczego?
J. Tchórz: Z naszego punktu widzenia, współpraca z nauką układa się
bardzo dobrze. Departament Badań
i Technologii w naszej Grupie ma stworzone odpowiednie warunki do działania, jednak jest zdecydowanie za mało
funduszy na te cele, biorąc pod uwagę
zmiany zachodzące w sektorze. Dobrym przykładem są tutaj dwie instalacje
badawcze do wyprowadzania dwutlenku węgla, jedna to instalacja zmiennociśnieniowa w elektrowni Łagisza w Będzinie, a druga w elektrowni Łaziska,
instalacja oparta o sorbenty aminowe.
Jednak to tylko obiekty badawcze, które powinny przekształcić się w obiekty
demonstracyjno-przemysłowe.
Polska energetyka oparta jest o węgiel, dlatego musimy nauczyć się tanio
wyprowadzić CO2 i robić z niego produkty uzasadnione biznesowe. Moim
zdaniem, na sektorowe prace badawcze, których wynikiem będą obiekty demonstracyjne, powinniśmy wydać kilka
miliardów złotych, aby osiągnąć określony efekt w postaci czystych technologii węglowych.
Skromnym przykładem realizacji powyższego celu jest realizowany
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J. Mlonka: Udało
się nam w Polsce
wybudować duże
i mniejsze źródła.
Mamy podgląd na
sytuację, wiemy co
się dzieje w dużej
energetyce, w tej
mniejszej, a takdr inż. Jarosław że przemysłowej.
Mlonka prezes Niestety, energetyzarządu Amec Foster
ka zawodowa wiWheeler Energia
Polska Sp. z o.o. dzi tylko i wyłącznie swoje problemy.
Energetyka przemysłowa jest skupiona
na swoich. Ciepłownictwo żyje w swoim
świecie. Gdybyśmy popatrzyli, jakie są
możliwości synergii tych sektorów, to mogłoby się okazać, że sytuacja wcale nie
jest taka zła. Wydaje mi się, że brakuje
nam wszystkim woli i chęci poszukiwania
rozwiązań rynkowych w szeroko pojętej
energetyce, a chyba to jest kierunek, którym powinniśmy się zająć. Tak naprawdę
istnieją spore rezerwy ekonomicznie uzasadnionych inwestycji, patrząc na obecne
możliwości w zakresie dostawy technologii do wytwarzania energii elektrycznej.
Po drugie, zabezpieczenie funkcjonowania istniejących starszych bloków
energetycznych po 2021 r. kosztuje
ogromne pieniądze. Powinniśmy sprawdzić, czy to wszystko ma sens, gdyż
każdy wydany pieniądz będzie obciążał konsumenta energii elektrycznej.
Następuje moment, kiedy trzeba
podjąć decyzje. Pewność projekcji finansowych, patrząc na obecne kryteria
rynkowe, jest po prostu znikoma, dlatego
też podjęcie zadań inwestycyjnych jest
tak trudne. Jeżeli zdefiniowane zostaną
jednoznaczne potrzeby gospodarcze
w zakresie zabezpieczenia mocy i przestaniemy traktować sektor energetyczny
tylko jako czystą komercję, ale również
bezpieczeństwo i przyszłość, to może
łatwiej będzie można podejmować poszczególne decyzje.
Jako dostawca technologii, mogę
potwierdzić, że zrobimy wszystko, aby
sprostać wymaganiom zamawiających,
którzy muszą jednak definiować swoją
wizję przyszłości.
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wspólnie z dwoma firmami francuskimi
tj. CEA i ATMOSTAT oraz AGH, ICHPW,
Exergon, WTT i Rafako projekt, którego celem jest stworzenie instalacji
umożliwiającej wytworzenie syntetycznego metanu z CO2 pochodzącego,
z instalacji przemysłowych. Projekt zakłada przekształcanie dwutlenku węgla,
powstającego w wyniku spalania paliw
w instalacjach przemysłowych, na syntetyczny gaz ziemny (SNG) - niemal
czysty metan. Gaz ten będzie powstawał w wyniku reakcji CO2 z wodorem
pochodzącym, z procesu elektrolizy, zasilanego nadwyżką taniej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) w dolinach obciążeń
systemu elektroenergetycznego (wg
reakcji: CO2+4H2 → CH4+2H2O). Projekt realizowany jest od ok. 2 lat.
Przedsięwzięcie, które już teraz cieszy się zainteresowaniem branży, wkroczyło w kolejną fazę realizacji. W przyszłym roku instalacja będzie testowana
w elektrowni Łaziska.
W. Skomudek: Czy nasz kraj jest
przygotowany, aby wzrosła moc w naszym systemie i kiedy może się to stać?
L. Tlałka: Transfer wiedzy oraz
współpraca grup energetycznych i nauki jest, mając na uwadze tematy omawiane na konferencji, wzorcowa. Świadczy o tym chociażby realizacja 4 zadań
w ramach programu strategicznego
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Energetyka konwencjonalna i przemysł współpracuje, z jednej
strony z dostawcami urządzeń podczas
modernizacji czy budowy nowych instalacji, a z drugiej strony współdziała
z uczelniami i instytutami badawczymi,
które mają swoje cele i zadania rozłożone w różnych, nie zawsze zbieżnych
z potrzebami przemysłu, obszarach. Sądzę, że potencjał współpracy jest nadal
bardzo duży.
M. Lemański: W mojej opinii transfer wiedzy w obu kierunkach - z przemysłu do nauki, jak i z nauki do przemysłu - jest dużo lepszy niż kilka lat

wstecz. Kiedyś to nauka definiowała zadania, problemy do rozwiązania w przemyśle. Obecnie sytuacja rynkowa jest
trochę odwrotna, to przemysł sam definiuje swoje potrzeby.
Nasi decydenci często patrzą na innowacje czy B+R jak na tradycyjne zadania inwestycyjne i oczekują szybkiego okresu zwrotu. Podejmując działania
B+R powinniśmy podjąć jakieś ryzyko,
tak jak to wygląda chociażby w zachodnich koncernach, gdzie inwestuje się
w innowacyjne rozwiązania technologiczne, które dają zwrot w dłuższej perspektywie czasowej.
W dużych grupach energetycznych
zwraca się uwagę, nie tylko na innowację technologiczną, ale również na innowację procesową. Znacznie łatwiej
nam zainwestować w innowację procesową, gdyż wiąże się to często z obniżeniem kosztów naszej działalności
operacyjnej. Trudniej natomiast podjąć
jest nam decyzję, co do innowacji technologicznych.
Grupa Energa inwestuje dość
znaczne środki finansowe w obszarze B+R+I, bo widzi w tym szanse na
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.
W. Skomudek: Ekonomia decyduje o wielu działaniach i decyzjach
podejmowanych przez zarządy. Stopa
zwrotu nie zawsze powinna być determinująca, to raczej myślenie powinno być perspektywiczne i wpisujące
się w scenariusz „co by było, gdyby te
działania nie zostały podjęte”.
M. Lemański: Powinniśmy opracować wspólną strategię innowacji dla
przemysłu w danej branży i wspólnie
rozwijać kulturę innowacyjności. Wówczas będzie większa szansa na realizacje wielu wspólnych zadań. Zgadzam
się z tym, że mamy w kraju duży potencjał techniczny czy technologiczny
i możemy zatem sami kreować szereg
krajowych innowacji.
W. Rożnowski: Wspomniany wcześniej projekt, którego celem jest wytworzenie syntetycznego metanu CO2, to

nie jest sposób na utylizację dwutlenku węgla, tylko element gry rynkowej
energią elektryczną. W momencie, kiedy
energia jest tania, nie opłaca się minimalizować mocy w dużych jednostkach,
tylko przeznaczyć na coś, co będzie dla
nas pewną formą jej akumulacji. Dobrym
przykładem jest tutaj energia chemiczna
paliw, np. w postaci metanu i w tym kierunku dążymy. W projekcie dążymy do
tego, aby uporządkować kwestię różnic
ceny dzienno-nocnej energii elektrycznej. Jest to tylko jeden ze sposobów
szukania wzrostu efektywności dla dużych czy małych źródeł.
W najbliższym czasie możemy się
spotkać z brakiem mocy. Nie wybudujemy kolejnych bloków. W grę wchodzi
głęboka modernizacja bloków energetycznych, aby zaspokoić wymogi
wszystkich przepisów środowiskowych.
Gra rynkowa odbywa się w otoczeniu
regulacji prawnych, które mogą być stymulujące lub ograniczające. 10 lat wystarczy, by doprowadzić nasze możliwości technologiczne oraz przetwórcze
do tego, by zbudować odpowiednie
moce w takim zakresie, aby zapewnić
bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Jednym z rozwiązań obecnej sytuacji może być, np. wstawienie w miejsce starych bloków o mocy 200 MW
bloki duo, oparte o jedną turbinę i dające dużo większe możliwości elastyczności dla całego układu. Musimy patrzeć na to, na co nas aktualnie stać
i dlatego uważam, że jest to mniej kosztowne rozwiązanie, niż budowa nowego bloku.
Innowacja to pewne novum, nad
którym pracuje się 3-5 lat, które następnie żyje jako innowacja najwyżej
3 lata. Kolejny etap to dobra praktyka inżynierska, a później trzeba szukać czegoś nowego. Nad pewnymi innowacjami pracuje dużo grup i osób
na całym świecie. Jeżeli nie zdążymy
i nie wbijemy się w tę lukę, już nie będzie to innowacja, tylko dobra praktyka prowadzona przez kogoś innego.
Dlatego uważam, że środki na badania i rozwój powinny być odpowiednio
dedykowane. Z obserwacji rynku wy-

nika, że nawet światowe firmy z naszej
branży nie wydają jakichś kolosalnych
pieniędzy na badania, to zazwyczaj ok.
1,5% obrotów.
J. Mlonka: Aby powstał nowy projekt, musi być dobry pomysł po stronie
inwestora. Należy poszukiwać potrzeb
międzybranżowych. Ot, chociażby wykorzystanie różnych, dostępnych lokalnie paliw, jak biomasy, węgla, RDFu
i odpadów ściekowych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Sądzę, że projekty, które
mogą być właśnie synergią różnych
branż, powinny być finansowane przez
NCBiR. My, jako dostawca technologii,
chętnie wpiszemy się w takie wyzwania.
Zasada rynku polega na bezwzględnym wymaganiu przez inwestora pokrycia wszelkich ryzyk i gwarancji
przez dostawcę. Niestety, nie widzę na
razie, w naszym kraju, przestrzeni dla
powstania dużego obiektu energetycznego, który byłby obarczony ryzykiem
pracy naukowo-badawczej. Na ten moment musimy myśleć o typowo komercyjnych przedsięwzięciach.
H. Majchrzak: Zaplecze intelektualne do tego, aby powstały naprawdę
innowacyjne rozwiązania, jest bardzo
duże w naszym kraju. Rząd niemiecki
ogłosił Energiewende i idzie w kierunku
energetyki odnawialnej. Wszystkie podmioty mają jasno określony cel, a rząd
w ramach swoich narodowych centrów
badań i rozwoju koncentruje cały kapitał badawczo-rozwojowy właśnie w tym
kierunku. Kontynuowana jest długofalowa myśl, aby te technologie rozwijać,
by dać szansę na rozwój produktów za
granicą, czyli stworzyć pewien logiczny
łańcuch. Taka jest polityka wewnętrzna Niemiec.
Mam nadzieję, że w ramach prac
nad polityką energetyczną, pojawi się
również idea polskiego zwrotu energetycznego, który zweryfikuje kierunek
oczekiwany przez nasz rząd i będzie to
polityka oparta na własnych zasobach
intelektualnych, innowacyjności i energetycznych. Jeżeli ten kierunek sta-

nie się czytelny, to w naturalny sposób
musi iść za tą strategią silne wsparcie
ze strony NCBiR w celu finansowania
innowacyjności w energetyce, w tym
czystych technologii węglowych. Rynek
mocy powinien być wtedy budowany
pod kątem tych technologii. Dopiero
wówczas możemy zabezpieczyć moce
w systemie energetycznym państwa.
Instalacje do zgazowania naziemnego węgla funkcjonują w Europie od
wielu lat. Dlaczego tych instalacji nie
ma w naszym kraju? Odpowiedź jest
prosta: nakłady inwestycyjne są wyższe niż tradycyjnych technologii, którymi dysponujemy, a produkt uboczny,
czyli CO2 zawarty w spalinach, nie jest
efektywnie wykorzystany. To można
jednak zmienić.
Jeśli uda się utworzyć polskie Energiewende i stworzyć warunki do transferu, do przemysłu naszych nowych
technologii, które kreowane są w instytutach i na uczelniach, i znaleźć na
to biznesowe uzasadnienie, to odniesiemy sukces.
W. Skomudek: Jaka czeka nas
przyszłość na wspólnym europejskim
rynku energii elektrycznej, nie tylko
z punktu widzenia bilansowania systemu, ale również z punktu widzenia
możliwości przesyłowych i udziału naszej generacji opartej w głównej mierze o węgiel?
H. Majchrzak: Wspólnego i jednolitego rynku energii elektrycznej nie ma.
Osobiście jestem zwolennikiem rynku,
gdyż uważam, że tylko rynek i konkurencja daje szanse na efektywność czy
innowacyjność. Z założeń Energiewende wynika, że finansuje się energetykę
zieloną poprzez kieszeń odbiorcy końcowego. W konsekwencji tak sfinansowana energia trafia do nas na rynek
hurtowy w dużo niższej cenie. Taki rynek nie jest rynkiem opartym o równe
i jasne zasady gry.
Dla przykładu podam, że Wielka
Brytania przeprowadza proces budowania nowych mocy i rozwoju rynku poprzez, m. in. kontrakt różnicowy. Myślę,

że Europa powinna wrócić do budowania rynku energii elektrycznej w oparciu
o ujednolicone mechanizmy funkcjonowania w zakresie ewentualnych mechanizmów subsydiowania elementów rynku. W przypadku rynku mocy, który jest,
jak widać, nieunikniony - mechanizmy
te powinny być jednolicie określone.
Jednolitość musi znaleźć swój wymiar
w jednolitych zasadach. Do czasu, kiedy
tego nie osiągniemy, będziemy świadkami przepychanek, które odbywają się na
polu międzynarodowym, a w tym blokowania połączeń transgranicznych. Nie
dziwię się wcale, kiedy nasz rząd mówi, że nie będzie nadmiernie rozbudowywał połączeń transgranicznych, by
nie narazić naszych producentów energii elektrycznej czy jej konsumentów na sytuację nierównowagi rynkowej,
wynikającej z przyczyn regulacyjnych.
Pytanie, czy ta droga jest optymalna?
Uważam, że nie, gdyż tak jak oczekujemy otwartego rynku na inne produkty,
dzięki czemu są doskonalone i ich cena spada, tak samo oczekujemy rynku
energii elektrycznej.
Przewagą rynku energii elektrycznej jest to, że nie ma jej substytutu.
Gdy prognozujemy przyszłość z punktu widzenia wytwórców, nie powinniśmy się specjalnie przejmować tym,
że nie wiemy jaka będzie cena energii
elektrycznej za 20 lat. Nie wiemy i nie
będziemy wiedzieć. Patrząc na rynek
energii elektrycznej, powinniśmy oceniać go z punktu widzenia jego pojemności. Wiemy jakie jest zapotrzebowanie ze strony odbiorców energii
elektrycznej, wiemy kto na rynku funkcjonuje i na podstawie tych informacji
powinniśmy inwestować w nowe moce. Ci, którzy będą w posiadaniu nowych mocy, będą wypierali tych którzy ich nie mają, gdyż to są inwestycje
liczone na co najmniej 30 lat. Reszta zależy od sprawności zarządzania,
wiedzy o rynku i od odwagi we wdrażaniu nowych rozwiązań.
W. Skomudek: Jak panowie przedstawiciele grup energetycznych
- postrzegacie wytwarzanie konwen-
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L. Tlałka: Dyskusja nt. kształtu
branży energetycznej toczy się, nie
tylko w naszym kraju, ale również na
całym świecie. W Polsce korzystamy z wiedzy, która wynika z rozwiązań wdrażanych w innych krajach.
Nie mam wątpliwości, że energetyka
konwencjonalna będzie w przyszłości
nadal komponentem systemu energetycznego, a nawet śmiem powiedzieć, że jej funkcjonowanie będzie
skoordynowane z obiektami energetyki
rozproszonej. Idea elektrowni wirtualnej nie jest nowa i opiera się na tym,
że regionalni wytwórcy różnych źródeł
(konwencjonalnych i OZE) będą zarządzani przez aplikacje w obszarze
technologii IT współpracujące równocześnie z odbiorcami, wspierani inteligentnymi rozwiązaniami sterowania
urządzeniami elektrycznymi.
J. Tchórz: W zakresie energetyki
rozproszonej jesteśmy na etapie realizacji wstępnych studiów wykonalności w przedmiocie takich projektów
jak: wykorzystanie infrastruktury górniczej do zabudowy układów szczytowopompowych magazynowania energii,
podmiejskie centra energetyczne wyposażone w powietrzne pompy ciepła
i zasobniki ciepła czy poligeneracyjny układ komunalny opalany biomasą i paliwami wtórnymi z odpadów.
O sposobie realizacji przesądzą uzyskane wyniki ekonomiczne oraz możliwe dofinansowanie.
H. Kubiczek: Nasze kroki w obszarze energetyki rozproszonej, w Polsce, to dopiero początek. Skupiamy
się, przede wszystkim na aktywach
kogeneracyjnych w kilku miastach. Myślę, ze istotą jest tutaj, nie tylko działanie ze strony grup energetycznych,
ale również ze strony władz miast. Doświadczenie z zagranicy pokazuje, że
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cjonalne w kontekście energetyki rozproszonej, tworzenia smart gridu czy
smart city? Czy macie przygotowane
scenariusze jak będziecie postępować
w tych przypadkach?

dr inż. Tadeusz Zimiński z Instytutu Maszyn Przemysłowych PAN
w Gdańsku, w czasie burzliwej dyskusji

ich zaangażowanie w temat smart city
jest niezwykle istotne, przede wszystkich w aspektach samego rozwoju,
rozbudowy oraz określenia przyszłych
źródeł zasilania w energię elektryczną,
czy też ciepło.
M. Lemański: Inteligentna energetyka to kierunek, który powinniśmy
rozwijać, gdyż przez to możemy osiągnąć przewagę na konkurencyjnym
rynku energii elektrycznej. Grupa Energa ponosi duże nakłady na inteligentną
energetykę. Jesteśmy jednym z liderów wdrażania inteligentnych liczników. Przykładowo, nasze sieci cieplne
są w pełni wyposażone, w zdalne odczyty. Rozwijamy, nie tylko automatykę przemysłową, ale także projekty typu: e-mobility, produkcja chłodu i inne.
Na pewno inteligentna energetyka to dobry kierunek. Wyścig, który
obecnie trwa, w tym kierunku powoduje, że na przykład mniejsze firmy
sprzedające energię elektryczną - oferują przy okazji sprzedaży masę innych
„gadżetów” odbiorcom końcowym lub
po prostu mają ofertę wieloproduktową. Stąd też często osiągają nad dużymi firmami przewagę konkurencyjną
i innowacyjną.
- Stan faktyczny, który mamy obecnie w elektroenergetyce, nie jest zada-

walający. Bez większego ryzyka mogę stwierdzić, że niestety nie udało
nam się wskazać realnej możliwości
powstania w krótkim okresie czasu,
czyli 5-8 lat - nowych mocy wytwórczych. Dalej pozostaje pod bardzo dużym znakiem zapytania, zrównoważenie mocy w KSE po 2018 r. - mówił
prof. Waldemar Skomudek. Zdaniem
moderatora, mamy doskonałe pilotaże dedykowane dla energetyki wielkoskalowej, rozproszonej czy kogeneracyjnej. I choć stanowią one znaczącą
wartość dodaną dla gospodarki, to jednak skala ich wdrożeń na skalę przemysłową jest dalece niewystarczająca.
Uczestniczymy w globalnej gonitwie technologicznej, w której dobrze
się odnajdujemy i w wielu przypadkach
jesteśmy wręcz liderami. - Uważam, że
to dobry sygnał, że jesteśmy w stanie
funkcjonować w ten sposób na rynku. Jednak jak na państwo prawie 40
mln, to zbyt mało rozwiązań innowacyjnych generujemy i wdrażamy u siebie. Zatem, jest to obszar wymagający
zintensyfikowania pracy, i to nie tylko
po stronie biznesu, ale także - a może
przede wszystkim - po stronie nauki,
co doskonale wpisze się w tak bardzo potrzebny nam, wielokierunkowy
transfer wiedzy - podsumował prof.
Skomudek.
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