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Rozwiązania dla zrównoważonej produkcji energii
Sumitomo SHI FW jest nową globalną firmą powstałą po przejęciu części kotłowej Amec Foster
Wheeler przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries. Połączenie potencjału i doświadczeń
obydwu firm umocniło naszą pozycję wiodącego dostawcy kotłów fluidalnych. Nasze elastyczne
paliwowo kotły CFB spełniają oczekiwania rynku w zakresie przyjaznego dla środowiska pozyskiwania
energii z biomasy oraz paliw alternatywnych. Doświadczenie zdobyte przy dostawie pond 470
jednostek CFB na całym świecie pozwala nam realizować projekty w sposób bezpieczny i terminowy,
a dostarczone urządzenia pracują z wysoką niezawodnością i sprawnością.
Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. www.shi-fw.com
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Przemysław Wierzbicki, WARP Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

niestosujących się
do 20 stopnia zasilania
P

W sierpniu 2015 r., w wyniku występujących na terenie Polski wysokich temperatur i braku opadów deszczu, nastąpiło znaczne pogorszenie
warunków pracy Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. W związku
z utrzymującym się zagrożeniem bez-

y.c
o
ba
ixa

pieczeństwa dostaw energii elektrycznej, Operator Systemu Przesyłowego
Elektroenergetycznego, czyli Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A., w dniu
10 sierpnia 2015 r. wprowadził ograniczenia w poborze energii elektrycznej,
od godziny 10:00 do godz. 17:00 tego samego dnia (tzw. dwudziesty stopień zasilania). Z kolei dnia następnego

t.
p

 20-sty stopień zasilania

m

rezes URE do dnia 2 sierpnia 2016 r. wszczął ok. 1200 postępowań
administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przez firmy limitu
w poborze energii elektrycznej (tzw. 20 stopień zasilania), wprowadzonego
w sierpniu 2015 r. Skutkiem wszystkich postępowań, zdaniem organu,
ma być nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorców. Jednak istnieją
poważne argumenty za tym, że prezes URE nie może nałożyć kary.

Fo

Elektroenergetyka

Kary finansowe dla firm
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przez odbiorców. Dla odbiorców energii
elektrycznej, których wielkość umowna
wynosi powyżej 300 kW, których ograniczenia dotyczą wielkości mocy dla poszczególnych stopni zasilania są określane szczegółowymi postanowieniami
umów, o świadczenie usług przesyłania
albo dystrybucji lub w umowach kompleksowych.
Polecenie wprowadzenia stopni zasilania w dniu 10 sierpnia 2015 r. zostało wydane o godzinie 02:00 tego dnia,
a 19. stopień zasilania miał znaleźć zastosowanie od godziny 10:00 (różnica
między momentem wydania polecenia
a zaplanowaną chwilą jej wdrożenia
wynosiła jedynie osiem godzin). Informacja o poleceniu dotyczącym wdrożenia ograniczeń, abstrahując od prawnie obowiązkowej formy komunikatu
radiowego - miała być przekazywana
odbiorcom telefonicznie przez służby
dyspozytorskie PSE. W rezultacie informacje do wielu odbiorców po prostu nie dotarły.
Nawet jeśliby przyjąć, iż informacje jednak dotarły w sposób skuteczny
do firm, to niektóre podmioty nie miały odpowiednich warunków technologicznych ani organizacyjnych, aby skutecznie dostosować się do komunikatu
o ograniczeniu i sprawnie wdrożyć polecenie organu, w ciągu kilku godzin
w swojej firmie.

Twarde prawo, ale
prawo

wskaz a ć ,
iż celem ustanawiania
stopni zasilania od 12 do
19 jest zapewnienie równomiernego obniżenia mocy
elektrycznej, pobieranej

Mimo tego prezes URE wszczął do
dnia 2 sierpnia 2016 r. aż ok. 1200 postępowań administracyjnych celem nałożenia kar finansowych.
Prawo energetyczne przyznaje
bowiem prezesowi kilka uprawnień
w związku z nieprzestrzeganiem przez
firmy ograniczeń. Po pierwsze, może on
nałożyć karę pieniężną na firmę, która nie zastosowała się do ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii (kara
nakładana na firmę nie może być wyższa niż 15% jego przychodu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym).
Po drugie, prezes URE może nałożyć

karę pieniężną bezpośrednio na kierownika firmy pobierającej energię ponad limit, w wysokości nie większej niż
300% miesięcznego wynagrodzenia.
Oczywiście, nie sposób uznać, iż
prezes URE sięgnie po kary równe 15%
przychodu, ale nie jest formalnie zobowiązany do wymierzenia niższych kar.
Tym bardziej, iż skala postępowań jest
bez precedensu - nie można zatem odwołać się do wcześniejszych decyzji
prezesa URE, jeśli chodzi o wysokość
kar za naruszenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii.

 Można się jednak bronić
Z uwagi na krótki okres czasu, jaki
pozostawiono firmom na dostosowanie się do ograniczeń w poborze energii oraz biorąc pod uwagę wątpliwości
prawne dotyczące ewentualnego stosowania kar pieniężnych, firmy mają
silne środki obrony przed nimi. Przedsiębiorcy, broniąc się, mogą na przykład wykazywać, że komunikat o ograniczeniu w poborze energii elektrycznej
w ogóle do nich nie doszedł. Dodatkowo mogą podnosić, że ich firmy nie
miały odpowiednich warunków technicznych do szybkiego wdrożenia polecenia.
Wszystkie wyżej wskazane argumenty mogą być podnoszone już na
etapie postępowania przed prezesem
URE - jeśliby jednak prezes URE okazał
się głuchy na takie argumenty, ukarane
firmy będą mogły je ponawiać w skardze do właściwego Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. Praktyka
wskazuje, że w większości spraw sąd
może jednak stanąć po stronie ukaranych firm.
WARP Doradztwo Gospodarcze
(www.warp-dg.pl) wspiera firmy w postępowaniu przed prezesem URE,
w tym w sprawach o tzw. 20-sty stopień zasilania, w oparciu o unikatową
strategię działania i wieloletnie doświadczenie współpracujących ze spółką
prawników.


o

Elektroenergetyka

Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na podstawie którego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, zostały wprowadzone od
tego samego dnia, tj. od 11 sierpnia od
godziny 24:00 do 31 sierpnia 2015 r.
do godziny 24:00 na całym terytorium
Polski, dla odbiorców energii elektrycznej, o mocy umownej powyżej 300 kW
(Dz. U. 2015, poz. 1136). Powyższe
ograniczenia dotyczyły zatem największych odbiorców.
Ograniczenie poboru mocy określa
się w stopniach zasilania od 11 do 20.
Jedenasty stopień zasilania, polega na
tym, iż odbiorca może pobierać moc
do wysokości mocy umownej (jest to
wysokość ustalana w umowie z właściwym operatorem systemu, a zatem
oznacza to w praktyce brak ograniczeń). Natomiast 20 stopień zasilania
określa, iż odbiorca ma pozwolenie do
pobierania mocy jedynie do wysokości ustalonego minimum, które nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa
osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.
Warto
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Zamknięte systemy
dystrybucyjne (ZSD)
w krajowym systemie
elektroenergetycznym

Elektroenergetyka

W

KSE funkcjonują liczne przedsiębiorstwa, realizujące różne zakresy działalności
energetycznej. Zgodnie z zasadą unbundlingu, przedsiębiorstwa energetyczne
odrębnie organizują i prowadzą działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu
lub dystrybucji oraz obrocie energią elektryczną. Istnieje jednak w gospodarce polskiej
liczna grupa przedsiębiorstw energetycznych mających odmienny status. Nie dość,
iż łączą w sobie działalność konkurencyjną i regulowaną, czyli dystrybucję i obrót
energią, to dodatkowo występują w dwojakiej roli: jako odbiorca energii i jednocześnie
jej dystrybutor (a niejednokrotnie także sprzedawca energii). Działalności w zakresie
sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej podmioty te prowadzą na skalę
ograniczoną pod względem wolumenu, wartości energii, a w szczególności obszaru.
Mowa o zamkniętych systemach dystrybucyjnych (ZSD).

Z podmiotami tego rodzaju mamy
do czynienia zasadniczo w dwóch rodzajach układów gospodarczo-przestrzennych. Pierwszy z nich obejmuje
zakłady przemysłowe, z reguły prowadzące działalność energetyczną nawet w dość znacznej skali. To pokłosie historycznej struktury gospodarczej,

kiedy te przedsiębiorstwa zapewniały
dostawę energii elektrycznej, głównie
na potrzeby swoich oddziałów/działów produkcyjnych, i jednocześnie
dla wszystkich innych podmiotów lub
jednostek zlokalizowanych na terenie
przedsiębiorstwa. Z biegiem czasu
przedsiębiorstwa te ulegały przekształ-

ceniom restrukturyzacyjnym, produkcyjnym i funkcjonalnym, często także
własnościowym. Nie następowały natomiast zmiany w konfiguracji i funkcjonowaniu układu elektroenergetycznego.
Drugi modelowy rodzaj ZSD, to stosunkowo nowe rozwiązanie, które pojawiło się na gospodarczej mapie Polski

wraz z powstaniem i rozwojem specjalnych stref ekonomicznych, kompleksów i centrów handlowych (wielkopowierzchniowych), centrów biurowych,
wydzielonych osiedli mieszkaniowych
oraz innych miejsc świadczenia usług
wspólnych, obsługujących łącznie wiele tysięcy nowych odbiorców energii
elektrycznej. W tym zakresie mamy
do czynienia z dwoma rozwiązaniami.
Pierwsze polega na tym, iż dostawę
i sprzedaż energii prowadzi właściciel
obiektu handlowego/biurowego, jednocześnie nie uzyskując z tego tytułu żadnej dodatkowej marży. Z drugim
mamy do czynienia wtedy, gdy wyspecjalizowany przedsiębiorca wydzierżawia od właściciela obiektu wnętrzową
sieć elektroenergetyczną i przyjmuje
rolę dystrybutora i sprzedawcy energii do odbiorców alokowanych w danym obiekcie handlowym lub biurowym.
Rozwiązanie pierwsze bazuje na refakturowaniu, nie będącym w świetle
orzecznictwa sądów działalnością gospodarczą1. Co więcej - korzystający
z refakturowania nie mają de facto przymiotu odbiorcy końcowego. Drugie rozwiązanie jest natomiast działalnością
nastawioną na zysk, wynikający z realizacji funkcji operatora i sprzedawcy energii, i wiąże się z koniecznością
sprostania wszystkim wymaganiom wynikającym z Prawa energetycznego2.
Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego, zarówno przedsiębiorcy
przemysłowi, jak i ci, którzy dostarczają energię elektryczna w centrach handlowych, powinni uzyskać koncesję na
prowadzenie działalności w zakresie
obrotu oraz koncesję na prowadzenie
działalności w zakresie dystrybucji energii, także wtedy, gdy działalność polegająca na dystrybucji energii elektrycznej
i jej obrocie, nie wchodzi w zakres ich
podstawowej działalności gospodarczej. Z obowiązkiem tym nie wiąże się
jedynie proste refakturowanie energii,
które jednak z perspektywy refakturującego, jest działaniem niekorzystnym,
wymuszonym najczęściej historycznymi
zaszłościami bądź przekształceniami
spółek handlowych. Uzyskanie statu-

su przedsiębiorstwa energetycznego
wiążę się niewątpliwie z koniecznością
sprostania nieproporcjonalnym do skali działalności energetycznej wymaganiom, związanym z przedkładaniem taryfy do zatwierdzenia, sporządzaniem
instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz znaczącą ilością obowiązków informacyjnych. W grupie takich przedsiębiorstw znalazły się m.in.
zakłady przemysłowe: PKN Orlen S.A.,
KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Azoty S.A., Zakłady Mechaniczne „BumarŁabędy” S.A., Huta „Kościuszko” S.A.,
Firma Oponiarska „Dębica” S.A., Huta
„Pokój” S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., PCC Rokita S.A., Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”,
Górażdże Cement S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
S.A. i wiele innych3. Z kolei przedstawicielami drugiego modelu ZSD są np.
Galeria Mokotów w Warszawie, Centrum Handlowe Best Mall na Sadybie,
Kompleks handlowo-biurowy „Brama
Mazur” w Ełku, Osiedle „Marina Mokotów” w Warszawie przy ul. Racławickiej,
Osiedle „Oksywie” w Gdyni, Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna na terenach: Łysomice, Tczew, Żarnowiec
i wiele innych.

 Sytuacja pododbiorców
energii elektrycznej

W jednym i drugim rodzaju ZSD rozdział energii odbywa się najczęściej za
pomocą infrastruktury, której właścicielem jest samo przedsiębiorstwo produkcyjne lub właściciel obiektu handlowego, czy też biurowego. Coraz liczniejsze
są przypadki wydzierżawiania jej profesjonalnym podmiotom, które posiadają stosowne koncesje i specjalizują
się w świadczeniu usług dystrybucyjnych, o ile objęcie tak pojętego operatorstwa nie jest wykluczone z uwagi
na typowo wewnętrzny charakter sieci,
uniemożliwiający operatorowi rzeczywiste władanie infrastrukturą. Liczba oraz
rozmieszczenie połączonych ze sobą
jednostek produkcyjnych i budynków
o innym przeznaczeniu (np. administra-

cyjnych), prowadzi do realizacji znaczącej ilości obowiązków regulacyjnych,
związanych z posiadaniem koncesji,
chociaż z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa takie nie mają na
celu funkcjonowania na rynku, jako typowe przedsiębiorstwa dystrybucyjne.
Zależy im wyłącznie na zaspokojeniu
bieżących potrzeb własnych - na funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych,
zasilaniu w energię części wspólnych
w obiektach i infrastruktury im towarzyszącej oraz w wymaganym zakresie, zaspokojenie potrzeb energetycznych swoich partnerów biznesowych,
znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu.
Ograniczony obszarowo rozkład
sieci dystrybucyjnej, zawężony krąg
odbiorców końcowych i niewielka skala działalności energetycznej sprawiają,
iż nie ma obiektywnej potrzeby drobiazgowego regulowania ich działalności.
Natomiast uznanie np. obiektów handlowo-usługowych za klasyczne ZSD
daje odbiorcom końcowym (z reguły
przedsiębiorcom) możliwość swobody zmiany sprzedawcy (skorzystanie
z zasady TPA)4, w miejsce dotychczasowego prostego refakturowania. Jest
to z pewnością sposób na poprawę
ich konkurencyjności, gdyż umożliwia
tym odbiorcom zarówno zmianę sprzedawcy, jak i negocjowanie warunków
umownych ze sprzedawcą dotychczasowym. W przypadku refakturowania,
w obecnym stanie prawnym, pododbiorcy nie są stronami umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej, a obowiązujące ich warunki handlowe są pochodną
ustaleń pomiędzy sprzedawcą energii
i podmiotem refakturującym. Niezwykle
ważnym jest, by regulacje dotyczące
rynku energii rozpoznawały tych odbiorców końcowych i chroniły ich prawa.

 Potrzeba dostosowania
regulacji do charakteru
rynku

Polskie Prawo energetyczne nie
rozróżnia spółek ze względu na skalę
działalności energetycznej. Z małymi
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Rys.1. Zestawienia obrazujące wzrost ilości OSD, aż o 1956%5 od 2008 r.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

OSD wyznaczeni w danym roku

1

4

4

1

9

52

59

12

15

10

9

Suma OSD
w poszczególnych latach

1

5

9

10

19

71

130

142

157

167

176

Wzrost

n/a

400%

80%

11%

90%

274%

83%

9%

11%

6%

5%

wyjątkami, tak samo traktuje te, które
obsługują miliony odbiorców końcowych, jak i te, które mają tych odbiorców kilkunastu lub kilkudziesięciu. Przepisy Prawa energetycznego narzucają
jednakowe obowiązki na podmioty podejmujące zamierzoną lub wymuszoną
działalność dystrybucyjną, w postaci
uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności oraz statusu operatora
systemu dystrybucyjnego. A w ślad za
tym - przedkładanie taryf do zatwierdzenia, sporządzanie i uzgadnianie planów
rozwoju, opracowywanie instrukcji ruchu sieciowego, wypełnianie licznych
obowiązków sprawozdawczych, itp.
Zgodnie z danymi ze strony URE
liczba OSD rośnie od 2009 r. Rys.1 obrazują wzrost ilości OSD, aż o 1956%5
od 2008 r.
Wskazany wzrost nie jest uzasadniony dynamiczną rozbudową systemu
dystrybucyjnego. Znaczną część spółek wyznaczonych na OSD stanowią
przedsiębiorstwa, których funkcjonowanie niejako wymusza uzyskanie takiego
statusu - chodzi tu przede wszystkim
o wspomniane duże zakłady produkcyjne, specjalne strefy ekonomiczne oraz
centra i kompleksy handlowe i biurowe.
Prawo energetyczne nakłada na
OSD szereg obowiązków, których spełnianie zapewnia ochronę użytkowników
sieci dystrybucyjnej, zachowanie tej
sieci w należytym stanie technicznym
oraz jej rozbudowę.
Celowość nałożenia tych samych
obowiązków na przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze energetyki zawodowej, przedsiębiorstwa produkcyjne
posiadające ograniczone systemy dystrybucyjne oraz galerie handlowe i centra biurowe jest znikoma - w większości
z nich brak jest odbiorców będących
gospodarstwami domowymi. Dodatko-

wo przedsiębiorstwa posiadające ZSD
nie są, co do zasady, zainteresowane
rozbudową własnej sieci i przyłączaniem nowych odbiorców, z uwagi na
fakt, że głównym profilem ich działalności nie jest dystrybucja energii, zaś
sama sieć dystrybucyjna pozostająca
do ich dyspozycji jest ograniczona do
terenu obiektu/obszaru. Ponadto takie
przedsiębiorstwa przeznaczają znaczne zasoby finansowe, ludzkie oraz organizacyjne w celu spełnienia wymagań
administracyjnych wynikających z Prawa energetycznego. Koszty ponoszone
przez tego rodzaju OSD są nieporównywalne w skali odniesienia tych samych
nakładów przez spółki dystrybucyjne,
których działalność nastawiona jest wyłącznie na dystrybucję energii elektrycznej i nieproporcjonalne do profilu prowadzonej działalności regulowanej.
Nie sposób także nie wspomnieć
o różnego rodzaju barierach administracyjnych przy uzyskiwaniu statusu
OSD. W odróżnieniu od w pełni zawodowych, tzw. dużych OSD, operatorom działającym w małej skali ciężko
sprostać wymaganiom URE, co prowadzi do przeciągających się miesiącami
i latami postępowań administracyjnych
o udzielenie koncesji i zatwierdzenie taryfy. Działania takie absorbują zarówno
przedsiębiorców, jak i obciążają sam
Urząd, a w rezultacie ograniczają możliwość zaopatrywania się w energię na
rynkowych zasadach przez funkcjonujących w tych systemach odbiorców.
Ograniczanie swobody działalności
gospodarczej w ten sposób nie jest
adekwatne do jej skali i narusza prawa
gwarantowane Konstytucją.
Nie ulega wątpliwości, iż właśnie ta
ostatnia okoliczność ma tutaj znaczenie rozstrzygające. Poszerzmy ten argument. Idzie o zasadę proporcjonalności,

wywodzoną z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP6, która ze względu na swoją doniosłość, jest przedmiotem bogatego
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Szczególnie trafnie została ona sformułowana w wyroku Trybunału z dnia
29 czerwca 2005 r. Zgodnie z tym orzeczeniem „badanie zaskarżonej regulacji
w aspekcie zasady proporcjonalności
wymaga ustalenia, czy prowadzi ona do
zamierzonych skutków prewencyjnych,
czy jest niezbędna dla ochrony interesu
publicznego oraz czy jej efekty są proporcjonalne do ciężarów nakładanych
na określony podmiot. Odpowiedź na
wszystkie trzy pytania musi być negatywna”7. Jak ponadto słusznie zostało dostrzeżone w literaturze z zakresu Prawa
energetycznego „chronione przez ustawodawcę dobro narusza w określonym
stopniu inną wartość, ale powinno być
to czynione tylko w stopniu niezbędnym
i najmniej uciążliwym”8.
Wydaje się, że granice tej uciążliwości zostały już przekroczone. Nie bez
powodu przecież w wielu środowiskach
gospodarczych postuluje się uproszczenie regulacji adresowanej do ZSD.
Wskazywała na to m.in. w „Czarnej liście barier rozwoju przedsiębiorczości
z zakresu ochrony środowiska i energetyki” Konfederacja Pracodawców „Lewiatan”9. Z inicjatywami legislacyjnymi
w zakresie ZSD wystąpiło szereg Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego
(m.in. w Katowicach, Kielcach), a także wiele organizacji gospodarczych,
jak chociażby Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych
Energii Elektrycznej.

 Przesłanki zmian

legislacyjnych
i kierunki zmian Prawa
energetycznego

Wszyscy przedstawiciele strony
społecznej i biznesowej posiłkują się
w zakresie swoich postulatów niemal
tożsamą argumentacją, eksponując
przesłanki zmian legislacyjnych, takie jak: specyfika działania ZSD, zasady jednolitego europejskiego rynku
energii, własne doświadczenia, a także aktualnie realizowane działania na
rzecz transformacji polskiej energetyki.
W ślad za tym - postulują wprowadzenie, a właściwie - rozpoznania w polskim otoczeniu prawnym specyficznego statusu ZSD.
Są również oni także zgodni co do
tego, iż podstawową przesłanką proponowanych zmian jest możliwość
skorzystania z rozwiązań zaproponowanych w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE, która
w Artykule 28 wskazała ZSD (zakłady
przemysłowe, obiekty handlowe i miejsca świadczenia usług wspólnych), jako szczególne podmioty rynku energii,
w stosunku do których można zastosować selektywnie dobrane wyłączenia spod systemu obowiązujących regulacji10.
Mimo, że stosowne prace nad
transponowaniem ZSD zostały podjęte w latach 2011-2013 w ramach tzw.
dużego trójpaku, to jednak z racji ówczesnej presji na szybką implementację
Dyrektywy (i to chociażby w minimalnym zakresie), pod groźbą kar unijnych
za opóźnione wdrożenie, odstąpiono
od szerokiej implementacji tejże Dyrektywy na rzecz tzw. małego trójpaku.
I stało się - wskazany artykuł nie został
transponowany do polskiego systemu
prawnego.
Blisko 20-letni okres stosowania
regulacji przewidzianych ustawą - Prawo energetyczne i ustawami z nią powiązanymi, doprowadził do nadmiaru szczegółowych regulacji, znacząco
ograniczających konstytucyjną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualne deklaracje Rządu RP
w sprawie nowej „konstytucji dla biznesu”, a przede wszystkim początek
realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju są sprzyjającą oko-

licznością uproszczenia systemu regulacji dla niektórych uczestników rynku
i wybranych działalności energetycznych, prowadzonych w niewielkiej skali,
z korzyścią dla wszystkich uczestników
rynku energii.
Nie bez znaczenia jest także i to, iż
polski ustawodawca w czerwcu 2016 r.
w ustawie o OZE, w dodanym art. 38b,
w odniesieniu do spółdzielni energetycznych, wprowadził możliwość uznania obszaru spółdzielni energetycznej
za ZSD, a w ślad za tym - umożliwił
zwolnienie operatorów funkcjonujących
w ramach tych systemów z niektórych
obowiązków ustawowych, nieprzystających de facto do skali ich działalności
energetycznej.
Pomimo ciągłego dojrzewania rynku energii, w Polsce nadal istnieje konieczność doskonalenia zasad jego
funkcjonowania i dalszej liberalizacji.
Jednym z zasadniczych mankamentów polskiego rynku energii jest nikły
udział odbiorców końcowych w korzystaniu z możliwości, jakie niesie za sobą wzrost konkurencyjności tego rynku. Istnieje zatem obiektywna potrzeba
ciągłego działania na rzecz rosnącego upodmiotowienia strony popytowej.

 Rozwiązania w innych
państwach UE

Rozwiązania dotyczące ujęcia zagadnienia zamkniętych systemów w jurysdykcjach innych państw członkowskich UE można podzielić na kilka grup
bądź modeli implementacyjnych; mianowicie:
 Grupa I - model implementacji literalnej - polega na przyznaniu ZSD
wszystkich zwolnień wynikających
z przepisów unijnych, tj. art. 28
Dyrektyw regulujących rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu
(Słowenia, Włochy).
 Grupa II - model implementacji
ograniczonej - polega na przyznaniu ZSD jedynie części zwolnień
wynikających z przepisów unijnych,
tj. art. 28 Dyrektyw regulujących rynek wewnętrzny energii elektrycz-

nej i gazu (Wielka Brytania, Grecja,
Rumunia, Belgia - Flandria i Walonia).
 Grupa III - model implementacji rozszerzonej - polega na przyznaniu
ZSD wszystkich zwolnień wynikających z przepisów unijnych, tj.
art. 28 Dyrektyw regulujących rynek
wewnętrzny energii elektrycznej
i gazu, a ponadto zwolnień z niektórych obowiązków wynikających
z przepisów krajowych (Niemcy).
 Grupa IV - model implementacji
mieszanej - polega na przyznaniu
ZSD jedynie części zwolnień wynikających z przepisów unijnych, tj.
art. 28 Dyrektyw regulujących rynek
wewnętrzny energii elektrycznej
i gazu, a ponadto zwolnień z niektórych obowiązków wynikających
z przepisów krajowych (Holandia).
Najczęściej implementacja przepisów dyrektyw odnosiła się zarówno do
energii elektrycznej, jak i gazu. Przypadki państw, które zdecydowały się na implementację tylko jednej z dyrektyw są
rzadkie (np. Włochy, Grecja).
Jakie wnioski z przytoczonych porównań międzynarodowych wydają się
być najbardziej zasadne i godne rozważenia, a także dalszej implementacji
w przepisach prawa?
Wypada zacząć od samej definicji
systemu zamkniętego. Per analogiam
do obu Dyrektyw, krajowa definicja systemu zamkniętego powinna obejmować w szczególności zakłady przemysłowe, centra handlowe i centra usług
wspólnych oraz ograniczać możliwość
uzyskania tego statusu systemom, do
których przyłączeni są liczni odbiorcy
w gospodarstwach domowych. Jednocześnie nie powinno być wykluczone
przyznanie statusu operatora systemu
zamkniętego podmiotom posiadającym osiedla przyzakładowe, w których
zamieszkują pracownicy i emerytowani pracownicy danego podmiotu wraz
z rodzinami.
Natomiast w odniesieniu do zakresu zwolnień - ich katalog powinien być
sformułowany w formie listy, gdyż takie ujęcie pozwalałoby na stosunkowo
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proste wprowadzanie ewentualnych
zmian legislacyjnych. Przyszłe regulacje mogą bowiem nakładać dodatkowe obowiązki, obciążające operatorów
dystrybucji, których nałożenie także na
podmioty prowadzące drobną działalność dystrybucyjną byłoby pozbawione
uzasadnienia.
Dodatkowo, jak już zostało wspomniane, zakres umieszczonych w tym
katalogu zwolnień powinien być na tyle szeroki, by stanowić rzeczywistą zachętę do uzyskania statusu ZSD przez
zainteresowane podmioty, o ile dane
zwolnienia nie będą sprzeczne z uregulowaniami unijnymi oraz nie będą
sprzeczne z celem w zakresie ochrony odbiorców energii i paliw gazowych.
Enumeratywnie ujmując - taki katalog powinien:
1. Zwalniać operatorów ZSD z obowiązku przedkładania prezesowi URE
taryf do zatwierdzenia (operator posiadałby cennik sporządzony zgodnie z zasadami Prawa energetycznego, ale tylko publikuje go w miejscu
świadczenia swoich usług lub na posiadanej stronie internetowej).
2. Zwalniać operatorów ZSD z opracowywania i przedkładanie do zatwierdzenia planów rozwoju sieci.
3. Ograniczać obowiązek przyłączania nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej, o ile funkcjonują oni poza ograniczonym i wyodrębnionym
geograficznie obszarem systemu zamkniętego.
4. Zwalniać z obowiązku opracowywania i aktualizacji instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci, a zamiast tego
- zobowiązać operatorów ZSD do
opracowania i upublicznienia zasad
i trybu zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej lub gazu. Inaczej - zasada TPA nie byłaby w danym systemie dostępna i wykorzystywana.
5. Zwalniać z opracowywania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom oraz
ich sprzedawcom standardowych
profili zużycia energii, poza sytuacją,
w której podmioty te zwróciłyby się
o to ze stosownym żądaniem do
operatora ZSD.

W przypadku nadużywania
w/w zwolnień, zwłaszcza w odniesieniu do stosowanego cennika oraz uniemożliwiania zmiany sprzedawcy - operator ZSD powinien utracić możliwość
korzystania z nich i przedłożyć organowi regulacyjnemu taryfę do zatwierdzenia w terminie wyznaczonym przez ten
organ pod określoną sankcją o charakterze karno-administracyjnym.
Jedynym podmiotem kompetentnym w kwestii przyznania statusu ZSD
byłby, jako centralny organ administracji rządowej, prezes URE. Kompetencja tego organu w sprawach szeroko
rozumianego Prawa energetycznego,
jak również jego doświadczenie i lata
funkcjonowania potwierdzają jego odpowiednie predyspozycje i przygotowanie w tym zakresie.
Wydaje się, że celem ewentualnego rozpoznania statusu zamkniętych
systemów w polskim prawie powinno
być nie tylko wyeliminowanie nieproporcjonalnych obciążeń finansowych
i administracyjnych, ale także - propagowanie konkurencji na rynku energii.
Niby wszyscy ją popieramy, ale tak naprawdę - każdy przedsiębiorca działający na rynku energii nostalgicznie marzy
o pozycji monopolistycznej dla siebie.
Tymczasem - beneficjentem rynku konkurencyjnego powinien być odbiorca.
Słusznie zostało to wyeksponowane
w tzw. Pakiecie zimowym Komisji Europejskiej, opublikowanym dnia 30 listopada 2016 r. „Clean Energy for All
Europeans”, który to pakiet in gremio wzbudza w Polsce liczne kontrowersje.

o
Przypisy:
1. Jak wskazał Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie VI Ga 82/13: „refakturowanie
energii bez zysku nie jest działalnością,
do której znajdują zastosowanie przepisy
o dystrybucji i sprzedaży energii i koniecznym jest uzyskanie koncesji. Powód nie
sprzedawał, ani nie odsprzedawał energii
elektrycznej, jak też jej nie dystrybuował”.
Dodatkowo, zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt I ACa 598/14: „(jak

wynika z przepisu) art. 45a ustawy - Prawo energetyczne, obowiązek uzyskania
koncesji na obrót energią elektryczną lub
dystrybucję energii elektrycznej nie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca rozlicza koszt energii zużytej przez wszystkich
odbiorców na zasadzie refakturowania
przy utrzymaniu sieci elektroenergetycznej, gdyż prowadzona w ten sposób działalność pozbawiona jest charakteru zarobkowego”.
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348
z późn. zm.).
3. Zgodnie z publiczną bazą przedsiębiorstw posiadających określone koncesje
(BIP URE).
4. Możliwość dostępu do sieci na zasadzie Third Party Access (dalej: TPA lub
dostęp strony trzeciej), rozumianej jako
prawny obowiązek udostępnienia sieci
dystrybucyjnej lub przesyłowej, stanowiącej klasyczny monopol naturalny, innemu
uczestnikowi rynku dla przesłania energii/
gazu do jego odbiorcy - przyp. autorzy.
5. https://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/
operatorzy-systemow-el/787,Operatorzysystemow-elektroenergetycznych-daneadresowe-i-obszary-dzialania.html
6. Haczkowska, M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, art. 31.
7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia
29 czerwca 2005 r., sygn. akt SK 34/04..
8. Elżanowski, F. Zasada proporcjonalności we wprowadzaniu ograniczeń w: Polityka energetyczna. Prawne instrumenty
realizacji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 369193023.
9. http://www.czarnalistabarier.pl/barieryz-zakresu-ochrony-srodowiska-i-energetyki.html
10. Zob. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca
2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej. Identyczne sformułowania znajdują się w art.
28 Dyrektywy 2009/73/WE z dnia 13 lipca
2009 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku
gazu ziemnego. Stąd w dalszej części artykułu, zwłaszcza w odniesieniu do porównań międzynarodowych - jest także mowa
o gazie.

nr 4(58)/2017

11

Gabriela Kaczmarek, prawnik, mediator, ekspert rynku energii

Pozasądowe
rozwiązywanie sporów

U

stawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich1, dokonała
- z dniem 9 stycznia 2017 r. - zmiany m.in. w ustawie - Prawo energetyczne,
wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa
w sprawie ADR Alternative Dispute Resolution w sporach konsumenckich), (Dz. Urz.
UE L 165 z 18.06.2.013, str. 63).

Parlament Europejski i Rada Unii
Europejskiej przyjęły przedmiotową
dyrektywę, uwzględniając Traktat
o funkcjonowaniu UE (w szczególności jego art. 114), uwzględniając
wniosek KE oraz opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a także mając na uwadze zasady,
których istotą jest zapewnienie dostę-

pu do prostych, skutecznych, tanich
i szybkich sposobów rozstrzygania
sporów krajowych i transgranicznych,
wynikających z umów sprzedaży lub
umów świadczenia usług oraz zachowania poufności i poszanowania prywatności.
Pojęcie sporu prawnego utożsamiane jest na ogół z sytuacją w której

jedna ze stron występuje z roszczeniem, skargą, żądaniem lub prawnie
relewantnym twierdzeniem, kwestionowanym przez drugą stronę2.
Zgodnie z pkt 21 dyrektywy, „postępowania ADR są w bardzo dużym
stopniu zróżnicowane zarówno w skali
całej Unii, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Mogą przyjmo-
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między odbiorcami energii elektrycznej,
gazu i ciepła a przedsiębiorstwami
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wać formę postępowania, w którym
podmiot ADR doprowadza do spotkania stron, mając na celu ułatwienie
znalezienia polubownego rozwiązania3, formę postępowania, w którym
podmiot ADR proponuje rozwiązanie
lub formę postępowania, w którym
podmiot ADR narzuca rozwiązanie.
Mogą one również przyjmować formę
połączenia dwóch lub większej liczby
tego typu postępowań”.
Państwa członkowskie powinny
zapewnić, by podmioty ADR rozstrzygały spory w sposób sprawiedliwy, racjonalny i proporcjonalny zarówno dla
konsumenta, jak i przedsiębiorcy, na
podstawie obiektywnej oceny okoliczności, w których wnoszona jest skarga oraz z należytym uwzględnieniem
praw stron.
Należy się zgodzić z zapisem (pkt
49 oraz pkt 50) ww. dyrektywy, z którego wynika, że regulacja „nie powinna
wymagać, aby udział przedsiębiorców
w postępowaniach ADR był obowiązkowy”4, a „państwa członkowskie powinny zachęcać konsumentów, by
przed wniesieniem skargi do podmiotu ADR skontaktowali się z przedsiębiorcą i próbowali rozwiązać problem
dwustronnie5. W wielu przypadkach
takie działanie pozwoliłoby rozwiązać
spór szybko i na wczesnym etapie”.
W języku potocznym - niekiedy pojęcia „rozstrzyganie” i „rozwiązywanie” sporów używane są zamiennie.
Różnica między rozstrzyganiem a rozwiązywaniem spraw spornych polega
jednak na tym, że rozstrzyganie jest
autorytatywnym sposobem załatwienia sprawy przez organ rozstrzygający6, taki jak np. sąd, a rozwiązywanie
sporu jest charakterystyczne dla niearbitralnego sposobu działania, z wykorzystaniem takich metod, jak np.
mediacje czy negocjacje.
 Mediacje to wspomaganie stron
przed mediatora, którego zadaniem jest modelowanie komunikacji między stronami i pomoc
w znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania, a także uchronienie stron przed eskalacją konfliktu,

poprzez pomoc w zrozumieniu
problemu oraz pomoc w zanalizowaniu konsekwencji możliwych
rozwiązań7.
 Negocjacje to dwustronny proces
komunikowania się, nakierowany
na osiągnięcie porozumienia, gdy
każda ze stron zaangażowana jest
w konflikt8.
Celem wspomnianej dyrektywy
jest przyczynianie się do należytego
funkcjonowania rynku wewnętrznego, dzięki zapewnieniu konsumentom9
możliwości dobrowolnego składania
skarg na działalność przedsiębiorców
do podmiotów oferujących niezależne,
bezstronne, przejrzyste, skuteczne,
szybkie i uczciwe alternatywne metody rozstrzygania sporów10.
W polskim prawie krajowym, niniejsza dyrektywa sprawiła, że regulacja ustawowa zapewnia polubowne
rozwiązywanie sporów konsumenckich - w nowym standardzie - na rynku energetyki (np. sporów między
konsumentami paliw i energii oraz
ciepła w gospodarstwach domowych
a przedsiębiorstwami energetycznymi,
czy prosumentami będącymi konsumentami, wynikłych z umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, umów
o świadczenie usług przysyłania i dystrybucji, umów sprzedaży, umów kompleksowych).
Prezes URE (z dniem 22 maja 2017 r.) powołał Koordynatora do
spraw negocjacji11, który - na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy Prawo energetyczne - jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich oraz osobą prowadzącą takie postępowanie w rozumieniu
ustawy o ADR12.
W projekcie regulacji dotyczącej realizacji zadań Koordynatora do
spraw negocjacji przy prezesie URE,
brano pod uwagę funkcjonowanie tego organu wraz z zespołem, a nawet
rozważano by Koordynator mógł pisemnie upoważnić członka zespołu do
prowadzenia postępowań w sprawie

pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich przez czas określony.
Wskazywano też na przesłanki cofnięcia upoważnienia członkowi zespołu
Koordynatora w przypadku: rażącego
naruszenia prawa przy wykonywaniu
funkcji; skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo
umyślne lub przestępstwo skarbowe;
choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań, złożenia rezygnacji. Ostatecznie zrezygnowano jednak
z takiej rozszerzonej formuły kompetencyjnej dla osób innych niż sam Koordynator, co jest słuszne wobec niezależności Koordynatora. W ustawie
- Prawo energetyczne przyjęto jedynie, że obsługę organizacyjną Koordynatora zapewnia URE (bez wykładni
rozszerzającej na upoważnienie do
prowadzenia postępowania w sprawie
polubownego rozwiązywania sporów
przez osoby inne, niż właśnie sam Koordynator, czyli bez uprawnień o charakterze merytorycznym i proceduralnym). W obecnym stanie prawnym
przepisy statuują powołanie Koordynatora, bez zakwalifikowania go do
korpusu służby cywilnej, ale z odpowiednim zastosowaniem wobec niego
przepisów Kodeksu pracy (np. w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia).
Zgodnie z art. 31a ustawy - Prawo energetyczne, Koordynator do
spraw negocjacji przy prezesie URE,
prowadzi postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła
w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz
między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi wynikłych z umów:
1. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenie mikroinstalacji;
2. o świadczenie usług przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej
lub gazu ziemnego;
3. o świadczenie usług przesyłania
lub dystrybucji ciepła;

4. sprzedaży;
5. kompleksowych,
biorąc pod uwagę wartość przedmiotu sporu, zgodnie z wysokością
progów finansowych wskazanych
przez Ministra Energii (zob. art. 31f
ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne).
Celem prowadzenia postępowania
w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu jest:
1. umożliwienie zbliżenia stanowisk
stron w celu rozwiązania sporu
przez jego strony;
2. przedstawienie stronom propozycji
rozwiązania sporu.
W zakresie nieuregulowanym
w ustawie - Prawo energetyczne:
1. zastosowanie znajdują przepisy
ww. ustawy z dnia 23 września
2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1823, opubl. w dniu 9 listopada 2016 r.), obowiązującej po dwumiesięcznym vacatio legis, z wyjątkiem art. 70 (który wszedł w życie
w dniu 10 listopada 2016 r.);
2. zastosowania nie mają przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wnioskodawcą żądającym postępowania przed Koordynatorem ds. Negocjacji przy prezesie URE, może być
odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie
domowym albo prosument13 (odbiorca
końcowy14 dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy
kompleksowej15, wytwarzający energię
elektryczną wyłącznie z oze w mikroinstalacji16, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą
regulowaną ustawą o SDG17) będący
konsumentem18.
Warunkiem wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Koordynatora,
jest podjęcie (wcześniej), przez wnioskodawcę, próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu zawiera co najmniej

oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie rodzaju postępowania (zbliżenie stanowisk czy
przedstawienie propozycji rozwiązania
sporu) oraz podpis Wnioskodawcy. Do
wniosku o wszczęcie postępowania
wnioskodawca dołącza:
1. informację, czy występowano do
prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8
ust. 119;
2. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie, między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie została rozpatrzona przez
Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd;
3. kopię korespondencji z przedsiębiorstwem energetycznym dotyczącej sporu lub oświadczenie
o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.
Jeśli wniosek nie spełnia wymagań ustawowych, Koordynator wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia
wniosku (w terminie nie krótszym, niż
7 dni), pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia.
Koordynator odmawia rozpatrzenia sporu, gdy:
1. przedmiot sporu wykracza poza
kategorie objęte właściwością Koordynatora;
2. wnioskodawca nie podjął - przed
złożeniem wniosku - próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu;
3. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest
w toku, z zastrzeżeniem zawieszenia z urzędu postępowania toczącego się w tej sprawie przed
prezesem URE w trybie art. 8 ust.
1 ustawy - Prawo energetyczne albo rozpatrzenia już sprawy przez
Koordynatora, inny właściwy podmiot lub sąd;
4. wartość przedmiotu sporu jest
wyższa albo niższa od progów
ustawowych wyznaczonych w try-

bie prawem przepisanym (na podstawie przepisów wykonawczych).
Jeśli Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem w trybie art. 8 ust. 1
w trakcie postępowania przed Koordynatorem, prezes URE zawiesza z urzędu postępowanie wszczęte na podstawie art. 8 ust. 1, po jego wszczęciu.
Wynik postępowania20 w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przedstawiany
jest stronom w terminie 90 dni od
dnia doręczenia wniosku organowi
ADR. W przypadku sporu szczególnie skomplikowanego termin ten może
być przedłużony, o czym strony powinny być powiadomione (ze wskazaniem
terminu zakończenia sprawy)21.
Szczegółowy tryb prowadzenia
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów - o których mowa w art. 31a ustawy Prawo
energetyczne - określi minister właściwy do spraw energii (Minister Energii)22, w drodze rozporządzenia23.
Zindywidualizowane, profesjonalne, odpowiedzialne i nieodpłatne prowadzenie przez Koordynatora, każdego pozasądowego postępowania
w zakresie przedmiotowo wyznaczonym treścią art. 31a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, może dać nową
jakość współpracy między odbiorcami
paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciepła w gospodarstwie domowym
a przedsiębiorstwami energetycznymi,
czy między prosumentami będącymi
konsumentami a przedsiębiorstwami
energetycznymi, zaś Koordynatorowi
szansę oddziaływania systemowego
na rynku energetycznym.
o
Przypisy:
1. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016
r., poz. 1823), zwana ustawą o ADR, weszła w życie
po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
art. 55 i art. 57, które weszły w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia oraz art. 70, który wszedł w życie
z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszenie 9
listopada 2016 r.).
2. Por. Z. Kmieciak „Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym”, Wydawnictwo Zakamycze 2004, s. 15.
3. zob. np. art. 31d ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne.
4. Z uzasadnienia do ustawy o ADR, prezentowanego
do „4.4. Obowiązki przedsiębiorców (art. 29-30)”, wynika,
że „zobowiązanie do korzystania z podmiotów ADR do
celów rozwiązywania sporów z konsumentami wynikać
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może z ustawy lub dobrowolnego przystąpienia do systemu ADR przez przedsiębiorcę (…). W obecnym stanie
prawnym obowiązek uczestnictwa w postępowaniu ADR
mają podmioty rynku finansowego w związku z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika Finansowego”.
W ustawie - Prawo energetyczne (art. 31 a i nast.), czyli
w przepisie sensu stricto sektorowym energetycznym,
takiego obowiązku na przedsiębiorstwa energetyczne nie
nałożono.
5. zob. też art. 31d ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.
6. istotę oddają następujące twierdzenia: 1) wiążący
charakter zapadających rozstrzygnięć i wsparcie ich
systemem sankcji prawnych, w tym środkami przymusu
państwowego, 2) pozbawienie stron wpływu na wybór
osoby rozstrzygającej (sędziego), jak też określenie materialnych reguł i procedury orzekania, 3) zagwarantowanie możliwości aktywnego uczestnictwa w postępowaniu, głównie przez przytaczanie stosownej argumentacji,
zgłaszanie dowodów i wniosków dowodowych oraz wysuwanie innych żądań procesowych - por. Z. Kmieciak
„Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym”, Wydawnictwo Zakamycze 2004, s. 16.
7. Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
„Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji – zagadnienia prawne i ekonomiczne” pod redakcją A. Binsztoka;
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wrocław 2012, s. 19.
8. Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
„Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji – zagadnienia prawne i ekonomiczne”, tamże s. 19.
9. „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową,
gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego
zawodu (zob. rozdział I Przepisy ogólne Art. 4 Definicje);
„przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy
prywatny, która działa - w tym również za pośrednictwem
jakiejkolwiek innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej
rzecz - w celach związanych z jej działalnością handlową,
gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego
zawodu.

Elektroenergetyka

10. Zob. rozdział I Przepisy ogólne Art. 1 Przedmiot.
11. Koordynator do spraw negocjacji przy prezesie URE
powołany został przez prezesa URE - zgodnie z art. 31c
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), spośród
osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, które: 1) posiadają tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny; 2) korzystają w pełni z praw publicznych; 3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono wobec nich zakazu zajmowania
kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych
ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;
4) posiadających kompetencje kierownicze; 5) posiadających co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej
3-letni s taż pracy na stanowisku kierowniczym; 6) posiadających wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Koordynatora.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 marca
2010 r. (sygn. akt I PK 202/09), o spełnieniu kryterium
„funkcji kierowniczej” decyduje faktyczne zarządzanie
mieniem pracodawcy i pracownikami w imieniu pracodawcy „a także odpowiedzialność za mienie pracodawcy
(w tym zabezpieczenie warunków pracy własnej i podległych pracowników) oraz sporządzanie ewidencji czasu
pracy własnej i podległych mu pracowników.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca
2008 r. (sygn. Akt II PK 326/07) okoliczność, że „charakter specjalistyczny i samodzielny” a nie charakter kierowniczy ma praca, jeśli „powód nie miał podwładnych,
których pracą mógłby kierować”. „Brak podwładnych (…)
przemawia przeciwko uznaniu stanowiska powoda za
kierownicze”.
12. Zgodnie z art. 31c ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, Koordynator nie może: 1) być członkiem zarządów,
rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa
handlowego; 2) być zatrudniony w spółkach prawa
handlowego lub wykonywać w nich innych zajęć, które
mogłyby wywoływać podejrzenie o jego stronniczość lub
interesowność; 3) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej
z tych spółek; 4) prowadzić działalności gospodarczej na

własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także
zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem
czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności
(prokurentem - szczególny rodzaj pełnomocnictwa).
Zakaz nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie
w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
13. Prosumentowi, będącemu konsumentem w rozumieniu K.c., przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa
energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji tej energii (zob. art.
6c ust. 1a i nast. Ustawy - Prawo energetyczne). Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane rozpatrzyć
reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli
reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona. Jeżeli przedsiębiorstwo
energetyczne nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym - w terminie 14 dni od powiadomienia
go o nieuwzględnieniu reklamacji - wystąpi do Koordynatora przy prezesie URE, z wnioskiem o rozwiązanie
sporu w tym zakresie, dostarczania paliw gazowych lub
energii nie wstrzymuje się do czasu rozwiązania sporu
przez tego Koordynatora. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta będącego konsumentem, prosument ten może wystąpić
- w termie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia
o nieuwzględnieniu reklamacji - do Koordynatora przy
prezesie URE, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym
zakresie. Jeśli postępowanie przed Koordynatorem przy
prezesie URE zakończyło się na niekorzyść odbiorcy, to
nie ma zastosowania art. 6d ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
energetyczne (w zakresie wznowienia i kontynuowania
dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub
ciepła). W przypadku wystąpienia przez odbiorcę w gospodarstwie domowym z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem przy prezesie URE albo
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez prezesa URE,
przedsiębiorstwo energetyczne (wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych lub energii) może zainstalować przedpłatowy
układ pomiarowo-rozliczeniowy temu odbiorcy (chyba,
że wstrzymanie było z powodu zagrożenia dla zdrowia
i życia).
14. Odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie
zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej (zob. art. 3 pkt 13a ustawy - Prawo
energetyczne).
15. Usługa kompleksowa - usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży,
umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji
paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych (zob. art. 3 pkt 30 ustawy - Prawo energetyczne).
16. Mikroinstalacja - instalacja OZE o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu
nie większej niż 120 kW.
17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
a także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły (zob. art. 2 ustawy o SDG).
18. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarcza lub zawodową (zob.
art. 221 K.c.).
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1K.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarcza
lub zawodową (zob. art. 431 K.c.).
19. Art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne stanowi,
że w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci, w tym zwiększenia mocy
przyłączeniowej, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii,
umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego,
umowy o świadczenie usług magazynowania paliw ga-

zowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3 , umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz
umowy kompleksowej oraz z przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii,
odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji
odnawialnego źródła energii, a także odmowy przyłączenia mikroilnstalcji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo
upływu terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d7 pkt 2,
nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłączenia od
sieci mikroinstalacji, rozstrzyga prezes URE na wniosek
strony.
20. Postępowanie przed Koordynatorem do spraw negocjacji przy prezesie URE - zgodnie z ratio legis - jest nieodpłatne (ustawa o ADR - w art. art. 71 ust. 1 - wskazuje
dotację celową, czyli środki z budżetu państwa limitowane w latach 2017-2026 w kwocie po 45 760 zł rocznie
„na wykonywanie zadań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich”).
Strony postępowania mają zapewnioną możliwość aktywnego udziału w postępowaniu przed Koordynatorem,
poprzez ustawową gwarancję: 1) przedstawiania stanowisk, dokumentów i dowodów, 2) dostępu do stanowisk,
dokumentów i dowodów przedstawionych przez drugą
stronę oraz opinii wydanych przez ekspertów, 3) możliwość ustosunkowania się do opinii, ekspertyz itp.
21. Zob. też G. Kaczmarek „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w energetyce – Koordynator ds.
Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki”,
Biuletyn URE nr 04/2016-01/2017 (http://www.ure.gov.
pl/pl/publikacje/4260,Publikacje.html).
22. W ustawie - Prawo energetyczne (w przepisach sektorowych stanowiących lex specialis), nie przewidziano
dla Koordynatora kompetencji do szczegółowego określenia procedury postępowania np. w formie regulaminu,
zarządzenia czy uzgodnienia, lecz zawarto delegację dla
Ministra Energii, która znalazła urzeczywistnienie w rozporządzeniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1493) oraz w rozporządzeniu z
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości
progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których
przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1494).
23. zob. art. 31f ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

NADZÓR
INŻYNIERSKI
WSPARCIE INWESTORA W ZAKRESIE
TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYM

Urząd Dozoru Technicznego od wielu lat wspiera przedsiębiorców z sektora energetyki, chemii, petrochemii
i gazownictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy przy największych przedsięwzięciach
gospodarczych. Poza usługami strony trzeciej, oferowanymi projektantom i wytwórcom, proponujemy inwestorom
nowe rozwiązanie – nadzór inżynierski – wsparcie w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów prowadzenia
inwestycji. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dotyczące technicznego nadzoru na wszystkich etapach cyklu
życia inwestycji.

ZAKRES DZIAŁAŃ W RAMACH NADZORU INŻYNIERSKIEGO:
 weryfikacja wymagań technicznych wykonania
i odbioru urządzeń
 analiza dokumentacji ofertowej od wykonawców
 analiza wymagań w zakresie kwalifikacji
wykonawców
 bezpieczeństwo procesowe
 nadzór w formie inspekcji

Dowiedz się więcej >>

 nadzór nad działaniami wytwórców
 nadzór spawalniczy
 nadzór antykorozji
 ocena/analiza dokumentacji
 badania laboratoryjne
 rozwój kompetencji: szkolenia techniczne,
certyfikacja osób
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Wodny „podatek”
- reaktywacja
Elektroenergetyka

D

nia 2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne. Nowe przepisy implementują do polskiego porządku prawnego zasadę
wynikającą z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października
2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
(tzw. „Ramową Dyrektywą Wodną”), streszczającą się w zdaniu „zanieczyszczający
płaci”. Skutkowało to uchyleniem obecnie obowiązujących zwolnień z opłat za pobór
wód dla potrzeb energetyki wodnej oraz dla potrzeb wytwarzania energii cieplnej
lub elektrycznej. Pobór nowo wprowadzonych opłat będzie się odbywał na zasadach
analogicznych do poboru podatków.
 Zwieńczenie

długotrwałego procesu

Prace nad przepisami nowego Prawa wodnego, dostosowującymi prawo
polskie do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej, trwały od dłuższego czasu.
Zapoczątkowano je już w parlamencie
poprzedniej kadencji. W ubiegłym roku
projekt był na wokandzie Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komisji Prawniczej, a wreszcie Rady Ministrów. Miałem

przyjemność sygnalizować wówczas tę
problematykę na łamach Nowej Energii
(nr 4/52/2016).
W kwietniu 2017 r. rządowy projekt
ustawy - Prawo wodne trafił wreszcie
do Sejmu, zaś 2 sierpnia 2017 r. ustawa uchwalona przez parlament została
podpisana przez Prezydenta RP. Nowa regulacja wdraża tzw. instrumenty
ekonomiczne służące gospodarowaniu
wodami, którymi są przede wszystkim
opłaty za usługi wodne.

 Dlaczego „podatek” od
wody

Opłaty za usługi wodne, choć formalnie nie są określane mianem „podatku”, w rzeczywistości będą miały charakter świadczenia podatkowego. Będą to
przecież świadczenia przymusowe i bezzwrotne, zaś ich beneficjentem będzie
szeroko rozumiane państwo, działające
przez nowotworzone Przedsiębiorstwo
Gospodarki Wodnej „Wody Polskie”.

Do ponoszenia opłat za usługi wodne odpowiednie zastosowanie będą
znajdowały przepisy Ordynacji podatkowej zawarte w jej dziale III, zatytułowanym „Zobowiązania podatkowe”,
zaś uprawnienia organów podatkowych
będą przysługiwały Wodom Polskim,
właściwym organom Inspekcji Ochrony
Środowiska oraz gminom. Procedurę
postępowania Wód Polskich będą określały przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego. Sądowej weryfikacji
zasadności ponoszenia opłat za usługi
wodne będą dokonywały sądy administracyjne, a ich egzekucja będzie się
odbywała w trybie administracyjnym.

 Co konkretnie będzie
„opodatkowane”

Przedmiotem podatku wodnego będą usługi wodne, rozumiane jako zapewnienie gospodarstwom domowym,
podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód
w zakresie wykraczającym poza zakres
powszechnego, zwykłego oraz szczególnego korzystania z wód.
Powszechne korzystanie z wód
przysługuje każdemu i służy zaspokajaniu zwłaszcza potrzeb osobistych,
bez stosowania specjalnych urządzeń
technicznych, w tym także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów
wodnych itp. Podobnie, zwykłe korzystanie z wód umożliwia zaspokajanie
potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.
Szczególnym korzystaniem z wód jest
natomiast korzystanie w stopniu wykraczającym poza powszechne oraz zwykłe korzystanie z wód i obejmuje m.in.
korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej.
Skoro więc usługi wodne służą zaopatrzeniu w wodę w przypadkach wykraczających poza powszechne, zwykłe
i szczególne korzystanie z wód, służące
głównie zaspokajaniu potrzeb osobistych i prowadzeniu działalności gospodarczej, to przyjąć należy, że podmiotami obciążonymi opłatami będę przede

wszystkim duże przedsiębiorstwa, które używają wody na skalę przemysłową, w ten sposób, że dokonują poboru
wód podziemnych lub wód powierzchniowych.

 Jaka konstrukcja opłaty
Opłata za usługi wodne za pobór
wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód
pobranych.
W przypadku sektora energetycznego, opłatę za pobór wód do celów
elektrowni wodnych ponosi się wyłącznie za ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej, z wykorzystaniem wody pobranej
zwrotnie oraz za pobraną bezzwrotnie
wodę technologiczną nieprzeznaczoną
wprost do produkcji energii elektrycznej. Natomiast opłatę zmienną za pobór
wód do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni
lub elektrociepłowni ponosi się wyłącznie za różnicę między ilością wód pobranych do tych celów, a ilością wód
z obiegów chłodzących elektrowni lub
elektrociepłowni wprowadzanych do
wód lub do ziemi.
Wysokość opłaty za usługi wodne
zależy m.in. od ilości pobranej wody
oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy wodę podziemną,
przeznaczenia wody, jej średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ),
przy czym wielolecie obejmuje co najmniej 20 lat.

 Kto określi stawki opłat
Górne stawki opłaty stałej i zmiennej określają przepisy ustawy - Prawo
wodne, zaś stawki jednostkowe w ramach limitów ustawowych określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Przykładowo, opłata stała za pobór
wód podziemnych do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej dla
instalacji posiadających w dniu wejścia
w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane, wynosi nie więcej niż 500 zł na

dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór
wód. Natomiast opłata zmienna za pobór wód do celów:
a) zapewnienia funkcjonowanie systemów chłodzenia elektrowni
i elektrociepłowni dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie
ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane, wynosi nie więcej, niż:
 0,70 zł za 1 m 3 różnicy między
ilością wód podziemnych pobranych do tych celów, a ilością wód
z obiegów chłodzących elektrowni
lub elektrociepłowni - wprowadzanych do wód lub do ziemi;
 0,35 zł za 1 m3 różnicy między ilością wód powierzchniowych pobranych do tych celów, a ilością wód
z obiegów chłodzących elektrowni
lub elektrociepłowni - wprowadzanych do wód lub do ziemi;
b) elektrowni wodnych - wyniesie nie
więcej niż 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej
w obiekcie energetyki wodnej oraz
nie więcej niż 0,35 zł za pobór bezzwrotny 1 m3 wody technologicznej
nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej.
Istotne jest, że wysokość opłat za
usługi wodne ustala się według stawek tych opłat obowiązujących w okresie, w którym miało miejsce korzystanie
z usług wodnych.

 „Samoopodatkowanie”
czy wymiar dokonany
przez instytucję
publiczną

Podmioty korzystające z usług
wodnych, dokonujące poboru wód
powierzchniowych lub podziemnych
w ramach usług wodnych, będą ponosiły opłaty, których wysokość ustalą
Wody Polskie.
O wysokości opłaty stałej zobowiązany dowie się z informacji rocznej, zawierającej m.in. sposób obliczenia tej
opłaty. Opłatę będzie należało uiścić

17

Elektroenergetyka

nr 4(58)/2017

18

nr 4(58)/2017

na rachunek bankowy Wód Polskich
w czterech równych ratach kwartalnych,
nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Jeżeli zobowiązany do wniesienia
opłaty nie wykona swojego obowiązku,
właściwy organ Wód Polskich określi
wysokość opłaty stałej w drodze decyzji. Złożenie odwołania od decyzji nie
wstrzyma jej wykonania, co oznacza, że
decyzja będzie natychmiast wykonalna.
Analogicznie będzie ustalana opłata zmienna. Również i w przypadku tej
opłaty Wody Polskie poinformują o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia,
przy czym okresem rozliczeniowym dla
opłaty zmiennej będzie kwartał. Opłata zmienna powinna zostać uiszczona
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
informacji, zaś w braku uiszczenia opłaty właściwy organ Wód Polskich określi wysokość opłaty w drodze decyzji.
Przedmiotowa decyzja, tak jak w przypadku opłaty stałej, będzie natychmiast
wykonalna, ponieważ złożenie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania.

 Czy będzie można się

Elektroenergetyka

odwołać

Korzystający z usług wodnych, zobowiązany do ponoszenia opłat z tego
tytułu, będzie mógł złożyć reklamację,
jeden raz w okresie rozliczeniowym, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty
stałej lub zmiennej. W takim przypadku
reklamację będzie należało złożyć do organu ustalającego wysokość opłat, przy
czym w większości przypadków będą
to Wody Polskie. Termin na złożenie
reklamacji określono na 14 dni od dnia
otrzymania informacji o wysokości opłat
za usługi wodne. Istotne jest jednak, że
złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia opłaty.
W razie uznania reklamacji za uzasadnioną, korzystający z usług wodnych
otrzyma nową informację o wysokości opłat. Natomiast w razie nieuznania
reklamacji, wysokość opłaty za usługi
wodne zostanie określona w drodze
decyzji, od której będzie przysługiwała skarga do sądu administracyjnego.

W związku z powyższym aktywność
korzystającego w wykazywaniu, że wysokość opłat została błędnie ustalona,
powinna koncentrować się na postępowaniu przed Wodami Polskimi, ponieważ sąd administracyjny będzie badał legalność decyzji Wód Polskich na
moment jej wydania i nie przeprowadzi
postępowania dowodowego.

 Jaka egzekucja
Opłaty za usługi wodne będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

”

Opłaty za usługi
wodne, choć
formalnie nie są
określane mianem
„podatku”, w
rzeczywistości
będą miały
charakter
świadczenia
podatkowego.
Będą to przecież
świadczenia
przymusowe i
bezzwrotne, zaś
ich beneficjentem
będzie szeroko
rozumiane
państwo,
działające przez
nowotworzone
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Wodnej „Wody
Polskie”

Oznacza to, że za egzekucję opłat będą odpowiedzialni naczelnicy urzędów
skarbowych. Możliwość stosowania egzekucji administracyjnej w stosunku do
podmiotów uchylających się od terminowego uiszczania opłat, jest bardzo

prawdopodobna skoro decyzje określające ich wysokość będą podlegały
natychmiastowemu wykonaniu.

 Od kiedy „podatek” od
wody

Pomimo kontrowersji pojawiających
się w dyskursie publicznym i trudności
w określeniu skutków wdrożenia opłat
za usługi wodne, „wodna rewolucja” nie
dokona się z dnia na dzień. Zgodnie
z przepisami przejściowymi, wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf
(ogłoszonych publicznie cen i stawek
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków),
określonych na 2018 r. oraz 2019 r.

 Ile to będzie

kosztowało?

Zgodnie z oceną skutków regulacji
opracowaną w toku rządowego procesu
legislacyjnego, wpływy z opłat za usługi wodne w latach 2017-2028 wyniosą
ok. 11,3 mld zł, a więc średnio 1,13 mld
zł rocznie. Pozostaje mieć nadzieję, że
koszty tych opłat nie utrudnią znacznie
funkcjonowania branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz że zostaną
należycie wykorzystane do utrzymania
właściwego stanu infrastruktury wodnej.

 Wnioski
Korzystający z wody w stopniu skutkującym obowiązkiem uiszczania opłat
za usługi wodne, a więc głównie duże
przedsiębiorstwa z branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej, dokonujące
poboru wód dla wykonywanej działalności, staną od 1 stycznia 2018 r. w obliczu
świadczenia o charakterze podatkowym, pobieranego w trybie administracyjnym. Miejmy nadzieję, że opłaty za
wodę nie staną się narzędziem fiskalizmu, lecz będą rzeczywiście efektem
przyjęcia zasady „zanieczyszczający
płaci” i pozytywnie wpłyną na sposób
gospodarowania wodami.
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związane z publikacją konkluzji
BAT dla LCP - jak ich uniknąć?

W

dniu 17 sierpnia 2017 r. opublikowany został dokument, na który od dawna
czekała polska energetyka. Są to tzw. konkluzje BAT dla dużych obiektów
energetycznego spalania (LCP). W dokumencie tym przewidziano ostrzejsze normy
emisji dla przemysłu, w szczególności dla elektrowni i elektrociepłowni węglowych.

Publikacja konkluzji BAT oznacza,
że Polsce nie udało się obronić sektora wytwórczego, historycznie opartego na wysokoemisyjnym węglu, przed
niekorzystnymi dla niego regulacjami
środowiskowymi. Głosowanie nad konkluzjami BAT na poziomie europejskim

odbyło się 28 kwietnia tego roku i do
końca nie było wiadomo, czy Polsce
uda się zablokować sporne zmiany.
Choć stanowisko Polski poparło ostatecznie 7 państw, w tym - co ciekawe również Niemcy, nie udało się zapobiec
przyjęciu konkluzji BAT, w proponowa-

nym restrykcyjnym kształcie. Emisyjna
śruba została ponownie dokręcona,
a Komisja Europejska uczyniła kolejny
krok w stronę zapowiadanej dekarbonizacji europejskiej gospodarki. W konsekwencji organizacje ekologiczne triumfują, a Polska energetyka znów liczy

Elektroenergetyka

Dalsze obostrzenia
dla Polskiej energetyki
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straty związane z pro-środowiskowymi
regulacjami, a te mogą być olbrzymie
- nawet rzędu 10-12 mld zł.
Zakłady będą miały cztery lata na
dostosowanie swoich instalacji do nowych wymogów. Dla wielu przedsiębiorstw energetycznych będzie się to
wiązało z koniecznością przeprowadzenia kolejnych kosztownych inwestycji dostosowawczych. Aby tego
uniknąć poszczególne zakłady mogą
jednak próbować uzyskać tzw. odstępstwo od konkluzji BAT, co pozwoli odsunąć dostosowanie do konkluzji BAT
w bardziej odległą przyszłość albo nawet definitywnie uniknąć obowiązku
dostosowania do konkluzji BAT.

 Skąd wzięły się

Elektroenergetyka

konkluzje BAT?

Instalacje przemysłowe odgrywają
istotną rolę w tworzeniu gospodarczego
dobrobytu mieszkańców UE, przy czym
w znaczący sposób oddziałują na środowisko. Nie uszło to uwadze prawodawcy
unijnemu, który już w 1996 r. przyjął regulację obejmującą ponad 50 000 instalacji w UE. W ówczesnych przepisach
przewidziano zintegrowane podejście
do kontroli zanieczyszczeń z instalacji,
które objawia się m.in. ustalaniem warunków różnych emisji w jednym tzw.
pozwoleniu zintegrowanym. Regulacje
dotyczące instalacji przemysłowych rozwijały się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, a obecnie skodyfikowane są
w Dyrektywie IED1 z 2010 r.
Jednym z kluczowych elementów
zintegrowanego podejścia do kontroli
zanieczyszczeń w Dyrektywie IED jest
stosowanie najlepszych dostępnych
technik (ang. Best Available Techniques - BAT) przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwoleń dla instalacji. Opis
najlepszych dostępnych technik dokonywany jest w dokumentach referencyjnych BREF. Są to obszerne
dokumenty przyjmowane dla danego
rodzaju działalności, tworzone przez
tzw. Techniczne Grupy Robocze, czyli
międzynarodowe zespoły ekspertów

składające się m.in. z przedstawicieli
Państw Członkowskich UE i przedstawicieli przemysłu, których pracę koordynuje Europejskie Biuro IPPC w Sewilli. Od niedawna w proces opracowania
BREF zaangażowane są także organizacje pozarządowe.
W przeszłości BREF mogły stanowić punkt odniesienia do ustalania warunków pozwoleń zintegrowanych, ale
jednak nie były aktem prawnym. Taki
stan rzeczy skutkował dość dużą dowolnością w treści pozwoleń zintegrowanych. Dlatego wraz z przyjęciem Dyrektywy IED wprowadzono nowy - tym
razem już wiążący prawnie - dokument,
tj. konkluzje BAT. W tym dokumencie
zawarta jest esencja ustaleń BREF
oraz sformułowane są wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także
wskazane są poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Po opublikowaniu konkluzje BAT
stają się częścią porządku prawnego
Państw Członkowskich.
Do tej pory najlepsze dostępne
techniki dla dużych obiektów energetycznego spalania opisywał liczący niemalże 600 stron BREF dla LCP z 2006 r.
Mając na uwadze, że dostępne techniki dla przemysłu podlegają nieustannemu rozwojowi, w 2011 r. rozpoczął
się przegląd obowiązującego BREF dla
LCP, którego wynikiem jest m.in. przyjęcie 28 kwietnia 2017 r. wspomnianych
konkluzji BAT.
Oprócz instalacji energetycznego
spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie),
konkluzjami BAT objęte są także niektóre powiązane instalacje zgazowania
węgla lub innych paliw oraz spalarnie
i współspalarnie odpadów.

 Surowsze normy

emisyjne i ich
wpływ na instalacje
wymagające pozwolenia
zintegrowanego

Uzasadnione obawy sektora budzą
przede wszystkim wynikające z konklu-

zji BAT dla LCP bardziej rygorystyczne poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (tzw.
BAT-AELs). BAT-AELs są wiążące na
potrzeby ustalania dopuszczalnej wielkości emisji w pozwoleniu zintegrowanym. W niektórych przypadkach poziomy te zostały znacząco zaostrzone
w stosunku do dotychczasowych poziomów określonych w Dyrektywie IED.
Poziomy BAT-AELs określono
w formie zakresu (np. dla instalacji po-

”

Jednym
z kluczowych
elementów
zintegrowanego
podejścia
do kontroli
zanieczyszczeń
w Dyrektywie IED
jest stosowanie
najlepszych
dostępnych
technik (ang.
Best Available
Techniques - BAT)
przy ustalaniu
dopuszczalnych
wielkości emisji
i innych warunków
pozwoleń dla
instalacji

wyżej 300 MW standard NOX określono
na < 85-150 mg/Nm3). Dyrektywa IED
ani konkluzje BAT nie precyzują, czy
instalacje powinny spełniać górny czy
dolny przedział zakresu. Polski ustawodawca dostrzegł ten problem i zawarł
w ustawie Prawo ochrony środowiska2
przepisy, z których wynika, że wiążące
na potrzeby ustalania dopuszczalnych
wielkości emisji, powinny być najwyższe z określonych w konkluzjach BAT
wielkości emisji powiązanych z BAT.
Oprócz wprowadzenia surowszych
standardów dla zanieczyszczeń historycznie regulowanych przez pra-

wodawcę unijnego (NOX, SO2, pył),
w konkluzjach BAT unormowano także
dodatkowe, dotąd nieobjęte standardami na poziomie europejskim, substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).
W konkluzjach BAT zawarto także
inne wymogi, które mogą znacząco
wpłynąć na działalność poszczególnych instalacji - przykładowo choćby
można wskazać nowe wymogi dotyczące monitoringu.
Uogólniając, instalacje nowe, które
dopiero rozpoczynają działalność po
opublikowaniu konkluzji BAT dla LCP
będą musiały być już zgodne z wymaganiami wynikającymi z konkluzji
BAT. Trochę inaczej wygląda sytuacja
w odniesieniu do instalacji już funkcjonujących - w ich przypadku zgodność
będzie musiała zostać zapewniona
w ciągu 4 lat od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE.
W Prawie ochrony środowiska
przewidziano - w ślad za Dyrektywą
IED - specjalną procedurę dostosowawczą. Organ właściwy do wydania
pozwolenia zintegrowanego dokona
analizy jego warunków nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji
konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym
UE. Jeżeli analiza wykaże konieczność
zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ przekaże prowadzącemu instalację, informację o konieczności dostosowania instalacji w terminie nie dłuższym
niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji
BAT w Dzienniku Urzędowym UE do
wymagań określonych w tych konkluzjach oraz wezwie prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem
o zmianę pozwolenia w terminie roku
od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku, mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.
Oznacza to, że duże zakłady dostały czas do 2021 r. na modernizację
w celu dostosowania się do konkluzji
BAT. Jednak realizacja tego zadania
w tym czasie może okazać się dużym
wyzwaniem. Podnoszone są głosy, że
4 lata na modernizację sektora to zbyt

mało i może to zagrozić bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej w Polsce. Należy bowiem mieć na uwadze
strukturę produkcji energii elektrycznej
w Polsce, która na przestrzeni ostatnich lat nie uległa wielkim zmianom,
i nadal oparta jest na paliwach kopalnych - węglu kamiennym i brunatnym.
Ratunkiem dla instalacji, których
modernizacja w celu dotrzymania norm
wynikających z konkluzji BAT nie będzie opłacalna, mogą okazać się tzw.
odstępstwa od konkluzji BAT.

 Jak uzyskać odstępstwa
od konkluzji BAT?

Do polskiego porządku prawnego
została implementowana możliwość
uzyskania odstępstwa od konkluzji
BAT. W rzeczywistości chodzi o odstępstwo od dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych określonych
na podstawie konkluzji BAT.
Odstępstwo będzie polegało na
wydłużeniu okresu dostosowania się
do ostrzejszych granicznych wielkości emisji ponad ustawowy limit 4 lat,
przy czym w przepisach nie wskazano
górnej granicy okresu odstępstwa. Zatem w praktyce można ubiegać się też
o odstępstwo bezterminowe. Udzielenie odstępstwa i określenie jego zasad będzie następowało każdorazowo w pozwoleniu zintegrowanym dla
danej instalacji. Oznacza to, że będzie
się to odbywało na poziomie regionalnym (odpowiedni marszałek, starosta),
a nie na poziomie krajowym (minister
środowiska).
Takie odstępstwo może zostać
udzielone z uwagi na nieproporcjonalnie wysokie koszty dostosowania instalacji do granicznych wielkości emisyjnych, w stosunku do korzyści dla
środowiska, pod warunkiem, że nie
zostaną przekroczone krajowe standardy emisyjne. W analizie poprzedzającej udzielenie odstępstwa należy wziąć
pod uwagę położenie geograficzne,
lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub
inne czynniki mające wpływ na funk-

cjonowanie instalacji i środowisko jako całość. Kryteria te oznaczają, że
prowadzący instalację występujący
o udzielenie odstępstwa, będzie musiał wykazać, że jego instalacja odbiega od modelowych instalacji, w oparciu o które formułowano konkluzje BAT
(well performing plants), i koszty jej dostosowania do konkluzji BAT są nieproporcjonalne do korzyści dla środowiska. Zatem trzeba wykazać, że wobec
danej instalacji zachodzi „szczególny
przypadek” w rozumieniu Prawa ochrony środowiska uzasadniający udzielenie odstępstwa.
Kluczowe w zakresie wykazania
nieproporcjonalnie wysokich kosztów
okaże się porównanie wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia, aby
instalacja mogła osiągnąć graniczne
wielkości emisyjne, z wartością korzyści dla środowiska. Organ będzie zobowiązany do oceny, czy dany przypadek
można uznać za szczególny i zasługujący na odstępstwo, zaś uzasadnienie
takiej oceny powinno znaleźć się w treści wydanego przez organ pozwolenia
zintegrowanego.
W tym momencie trudno jeszcze
przewidywać, jak organy będą podchodzić do odstępstw - czy będą je
traktować zupełnie wyjątkowo (a więc
udzielać ich jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach), czy też zaproponują sprzyjającą prowadzącym
instalację, liberalną wykładnię przesłanek. Warto jednak wskazać, że wniosek o odstępstwo będzie także podlegał weryfikacji ze strony organizacji
pozarządowych, które będą brały udział
w takim postępowaniu. Zatem warto
przygotować dokumenty w taki sposób,
aby budziły one jak najmniej wątpliwości, a ryzyko zakwestionowania udzielonego odstępstwa było jak najniższe.

o
Przypisy:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/
UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L z 2010 r. poz. 334,
s. 17).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
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Paliwa dla energetyki

węgla brunatnego w Polsce

P

olska gospodarka otrzymała szansę zagospodarowania perspektywicznych złóż
węgla brunatnego dla kontynuacji produkcji taniej i czystej energii elektrycznej
oraz zapewnieniu stabilnych miejsc pracy dla zagwarantowania bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Własna, tania i stabilna dostawa energii elektrycznej to
strategiczne zagadnienie każdego państwa. Sytuacja polityczna i gospodarcza
Europy jest bardzo poważna. Europa winna posiadać tanią energię elektryczną
dla rozwoju poszczególnych gospodarek. Energia droga, zwana ekologiczną, przy
wygaszającej się gospodarce i zwiększającym się bezrobociu może doprowadzić
do dużych niepokojów społecznych. Polska winna podjąć zdecydowane działania
w rozmowach UE o roli węgla w energetyce w Europie, a w tym roli europejskiego
przemysłu gwarantującego miejsca pracy.
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 Rola węgla brunatnego
Istniejące kompleksy paliwowoenergetyczne wykorzystujące węgiel
brunatny, z kompleksem Bełchatów na
czele są obecnie istotnym gwarantem
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Stabilizują ceny energii elektrycznej
dla krajowych gospodarstw domowych
oraz przemysłu. Ich eksploatacja prowadzona jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz z poszanowaniem wszystkich
wymogów ochrony środowiska, zarówno w obszarze wydobycia węgla, jak
i wytwarzania energii elektrycznej.
Kompleksy mają bardzo istotne
znaczenie społeczne i gospodarcze
w ujęciu regionalnym, m.in.:
 Zapewniają trwałe i atrakcyjne
miejsca pracy (bezpośrednie zatrudnienie w branży węgla brunatnego znajduje obecnie ok. 23,5 tys.
osób, a po uwzględnieniu miejsc
pracy w usługach towarzyszących
łącznie nawet 100 tys. osób);
 przyczyniają się do rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej oraz

obiektów użyteczności publicznej;
 tworzą centra przemysłowe i miej-

skie w rejonach rolniczych;
 stymulują popyt wewnętrzny, rozwój działalności usługowej, budownictwa, szkolnictwa, itp.;
 są źródłem istotnych dochodów z tytułu opłat i podatków dla województw
i gmin oraz poprawiają wskaźniki makroekonomiczne regionu.
Co istotne, kompleksy paliwowoenergetyczne wykorzystujące węgiel
brunatny, wykazywały dotychczas dodatnią rentowność i generowały nadwyżki umożliwiające finansowanie inwestycji utrzymujących oraz rozwojowych,
także w innych segmentach energetyki. W szczególności nie wymagały
i nie korzystały dotychczas z pomocy
publicznej w postaci np. dotacji lub ulg
podatkowych.

 Wyczerpujące zasoby

węgla brunatnego
w czynnych kopalniach

Zasoby węgla brunatnego w obecnie eksploatowanych złożach przez
poszczególne kopalnie umożliwiają zachowanie stabilnego poziomu wydobycia jedynie do 2020 r. Po tym okresie
nastąpi spadek potencjału wydobywczego w istniejących kopalniach, a co
za tym idzie spadek wydobycia i dostępności węgla brunatnego, jako paliwa dla energetyki. Bez udostępniania
nowych złóż węgla brunatnego i budowy nowych kompleksów opartych
na tym paliwie, w latach 2040-2045
nastąpi całkowity zanik mocy wytwórczych opartych na węglu brunatnym,
a to oznacza likwidację całej branży
[1, 2]. Brak decyzji o uruchamianiu no-

Tab. 1. Daty i parametry nowo uruchamianych złóż węgla brunatnego w Polsce w I poł.
XXI w. Źródło: Opracowanie własne
Złoże

Data rozpoczęcie
wydobycia węgla
brunatnego

Maksymalne
wydobycie w roku
[mln ton/r.]

Data zakończenia

Ilość węgla wydobytego do wyczerpania
zasobów
[mln ton]

Ościsłowo

2021

3,3

2035

39,0

Dęby Szlacheckie

2023

4,2

2044

69,9

Złoczew

2030

18,0

2062

393,8

Gubin

2030

17,0

2075

765,0

Oczkowice

2035

10,0

2110

785,0

Legnica

2040

31,0

2100

2 664,0

Łącznie

4 716,7

Tab. 2. Łączne zestawienie parametrów produkcyjnych scenariuszy: pesymistycznego,
realnego oraz optymistycznego Źródło: Opracowanie własne
Scenariusz pesymistyczny
Lata

Scenariusz realny

Scenariusz optymistyczny

Łączne
wydobycie
węgla

Łączna produkcja energii
elektrycznej

Łączne
wydobycie
węgla

Łączna produkcja energii
elektrycznej

Łączne wydobycie węgla

Łączna produkcja energii
elektrycznej

[mln ton]

[tys. GWh]

[mln ton]

[tys. GWh]

[mln ton]

[tys. GWh]

2015

63,3

56,9

63,3

56,9

63,3

56,9

2020

52,9

47,6

52,9

47,6

52,9

47,6

2025

53,4

48,1

56,3

50,7

60,3

54,3

2030

53,1

47,8

60,7

54,6

76,7

69,0

2035

24,8

22,3

55,9

50,3

61,8

55,6

2040

12,0

10,8

47,0

42,3

62,8

56,5

2045

0,5

0,4

35,5

31,9

65,5

58,9

2050

0,0

0,0

35,0

31,5

76,0

68,4

Paliwa dla energetyki

Uważam, że można zmienić obecną
i proponowaną politykę klimatyczno-energetyczną UE z zasady kar i subwencji,
na zasadę biznesową, z uwzględnieniem
polityki konkurencyjnej i niskoemisyjnej,
a nie tylko niskoemisyjnej. Każdy kraj
w UE winien sam kreować własny miks
energetyczny bez narzucania „ograniczeń” z Brukseli. Polska winna jednoznacznie wypracować własną doktrynę
górniczo-energetyczną opartą w pierwszej kolejności o krajowe surowce energetyczne, tj. energetykę węglową w powiązaniu z ekonomiczną energetyką
odnawialną. Nie można karać kraju za historyczne uwarunkowania gospodarcze.
Polska jest dużym europejskim krajem,
ale stosunkowo ubogim ekonomicznie
przy drastycznym wzroście zadłużenia
zagranicznego - sięgającym obecnie
około jednego biliona złotych (podwojenie w okresie ostatnich 10 lat)! Artykuł
przedstawia możliwy rozwój branży węgla brunatnego w I poł. XXI w.
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Rys. 1. Wydobycie węgla brunatnego według poszczególnych scenariuszy rozwoju do 2055 r. w mln ton Źródło: Opracowanie własne

wych złóż oznacza ograniczenie produkcji energii z węgla brunatnego, a to
przy założeniu, że w kolejnych latach
będzie wzrastało zapotrzebowanie na
energię elektryczną równoznaczne jest
z poważnym kryzysem energetycznym i ograniczeniem bezpieczeństwa
energetycznego Polski. Sytuacja taka
wymusza konieczność podjęcia jak
najszybszych decyzji o udostępnieniu nowych złóż i budowie nowych
kompleksów górniczo-energetycznych.

 Strategia branży węgla

brunatnego w I poł. XXI w.

Strategię rozwoju górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w Polsce w I poł. XXI w. opracowano analizując możliwe scenariusze w czynnych
zagłębiach górniczo-energetycznych,
jak również w nowych regionach, gdzie
występują znaczne zasoby tego paliwa [1, 2].
Strategię branży opracowano w postaci trzech scenariuszy rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce:
 scenariusz pesymistyczny zakłada wykorzystanie jedynie tych złóż

węgla brunatnego, na które kopalnie posiadają obecnie koncesje na
wydobywanie;
 scenariusz realny zakłada kontynuację rozwoju tego górnictwa
w oparciu o złoża satelickie czynnych obecnie kopalń (Ościsłowo)
oraz zagospodarowanie złóż perspektywicznych regionu łódzkiego
(Złoczew) i lubuskiego (Gubin);
 scenariusz optymistyczny zakłada kontynuację rozwoju tego
górnictwa na złożach satelickich
w czynnych kopalniach (Dęby
Szlacheckie) oraz powstanie nowych zagłębi górniczych w oparciu
o złoża perspektywiczne regionu
zachodniego (Legnicy) i regionu
wielkopolskiego (Oczkowice).
Daty i parametry nowo uruchamianych złóż węgla brunatnego w Polsce w I poł. XXI w. pokazano w tab. 1,
a łączne zestawienie parametrów produkcyjnych scenariuszy: pesymistycznego, realnego oraz optymistycznego
przedstawiono w tab. 2. Z przedstawionych scenariuszy widać harmonogram
wydobycia węgla brunatnego z zagospodarowywania nowych złóż - tab. 1.

Natomiast na rys. 1 przedstawiono
możliwe wydobycia węgla brunatnego, a na rys. 2 produkcję energii elektrycznej według poszczególnych scenariuszy.
Górnictwo węgla brunatnego może
i powinno być przez wiele dekad XXI w.
gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, a z tego paliwa można dalej produkować najtańszą energię elektryczną. Zwiększenie roli węgla
brunatnego należy upatrywać w jego
przetwórstwie na paliwa płynne i gazowe, w tym gaz syntezowy i wodór
oraz w produkcji brykietu, czy pyłu węglowego.
Wielkość maksymalnego wydobycia węgla brunatnego osiąga pułap ok.
75 mln ton, a wielkość maksymalnej
produkcji osiąga poziom ok. 70 GWh.

 Podsumowanie
Podjęcie decyzji o uruchomieniu
złóż Gubin, Złoczew, a także złóż które wydłużyłyby pracę jednostek wytwórczych w regionie Konina Ościsłowo i Dęby Szlacheckie, umożliwiłoby
produkcję energii elektrycznej z węgla
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brunatnego na poziomie 50-55 TWh/r.
w perspektywie do 2050 r. i dłuższym,
co przy założeniu całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną
w wysokości 200-220 TWh/r., zaspokoiłoby zapotrzebowania na energię
elektryczną w 25%. Tym samym węgiel
brunatny byłby nadal istotnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego
Polski, pozostawiając ok. 75% miksu
paliwowego dla innych technologii (węgiel kamienny, OZE, gaz, energetyka
jądrowa). Biorąc jednak pod uwagę,
że inwestycje w tego rodzaju kompleksy paliwowo-energetyczne wymagają
długiego okresu przygotowawczego
przed rozpoczęciem właściwej eksploatacji, decyzje dotyczące uruchomienia
eksploatacji strategicznych złóż węgla brunatnego powinny zapaść w jak
najszybszym czasie, tak aby zapewnić dostępność surowca i możliwość
produkcji z niego energii elektrycznej
po 2030 r.
W dalszej perspektywie czasowej
po 2030 r. należałoby wziąć pod uwagę również inne perspektywiczne i niezagospodarowane złoża węgla brunatnego, do których należy zaliczyć złoża:

Legnica, Oczkowice, które do tego czasu powinny podlegać ochronie przed
zabudową powierzchniową poprzez
niezbędne zmiany w prawie.
Inne dotychczas niezagospodarowane złoża węgla brunatnego mogą
zostać zagospodarowane w różnym
czasie, i w różny sposób. Obok podstawowego wykorzystania węgla brunatnego, jako paliwa w elektrowniach
cieplnych w technologii IGCC (ang. integrated gasification combined cycle)
- technologia bloku gazowo-parowego
ze zintegrowanym zgazowaniem węgla,
niektóre z jego zasobów mogą zostać
poddane procesowi zgazowania naziemnego lub wykorzystane w technologiach produkcji paliw ciekłych.
Wyniki opracowanych scenariuszy
mogą stanowić przesłanki do podjęcia decyzji gospodarczych i politycznych dla opracowania nowej polityki
gospodarczej, a w tym nowej polityki
energetycznej do 2050 r. opierającej się
w pierwszej kolejności na wykorzystaniu krajowych surowców energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego i zrównoważonego rozwoju kraju, a tym samym zapewnieniu

stabilnych miejsc pracy. Przyszłościowy
rozwój czystych technologii węglowych
może zapewnić takie zaprojektowanie
systemu paliwo-energetycznego Polski,
by energia elektryczna była dostępna
w sposób ciągły i stabilny - energetyka
oparta w pierwszej kolejności na krajowych surowcach nie podlegających
wpływom zewnętrznym - a systemy
energetyczne były niedrogie i możliwie najmniej uciążliwe dla środowiska
przyrodniczego.

o
Literatura:
1. Kasztelewicz Z., 2016/2017: Materiały
konferencyjne - prace niepublikowane.
2. Tajduś A., Kaczorowski J., Kasztelewicz Z., Czaja P., Cała M., Bryja Z., Żuk St.,
2014: Węgiel brunatny - oferta dla polskiej
energetyki. Możliwość rozwoju działalności
górnictwa węgla brunatnego w Polsce do
2050 roku. Komitet Górnictwa PAN, Kraków.
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Rys. 2. Produkcja energii elektrycznej według poszczególnych scenariuszy rozwoju w tys. GWh Źródło: Opracowanie własne
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dr inż. Lucyna Więcław-Solny, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Problem z CO2

- usunąć to nie wszystko
P

Paliwa dla energetyki

olityka klimatyczna UE kładzie duży nacisk na zagadnienia związane z obniżeniem
emisji CO2 do atmosfery. Stworzony system handlu emisjami oraz odpowiednie
zapisy w polityce UE mają na celu zmotywować kraje członkowskie do podjęcia działań
zmierzających do redukcji emisji CO2, szczególnie z sektorów wysokoemisyjnych,
w tym sektora energetycznego. Jednym z możliwych rozwiązań problemu może być
zastosowanie technologii wychwytu CO2 i składowania lub jego utylizacji, tzw. CCSU
(z ang. Carbon Capture Sequestration and Utylization). W artykule przedstawiono
założenia projektu o akronimie CO2-SNG mającego na celu sprawdzenie w skali
pilotowej technologii syntezy metanu z CO2.
Bezpieczeństwo energetyczne kraju
oparte jest na węglu i pomimo planowanego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych, tzw. OZE, znaczący
udział węgla jako podstawowego paliwa dla sektora energetycznego będzie
utrzymywał się przez najbliższe lata.
Zastosowanie paliw kopalnych związane jest nieodłącznie z emisją CO2 do
atmosfery. Wskaźniki emisji dla węgla
kamiennego i brunatnego, obliczone
w oparciu o średnie krajowe wartości
opałowej wynoszą odpowiednio 94,73
i 103,76 kg/GJ, podczas gdy dla gazu
ziemnego wskaźnik jest prawie o połowę mniejszy i wynosi 55,82 kg/GJ
1
. Tak wysokie wskaźniki dla produkcji
energii elektrycznej z węgla są niekorzystne w aspekcie polityki klimatycznej
UE i dekarbonizacji sektorów przemysłowych. Wyraźnym sygnałem dla podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu było ustalenie
w 2008 r. pakietu energetyczno-klima-

tycznego 3x20, który zakładał m.in. obniżenie do 2020 r. emisji CO2 o 20%.
Dodatkowym mechanizmem wspierającym rozwój niskoemisyjnych technologii było wprowadzenie handlu emisjami,
który wprowadził obowiązek wnoszenia
opłat za emisję CO2. Z uwagi na obecnie utrzymujące się niskie ceny pozwoleń do emisji Wytwórcom nie opłaca się
inwestować w nowoczesne technologie, czy też drastyczna zmiana miksu
paliwowego. KE konsekwentnie dążąc
do celu, podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia ilości dostępnych
w systemie aukcyjnym pozwoleń do
emisji, i tym samym podniesienia ich
ceny. Jednym z propagowanych przez
UE rozwiązań zapewniających obniżenie emisji CO2 jest zastosowanie technologii usuwania CO2 ze spalin bloków
energetycznych, a następnie jego składowanie w odpowiednich strukturach
geologicznych tzw. CCS , czy też utylizacja wychwyconego CO2 tzw. CCU.

 Technologie wychwytu
CO2

Dostępne warianty technologiczne
usuwania ditlenku węgla ze strumieni
gazowych, możemy podzielić na trzy
grupy2:
 usuwanie CO2 przed spalaniem, tzw.
pre-combustion;
 usuwanie CO2 po spaleniu, tzw. post-combustion;
 spalanie tlenowe, tzw. oxy-fuel
combustion.
Z procesem usuwania CO2 przed
spalaniem mamy do czynienia w przypadku zgazowania paliwa. Uzyskany
gaz, poddany procesom oczyszczania
i konwersji stanowi paliwo gazowe (którego głównym składnikiem jest wodór),
które może zostać wykorzystane do produkcji energii elektrycznej - IGCC lub dla
celów syntezy chemicznej.
W procesie usuwania CO2 po spaleniu węgla mogą być stosowane tech-
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absorpcyjnych
technologii wychwytu
CO2

Zakończony w 2015 r. Strategiczny program badawczy „Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii” finansowany przez NCBiR miał na celu opracowanie rozwiązań przygotowujących
sektor energetyczny do spełnienia wymogów pakietu 3x20. Elementem Programu były prace nad rozwojem technologii wychwytu CO2 ze spalin, metodą
absorpcji chemicznej. Technologia ta jest
znana od lat i wykorzystywana w procesach oczyszczania gazów ze składników
kwaśnych np. gazów rafineryjnych, gazu ziemnego, a także w kilku przypadkach w procesach pozyskiwania CO2
ze spalin bloków energetycznych (USA,
Kanada). Badania podjęte przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przy
współpracy z Partnerami przemysłowymi Tauron Polska Energia S.A. i Tauron
Wytwarzanie S.A., miały na celu rozwój
tej technologii w kierunku obniżenia jej
energochłonności i dostosowania do wymagań sektora energetycznego. Obniżenie energochłonności procesu absorpcji
CO2 możliwe jest poprzez dobór odpowiedniego roztworu absorpcyjnego, intensyfikację procesów wymiany ciepła
i masy, dzięki modyfikacjom technicznym rozwiązań aparaturowych oraz modyfikacjom procesowym całego układu
wychwytu CO2, co znajduje odzwierciedlenie w kosztach inwestycyjnych i operacyjnych instalacji wychwytu CO22-7.

Rys. 1. Ogólna koncepcja technologii
magazynowania energii z wykorzystaniem syntez chemicznych

W ramach badań procesu usuwania
CO2 w skali pilotowej przeprowadzono ponad 2000 godzin testów usuwania CO2 z rzeczywistych gazów spalinowych w Elektrowni Łaziska i Jaworzno.
W efekcie zastosowanych nowatorskich
rozwiązań aparaturowych oraz optymalizacji parametrów procesu wychwytu
CO2, udało się obniżyć zapotrzebowanie
cieplne procesu regeneracji absorbentu
z 4,26 MJbrutto do poziomu 3,16 MJbrutto
na kg usuniętego CO2 2,7.
Analizując stan rozwoju technologii wychwytu CO 2 potwierdzono
możliwość zastosowania technologii
(post-combustion) w klasycznych blokach węglowych sektora energetycznego. Na rynku jest kilku oferentów technologii jak np. Fluor, Mitsubishi Heavy
Industries, Shell, Aker czy Alstom. Wyzwaniem dla tych technologii jest powiększenie skali i jej dostosowanie do
wydajności bloków energetycznych,
i jak wynika z pozyskanych informacji
od przedstawicieli tych firm, są one gotowe zaoferować rozwiązania dla sektora
energetycznego. W takim razie, jaki jest
powód opóźnienia w komercjalizacji tych
technologii w energetyce? Na początku winę za taki stan rzeczy można było
przypisać ryzyku technologicznemu tych
technologii, braku doświadczeń w pracy bloków wyposażonych w układ wychwytu CO2, ale po latach badań ryzyko
zmalało, a doświadczenia pracujących
układów sięgają tysięcy godzin. Można
powiedzieć, że koszty usuwania CO2
są za wysokie i pomimo, że jest w tym
wiele prawdy, nie może to być jedyny
powód opóźnień w implementacji tych

technologii w praktyce przemysłowej. Do
czynników tych można zaliczyć również
kryzys gospodarczy sprzed kilku lat, niepewność otoczenia biznesowego, brak
odpowiednich zapisów prawnych krajów
członkowskich, obawy sektora energetycznego przed „nowym”, ale najważniejszym jest brak rozwiązań co zrobić
z wychwyconym CO2. Okazuje się bowiem, że największym ryzykiem w układzie CCS obciążony jest układ składowania i związany z tym opór społeczny
przed magazynowaniem CO2 w odpowiednich strukturach geologicznych.
Ograniczone możliwości składowania
CO2 wymusiły rozwój nowych ścieżek
utylizacji CO2. Poprzez analogię z układami odsiarczania spalin, które na etapie ich wprowadzania w sektorze energetycznym obarczone były podobnymi
ryzykami, jak teraz technologie wychwytu CO2, można spodziewać się ich zastosowania pod warunkiem znalezienia
odpowiedniej metody zagospodarowania CO2, jak produkcji gipsu w przypadku odsiarczania.

 Możliwe kierunki

zagospodarowania CO2

Aktualne komercyjne wykorzystanie
CO2 w skali światowej szacowane jest,
w zależności od źródła, od 80 do
200 Mton/r. i realizowane jest jak dotąd tylko w kilku przypadkach, w syntezie: mocznika, alkoholu metylowego,
węglanów organicznych, poliwęglanów,
cyklicznych estrów, kwasu salicylowego
i węglanów nieorganicznych8,9. Wiele
procesów wykorzystujących CO2 znaj-
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nologie absorpcyjne, polegające na wykorzystaniu np. wodnego roztworu amin.
Zaabsorbowany ze spalin CO2 jest desorbowany z roztworu i odwadniany, po
czym sprężany i transportowany do miejsca magazynowania lub utylizacji.
W p ro c e s i e s p a l a n i a w t l enie z recyrkulacją spalin paliwo
jest spalane w mieszaninie tlenu
i ditlenku węgla. Powstające spaliny zawierają głównie CO2 oraz parę wodną,
którą można wydzielić na drodze kondensacji.
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Rys. 2. Możliwe drogi uwodornienia CO210

duje się w fazie badań laboratoryjnych
i realizowane jest jedynie w skali pilotowej. Należą do nich syntezy liniowych
węglanów organicznych oparte na reakcji CO2 z alkoholami, węglanów cyklicznych z alkenów, nienasyconych
kwasów karboksylowych, cyklicznych
estrów, jak również karbaminianów będących substratami do produkcji poliuretanów.
Zagadnienia związane z opracowaniem efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych systemów konwersji CO2,
stanowią duże wyzwanie z uwagi na konieczność dostarczenia odpowiedniej
ilości energii dla „zaktywowania” CO2,
który jest bardzo stabilną termodynamicznie cząsteczką. Dla tego celu konieczne jest np. dostarczenie wodoru,
którego w przypadku syntezy z wykorzystaniem CO2 potrzeba odpowiednio
większej liczby moli w porównaniu z syntezami z CO. W praktyce przemysłowej
wodór pochodzi z procesów reformingu
gazu ziemnego lub elektrolizy. W pierwszym przypadku rozkład gazu ziemnego
dostarcza wodór, ale również CO2, czyli bezsensownym byłoby pozyskiwanie
H2 tą metodą i kierowania go do syntez
z wykorzystaniem CO2 pochodzącego
z sektora energetycznego. W drugim
przypadku, elektroliza wody pozwala produkować czysty wodór, ale wymaga dostarczenia energii elektrycznej na potrzeby pracy elektrolizera. Aby uzyskać cel
jakim jest obniżenie emisji CO2 z sektora energetycznego, koniecznością staje się wykorzystanie energii elektrycznej
pochodzącej z OZE dla zasilania tego
procesu. Dodatkowo takie podejście pozwala na zagospodarowanie nadwyżek

energii z OZE pełniąc funkcje jej magazynowania i stabilizatora systemu energetycznego - rys.1.
Na rys. 2 przedstawiono możliwe
ścieżki uwodornienia CO2 do różnych produktów10. Jednymi z najbardziej perspektywicznych na dzień dzisiejszy, wydaje się
otrzymywanie syntetycznego metanu SNG, metanolu, czy kwasu mrówkowego.
W 2012 r. uruchomiono pierwszą
komercyjną instalację syntezy metanolu
z CO2 - George Olah (Vulcanol™ Plant)
opartą na technologii CRI11 (Carbon Recycling International). Instalacja została
zlokalizowana w pobliżu 76,5 MW elektrowni geotermalnej Svartsengi na Islandii.
W 2015 r. CRI zwiększyło moc produkcyjną zakładu z 1,3 do ponad 5 mln litrów
metanolu rocznie. Zakład przetwarza ok.
5,5 tys. ton ditlenku węgla rocznie.
Natomiast instalacja syntezy metanu z CO2 - Audi E-gas, została uruchomiona w 2013 r. w Niemczech. Instalacja produkuje 300 m3/h SNG z CO2
pochodzącego z okolicznej biogazowi.
Na produkcję ok. 1000 ton SNG potrzeba 2,8 tys. ton CO2 12.
Również w Polsce rozpoczęto prace nad opracowaniem i sprawdzeniem
w skali pilotowej instalacji produkującej
SNG z CO2 wydzielonego ze spalin węglowego bloku elektrowni Łaziska13. TAURON Wytwarzanie S.A. jest liderem międzynarodowego konsorcjum realizującego
projekt, w skład którego wchodzą: RAFAKO, ICHPW, AGH, WTT, Exergon oraz
CEA i Atmostat z Francji. Projekt finansowany jest ze środków KIC-InnoEnergy
SE.
Wodór pochodzić będzie z procesu elektrolizy wody, zasilanego energią

z OZE, a proces metanizacji będzie realizowany w modułowym strukturalnym
reaktorze metanizacji o przepustowości
ok. 20 m3/h gazów (CO2+H2). Aktualnie
budowany jest węzeł syntezy SNG, który
zostanie zintegrowany z istniejącą instalacją pilotową aminowego usuwania CO2
ze spalin. Testy całego układu wychwytu
i syntezy CO2 zostaną przeprowadzone
w 2018 r. Opracowywany układ ma na
celu zagospodarowanie nadwyżek energii z OZE, przy jednoczesnym zagospodarowaniu CO2. Wyniki prac pozwolą na
określenie kosztów syntezy SNG z CO2
wydzielanego ze spalin bloku węglowego
i opłacalności utylizacji CO2 tą ścieżką
syntezy. Poziom gotowości technologicznej musi umożliwić przyszłą komercjalizację technologii, a wartość końcowego
produktu musi być konkurencyjna do cen
rynkowych produktów otrzymywanych
konwencjonalną drogą.
Praca została zrealizowana w ramach
projektu KIC InnoEnergy "CO2 methanation system for electricity storage
through SNG production“ (CO2-SNG)
w ramach umowy 30_2014_IP108_
CO2-SNG

o
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Planowanie strategiczne i operacyjne

Fot. NE

Odnawialne Źródła Energii

w zakresie energii i klimatu - cz. II

W

yzwania, w tym szczególnie ambitne cele
energetyczno-klimatyczne Unii Energetycznej,
wyznaczone przez UE oraz nowe ramy prawne
wymuszające przejście do energetyki niskoemisyjnej,
przedstawione w pierwszej części artykułu stawiają
polski sektor elektroenergetyczny przed ogromnym
wyzwaniem. W takim otoczeniu prawno-rynkowym
niezbędnym staje się opracowanie kompleksowej
i zintegrowanej ścieżki rozwoju energetyki niskoemisyjnej
w Polsce. W drugiej części artykułu przedstawione
zostaną główne wytyczne UE, w zakresie kształtowania
polityki niskoemisyjnej oraz przegląd polskich strategii
i planów w zakresie energii i klimatu.

 Zintegrowany Plan

Krajowy w zakresie
Energii i Klimatu

Kluczowym elementem Pakietu Zimowego jest projekt rozporządzenia dotyczący zarządzania Unią
Energetyczną1, zawierający przepisy ramowe mające za zadanie zapewnić wiarygodne podstawy dla
dalszych zobowiązań dotyczących
transformacji energetycznej, w zakresie działań operacyjnych do 2030 r.,
a działań strategicznych do 2050 r.
Co dziesięć lat, począwszy od
2019 r. każdy kraj członkowski będzie zobowiązany przyjąć zintegro-

wany plan krajowy w zakresie energii
i klimatu, obejmujący okres dziesięciu
lat, licząc od okresu 2021-2030, z perspektywą dalszego obniżenia emisji
gazów cieplarnianych do 2050 r. Plan
polega na szczegółowym przedstawieniu informacji przez dane kraje
członkowskie, np. krajowe cele i strategie, dodatkowe procedury administracyjne i stosowane środki wsparcia,
a ostatecznie projekcje emisji gazów
cieplarnianych na następne dziesięć
lat. Raporty z postępów powinny być
składane co dwa lata, a ich aktualizacja możliwa jest co pięć lat. Projekt planu powinien zostać przedłożony Komisji do 1 stycznia 2018 r.,
natomiast potem projekt ma podlegać
konsultacji w regionie, a ostatecznie
ma być notyfikowany do 1 stycznia
2019 r.2
Wydaje się, że tylko na podstawie
(notyfikowanego) planu wprowadzenie
systemów wsparcia energetyki, w tym
mechanizmów rynku mocy oraz OZE,
będzie możliwe. Potwierdzeniem tego
jest fakt, iż dotychczas notyfikowane
przez Komisję rynki mocy wdrożone
w Wielkiej Brytanii i Francji, wymagały
od tych krajów zaprezentowania odpowiedniej ścieżki niskoemisyjnej, która
warunkowała zgodę Komisji3.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę
na kolejną istotną kwestię, a mianowicie zgodnie z rekomendacją Instytutu Bruegla, bardzo wpływowy think
tank w Brukseli, najprawdopodobniej w następnej perspektywie budżetowej 2021-2026 zintegrowany plan
w zakresie energii i klimatu, na poziomie regionalnym (i może nawet lokalnym) będzie warunkiem ‘ex ante’
dla wypłaty funduszy kohezyjnych
i strukturalnych4, podobnie jak w przypadku wojewódzkich planów gospodarki odpadami - należy w tym miejscu
przypomnieć o konieczność notyfikacji wojewódzkich planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami, która może być konieczna
również w przypadku regionalnych
zintegrowanych planów w zakresie
energii i klimatu.

 Planowanie strategiczne

w sektorze
energetycznym od 2009 r.

Przez ostatnich kilka lat polski rząd
nie był w stanie uchwalić długofalowego
planu strategicznego dla sektora energetycznego. Ostatnie dokumenty tego
rodzaju to Polityka Energetyczna Polski

”

Co dziesięć lat,
począwszy od
2019 r.
każdy kraj
członkowski
będzie
zobowiązany
przyjąć
zintegrowany plan
krajowy w zakresie
energii i klimatu,
obejmujący okres
dziesięciu lat,
licząc od okresu
2021-2030, z
perspektywą
dalszego
obniżenia
emisji gazów
cieplarnianych do
2050 r.

do 2030 r., uchwalona przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.5 oraz Krajowy Plan Działania w zakresie energetyki odnawialnej z 2010 r., przy czym ten
dokument został ostatecznie uzgodniony
z Komisją Europejską w 2011 r.6 Ministerstwo Gospodarki opracowało latem
2015 r. dokument pt. Polityka Energetyczna Polski do 2050 r.7, jednak nie trafił
on do Komitetu Stałego Rady Ministrów
przed wyborami parlamentarnymi. Pod
koniec lipca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło swoją wizję rozwoju sek-

tora do 2030 r. w dokumencie pt. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W międzyczasie dokument został
uchwalony przez Radę Ministrów8. Co
istotne, również lokalne plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, sporządzane na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne9 oraz lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej, sporządzane
w oparciu o funkcjonujące od 2008 r.
europejskie „Porozumienie burmistrzów”,
firmowane przez Komisję Europejską
dobrowolne zrzeszenie gmin deklarujących realizację celów unijnej polityki
energetyczno-klimatycznej na poziomie
lokalnym (realizacja pakietu 3x20), zawierają większość danych, które stanowią elementy Zintegrowanego Planu
Krajowego w zakresie Energii i Klimatu, szczególnie w części analitycznej.
Zatem plan, który jest wymagany przez
Komisję tylko w pewnym zakresie będzie wymagał nowych informacji jak np.
w wymiarze pt. „Badanie naukowe, innowacje i konkurencyjność”, gdzie plan
wymaga przedstawienia opisu polityki
i środków krajowych z uwzględnieniem
informacji o sposobach przełożenia celów strategicznych planów UE, w zakresie technologii pt. „EPSTE”10 - częściowo informacje te zostały uwzględnione
w projekcie ustawy o elektromobilności11.
Nowym elementem jest również opis polityki i środków mających na celu osiągnięcie indywidualnych celów na 2030
r. w zakresie OZE. Przedmiotowe polityki i środki zostały częściowo opisane
w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii12, niemniej
tylko w zakresie celu OZE 2020, a nie
w perspektywie 2030 r. Dodatkowo brakuje opisu polityki i środków krajowych,
mających wpływ na sektor objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji
oraz oceny komplementarności i wpływu na system EU ETS. W zakresie infrastruktury Polska również nie dysponuje
opisem polityki i środków krajowych (i)
w zakresie aspektów wewnętrznego rynku energii, takich jak integracja i łączenie rynków, wraz z ramami czasowymi,
w których cele muszą zostać zrealizo-
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wane, (ii) w odniesieniu do zapewnienia
odpowiedniości systemu elektroenergetycznego, jak również elastyczności systemu energetycznego w odniesieniu do
produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
wraz z ramami czasowymi, w których cele muszą zostać zrealizowane oraz (iii)
dotyczące ochrony konsumentów energii i poprawy konkurencyjności sektora
detalicznego obrotu energią. W części
oceny skutków regulacji wymagana jest
ocena interakcji politycznych - między
istniejącymi i planowanymi politykami,
i środkami w ramach jednego wymiaru
polityki oraz między obecnymi i planowanymi politykami, i środkami dotyczącymi innych wymiarów - przynajmniej
do ostatniego roku okresu objętego planem tj. 2030 r. Co więcej, wymagany
jest opis wpływu planowanych polityk
i środków na inne państwa członkowskie, i współpracę regionalną, w tym porównanie prognoz z istniejącymi politykami i środkami, w zakresie (i) wpływu
na system energetyczny w państwach
sąsiednich, i w innych państwach członkowskich w regionie, w możliwym zakresie - do tej pory brakującym elementem
w projekcie ustawy o rynku mocy, (ii)
wpływu na ceny energii, mediów i integrację rynku energii oraz (iii) wpływu na
współpracę regionalną.

 Elementy

zintegrowanego planu

Zgodnie z ramami ogólnymi13 zintegrowany plan krajowy w zakresie

energii i klimatu powinien składać się
z dwóch sekcji, A i B. W ramach sekcji
A powinien przedstawiać zarys ogólny i proces powstawania planu, obejmujący zarys ogólny obecnego stanu
polityki, opis procesu konsultacyjnego
z podmiotami krajowymi i unijnymi oraz
charakterystykę współpracy regionalnej,
w zakresie przygotowania planu. Dodatkowo plany mają obejmować krajowe
założenia i cele w kilku wymiarach, tj.:
(i) obniżenia emisyjności, (ii) energii ze
źródeł odnawialnych, (iii) bezpieczeństwa energetycznego, (iv) wewnętrznego rynku energii oraz (v) badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.
Analogicznie do metodologii przyjętej
przy opisie krajowych założeń i celów, tj.
w ramach pięciu wymiarów, poszczególne państwa członkowskie są zobowiązane scharakteryzować swoją politykę
i działania.
Natomiast w zakresie sekcji B plany
krajowe mają za zadanie wskazać ich
podstawy analityczne. Zgodnie z nimi
plany powinny obejmować swoim zakresem opis obecnej sytuacji i prognozy przy
istniejących politykach i środkach, we
wskazanych powyżej pięciu wymiarach
oraz ocenę skutków planowanych polityk
i środków. Wytyczne swoim zakresem
obejmują również wykaz parametrów
i zmiennych, które powinny zostać
uwzględnione w planach krajowych
w sekcji B, obejmujące ogólne parametry
i zmienne, bilanse energetyczne i wskaźniki oraz wskaźniki dotyczące emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych.

 Wnioski
Z uwagi na kompleksowe i spójne
podejście w horyzoncie średnio i długookresowym, polski sektor energetyczny
z zadowoleniem odnotował konieczność
przygotowania przez państwa członkowskie krajowych zintegrowanych planów
energetyczno-klimatycznych, obejmujących perspektywę 2021-2030 z prognozą na lata kolejne. Z punktu widzenia sektora takie plany powinny zawierać
m.in. przejrzyste i spójne średnio i długookresowe wytyczne dla przedsiębiorstw
energetycznych i innych interesariuszy,
co do krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej, miksu energetycznego (w tym w szczególności udziału
OZE w miksie) oraz oczekiwanego poziomu redukcji CO2. Powinno to bowiem
ułatwić inwestorom w znaczący sposób planowanie inwestycji m. in. w moce
wytwórcze, infrastrukturę energetyczną
i poprawę efektywności energetycznej
oraz modernizację i rozwój systemów
ciepłowniczych i chłodu. Przewidywalność planów operacyjnych i strategicznych skutkować będzie niższym ryzykiem dla inwestorów, a w związku z tym
niższymi kosztami finansowania inwestycji, i ostatecznie niższymi kosztami
za energię.

o
Część I artykułu „Planowanie strategiczne
i operacyjne w zakresie energii i klimatu” ukazała
się w wydaniu NE 3/2017.
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Hybrydowe
A

rtykuł dotyczy przeprowadzonych w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki
Łódzkiej prac, dotyczących koncepcji mikrosiłowni typu hybrydowego, opartych
o organiczny obieg Rankina (ORC). Jako siłownię hybrydową rozumiemy tutaj siłownię
dwupaliwową, wykorzystującą dwa źródła energii: energię geotermalną oraz energię
biomasy. Omówiono szczegółowo wyniki badań prowadzonych na zbudowanym
w Łodzi stoisku mikrosiłowni hybrydowej. Opracowano również projekt innego typu
siłowni hybrydowej przeznaczonej dla jednej z polskich stacji geotermalnych.
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie doświadczeń IMP PŁ w dziedzinie
techniki hybrydowej (dwupaliwowej) siłowni opartej o organiczny obieg Rankina
(ORC). Prowadzone w tej dziedzinie prace były finansowane w ramach dwóch
projektów NCBiR: Nr R0600901 [3], Nr
R06002106 [6] oraz w ramach bezpośredniej współpracy z gminą Uniejów,
na terenie której funkcjonuje ciepłownia
geotermalna.
Sprawność maszyn cieplnych jest
ograniczona temperaturami dolnego
i górnego źródła ciepła. Teoretyczna
sprawność Carnota, wyrażona wzorem:
ηC=1-Td/Tg
przedstawia się dla różnych typów
siłowni cieplnych następująco (tab.1).
W Europie najniższa temperatura

Tab. 1. Teoretyczna sprawność Carnota dla różnych typów siłowni cieplnych (dla obiegu
ORC przyjęto temperaturę górną równą 383 K (110 oC)).
Typ siłowni

Temperatura źródła
górnego [K]

Temperatura źródła
dolnego [K]

Sprawność obiegu
Carnota ηc [-]

gazowo-parowa

1473

300

0,790

gazowa

1473

687

0,510

parowa

833

300

0,628

geotermalna

383

300

0,208

maretermiczna

301

278

0,079

źródła wynosi 98 oC (doświadczalna siłownia Neustadt-Glewe), a dla siłowni
komercyjnych 106 oC (siłownia Altheim,
Austria, por.[3]).
W USA na Alasce funkcjonują siłownie geotermalne o jeszcze niższych temperaturach górnych, ale w tym przypad-

ku mamy przez cały rok stabilne niskie
temperatury źródła dolnego, bliskie 0 oC
lub jeszcze niższe. Widzimy zatem, że
w polskich warunkach geologicznych
(patrz Górecki [2]) sprawności geotermalnych siłowni będą raczej niskie. Drogą do podwyższenia sprawności może
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być podniesienie temperatury czynnika
roboczego poprzez spalanie innych paliw, w tym i biomasy.

 Doświadczalna

Odnawialne Źródła Energii

hybrydowa siłownia ORC
zbudowana w IMP PŁ

W oparciu o prace teoretyczne przeprowadzone w Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznym (Borsukiewicz, Nowak i Stachel [1]) zbudowana została w IMP PŁ doświadczalna
siłownia hybrydowa. Jej schemat ideowy
przedstawiono na rys.1.
Siłownia składa się z dwu sprzężonych ze sobą obiegów: parowego obiegu górnego (wysokotemperaturowego)
oraz dolnego obiegu ORC (niskotemperaturowego). Obieg górny obejmuje
kocioł parowy - 1, mikroturbinę parową
- 2, skraplaczo-parownik - 3, zbiornik
wody zasilającej - 4. Obieg dolny składa się z turbiny ORC - 5, zasilanej parą
czynnika niskowrzącego wytwarzaną
w parowniku 3B, skraplacza - 6 schładzanego wodą dostarczaną przez pompę wody - 8. Kluczową rolę odgrywa
tutaj skraplaczo-parownik - 3, którego
strona 3A tworzy skraplacz dla obiegu
parowego, a strona 3B jest parownikiem
obiegu ORC. Analogicznie jak na rys.2
przed parownikiem 3B można zabudować podgrzewacz geotermalny.
Jako czynnik roboczy wybrano HFE
7100, charakteryzujący się zerową wartością wskaźnika ODP oraz niską GWP,
a także jest niezbyt agresywny chemicznie. Ponadto jest to czynnik tzw. "suchy”
- po rozprężeniu pozostajemy w obszarze pary przegrzanej.
Na rys.2 przedstawiono dokładny
schemat mikrosiłowni wraz ze wszystkimi układami pomocniczymi. Na schemacie naniesiono wszystkie parametry
termodynamiczne, odnoszące się do
nominalnego stanu pracy (osiągniętego
również eksperymentalnie!).
Należy zauważyć, że stoisko siłowni
zostało zbudowane w skali „ćwierćtechnicznej”, to znaczy, że wszystkie zbiorniki ciśnieniowe i rurociągi z armaturą są
wykonane zgodnie z wymogami UDT.

Jako górne źródło ciepła zastosowano
kocioł parowy produkcji firmy Budkot
Pleszew o wydatku 0,045 kg/s przy ciśnieniu nominalnym 0,1 MPa i temperaturze 453 K (180 oC). Ze względów
bezpieczeństwa zrezygnowano z palnika
na biomasę, stosując zwykły palnik olejowy. Geotermalny podgrzewacz cieczy
niskowrzącej symulowano przy pomocy
oporowych elementów grzejnych zamontowanych na rurociągu. Bez podgrzewu
cieczy jej temperatura nie przekraczała
granicy 303 K (30 oC), z podgrzewem
przekraczała 330 K. Wymogi hermetyczności obiegu ORC spełniono zastępując
(w miarę możności) złącza śrubowe połączeniami spawanymi.

Rys. 1. Schemat ideowy siłowni
hybrydowej zbudowanej w IMP PŁ

Rys. 2. Schemat mikrosiłowni hybrydowej
z naniesionymi parametrami pracy (punkt nominalny)

Oba turbozespoły również zostały
skonstruowane w IMP PŁ. Przekrój podłużny hermetycznego turbogeneratora
ORC pokazano na rys. 3. Turbina napędowa jest jednostopniową turbiną akcyjną
o częściowym łuku zasilania. Koło wirnikowe umieszczono bezpośrednio na wale prądnicy synchronicznej z magnesami
trwałymi o nominalnej mocy 9 kW i napięciu znamionowym 400 V przy prędkości
obrotowej 3000 obr/min (50 Hz). Podczas badań uzyskano moc wewnętrzną
turbiny równą 7,45 kW, przy sprawności wewnętrznej 0,67. Relatywnie mała
sprawność turbiny wynika po pierwsze
z małej wysokości łopatek, a po drugie
z wysokich liczb Macha, co jest zresztą
charakterystyczne dla większości turbin
ORC. Rozprężony w ułopatkowaniu turbiny czynnik omywa uzwojenie generatora i spełnia rolę czynnika chłodzącego.
Ten typ hermetycznego turbogeneratora
ORC jest chroniony patentem. Regulacji obciążenia turbiny dokonywano włączając równolegle trzy handlowe termowentylatory.
Druga z turbin - parowa jest niestandardowym stopniem Curtisa o przepływie dośrodkowym i częściowym łuku
zasilania. Jej moc wewnętrzna wynosi
5,23 kW przy sprawności wewnętrznej
rzędu 0,567. W punkcie nominalnym
turbina pracuje przy prędkości obrotowej 7500 obr/min. Zamiast generatora w
celu stabilnego obciążenia turbiny parowej zastosowano hamulec wiroprądowy
firmy Schenck. Turbina jest łożyskowana
tocznie i regulowana dławieniowo.
Wszystkie wymienniki są typu płytowego, ze zgrzewanymi warstwami,
dostarczyła je niemiecka firmy Thermowave. Również pompa zasilająca obieg
ORC jest produkcji niemieckiej (firma
Hermetic). Ze względu na niskie ciśnienie w skraplaczu (rzędu 34 kPa) pompa
ta umieszczona została znacznie poniżej
poziomu układu ORC.
Jeżeli porównamy ze sobą dwa
schematy stoiska: ideowy z rys. 1 i rzeczywisty z rys. 2, to widzimy wyraźnie
stopień komplikacji rzeczywistego układu. Przede wszystkim każda z turbin jest
wyposażona w rurociąg obejściowy wraz

Rys. 3. Przekrój podłużny turbogeneratora ORC (wg [4])

z zaworem regulacyjno-odcinającym, konieczny podczas rozruchu. Ponadto za
skraplaczo-parownikiem (oznaczonym
na rys. 2 jako W3) zabudowano dodatkowy dochładzacz W2 spełniający rolę
wymiennika rozruchowego oraz mający
rolę dodatkowego stabilizatora cieplnego. Skraplacz obiegu ORC jest zasilany wodą ze studni głębinowej poprzez
zbiornik buforowy (nie pokazany na rysunku). Należy podkreślić, że te dodatkowe elementy są niezbędne również w
przypadku budowy komercyjnej siłowni
tego typu, niezależnie od jej mocy.

 Projekt siłowni

„Geo-Bio” dla stacji
geotermalnej Uniejów

Na rys. 4 widzimy schemat funkcjonalny koncepcyjnej siłowni hybrydowej
przeznaczonej dla stacji geotermalnej
w Uniejowie. Wybór takiego układu był

uwarunkowany faktem, że nowo projektowana siłownia miała być „dobudowana” do istniejącego układu ogrzewania
miasta i basenów termalnych.
Również w tym przypadku energia
geotermalna jest wykorzystywana do
wstępnego podgrzewu czynnika ORC,
odparowywanego w parowniku zasilanym z kotła biomasowego KB. Przewidywana moc turbiny to 270 kW, w tym
ok. 42% mocy pochodzi z energii cieplnej
wód geotermalnych. Ograniczeniem mocy turbiny jest tu ilość biomasy dostępnej na terenie gminy Uniejów (ok. 5000
ton rocznie). Przewidywana produkcja
ciepła (w tym również i ciepła niskotemperaturowego) została oszacowana na
ok. 42 GJ/r.
Przyjęto, że nowy kocioł na słomę
oraz ujęcie wody geotermalnej pracują
przez cały rok, za wyjątkiem okresów
przeznaczonych na konserwację i remonty.
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Rys. 4. Schemat siłowni hybrydowej „Geo-Bio” przeznaczonej dla stacji geotermalnej w Uniejowie (wg [3])

 Podsumowanie
Oceniając przedstawione powyżej
wyniki eksperymentów i doświadczenia eksploatacyjne siłowni hybrydowej
zbudowanej w IMP PŁ należy stwierdzić,
że krajowy stan wiedzy pozwala już na
budowę pierwszej siłowni komercyjnej.
Siłownia taka powinna być jednak częściowo sponsorowana przez państwo,
co jest zjawiskiem normalnym dla nowych technologii. Ryzyko budowy takiej
siłowni jest dwojakie: ryzyko geologiczne (nie występuje, jeżeli wykorzystujemy
istniejące otwory) oraz ryzyko eksploatacyjne, związane z brakiem kryteriów
oceny trwałości podstawowych węzłów
konstrukcyjnych, takich jak na przykład
uszczelnienia i łożyskowanie turbin.
Drugi typ siłowni („Geo-Bio”) jest natomiast polecany dla już istniejących sta-

cji geotermalnych, z uwagi na możliwość
dobudowy do istniejących instalacji.

o
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Wykorzystanie gazu
ziemnego jako paliwa,

możliwości i uwarunkowania
rozwoju

Ciepłownictwo

P

ierwszy w Polsce blok z turbiną gazową zbudowany został w Elektrociepłowni
Gorzów, oddano go do eksploatacji w 1999 r. W kilku następnych latach udało
się zbudować kolejne instalacje, wszystkie kogeneracyjne. Ostatnia duża inwestycja
EC Włocławek zakończona została w br. Mimo deklaratywnego zainteresowania
w Polsce, w głównej mierze energetyką opartą na węglu, pojawiają się kolejne
nowe inwestycje oparte na wykorzystaniu gazu, jako paliwa. Przy panujących
w naszym kraju relacjach pomiędzy ceną gazu, węgla oraz energii elektrycznej,
uzyskanie dodatniego efektu z eksploatacji instalacji energetycznej spalającej
gaz ziemny, zarówno w generacji, jak i w kogeneracji, nie jest możliwe bez
dodatkowego wsparcia. W tekście poniżej przedstawiono wnioski i przemyślenia
dotyczące bieżącej sytuacji oraz perspektyw i uwarunkowania rozwoju.

 Wstęp, zmiany

miksu paliwowego w
energetyce światowej

Światowe zużycie nośników energii pierwotnej w okresie ostatnich 50
lat systematycznie wzrastało, zmieniając się od poziomu 3731 Mtoe w
1965 r. do 13276 Mtoe w 2016 r.
Przy ponad 3,5 - krotnym, jak wynika z tych danych, wzroście zużycia
energii pierwotnej ogółem, w tym sa-

mym czasie zużycie gazu ziemnego
powiększyło się blisko 5,5 raza. W
1965 r. było ono równe 587 Mtoe,
zaś w 2016 r. sięgnęło już 3204 Mtoe.
Na rys. 1 przedstawiono graficznie
dynamikę wzrostu zużycia energii
pierwotnej w świecie, w rozbiciu na
podstawowe źródła. Dane opracowano według BP Statistical Rewiev [1].
Jako podstawowe pozycje uwzględniono paliwa ciekłe (olej), gaz ziemny
(gaz), energię jądrową (nuklearna),
energię spadku wód (hydro), odna-

wialne źródła energii (Inne OZE) oraz
paliwa stałe (węgiel).
Zmiany struktury udziału poszczególnych nośników energii w światowym
miksie, z okresu ostatniego półwiecza,
można prześledzić na rys. 2, sporządzonym w oparciu o to samo źródło danych. Jak można zauważyć mieliśmy do
czynienia z systematycznym wzrostem
udziału gazu - z ok. 15,73% w 1965 r.
do ok. 24,13% w 2016 r. W ostatnich
latach towarzyszył temu spadek udziału
paliw ciekłych, gdzie szczyt przypadał
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Struktura zużycia gazu w Polsce odbiega istotnie od wynikającej z uśrednionych danych dla świata, czy Europy.
Cechami charakterystycznymi są: niski
udział sektora energetycznego, duży
udział przemysłu (wynikający między
innymi z dużej skali produkcji nawozów)
oraz tzw. sektora drobnych odbiorców,
głównie komunalnych. Na rys. 3 przedstawiono strukturę zużycia gazu w Polsce według danych GUS [3] za 2015 r.
Na rys. 4, dla porównania, widoczna
jest struktura zużycia gazu w tym samym roku na świecie. Wykorzystanie
dla celów energetycznych stanowi tu
bardzo znaczącą część, udział jest ponad trzykrotnie większy niż w Polsce.
W tab.1 podano, wg [3] strukturę
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Rys. 2. Dynamika struktury zużycia pierwotnych nośników energii w świecie z uwzględnieniem
Rys. 2. Dynamika struktury zużycia pierwotnych nośników energii
podstawowych źródeł. Lata 1965-2016. Opracowano na podstawie danych BP [1].

w świecie z uwzględnieniem podstawowych źródeł.
Lata 1965-2016. Opracowano na podstawie danych BP [1]

zużycia gazu ziemnego na cele energetyczne w Polsce. Jak można stwierdzić, dominuje tu gospodarka skojarzona, ulokowana przede wszystkim
w energetyce zawodowej. Sektor
energetyki przemysłowej jest istotnym i perspektywicznym użytkownikiem gazu, w szczególności jeśli brać
pod uwagę ukończone i planowane
do ukończenia, w roku obecnym inwestycje we Włocławku oraz w Płocku.

Udział gazu ziemnego we wsadzie
energetycznym do produkcji energii
elektrycznej jest w naszym kraju niewielki, stanowił w 2015 r. poniżej 3%
[4], i był zauważalnie niższy od udziału
OZE. Udział w produkcji energii elektrycznej jest nieco wyższy z uwagi na
wyższą średnią sprawność jej generacji w instalacjach opalanych gazem, w
porównaniu z węglowymi. Wykorzystanie gazu w roli paliwa jest silnie promo-

Ciepłownictwo

 Gaz ziemny w

14000

Udział energii pierwotnej

na trzecią ćwiartkę XX w. Udział węgla
nie uległ istotnej zmianie w ostatnim
czterdziestoleciu, utrzymując się na poziomie ok. 30%. Prognozy na najbliższe
lata wskazują dalszy rosnący udział gazu. Zgodnie z prognozami przedstawionymi przez BP w 2014 r. [2] w niedługim okresie (w okolicach 2030 r.)
zużycie energii pozyskiwanej z gazu
powinno przekroczyć zużycie energii z
paliw stałych. Gaz w prognozach światowego zużycia energii postrzegany jest
jako paliwo przyszłości, mogące stać
się dominującym w najbliższych latach.
O poziomie zużycia paliw stałych w
największym stopniu decydują Chiny,
zużywające w ostatnich latach ponad
50% paliw węgla (w 2016 r. było to ok.
50,5%, wcześniej udział tego kraju był
nawet większy). Krajami dominującymi, jeśli chodzi o zużycie gazu są: USA
(z udziałem ponad 22,3%) oraz Rosja
(udziałem bliskim 11%). Chiny, dynamicznie zwiększające wykorzystanie gazu, miały w 2016 r. udział w jego zużyciu
na świecie nieco niższy niż 6%. Udział
Polski w tej dziedzinie jest znikomy, w
granicach 0,5%, i należy uznać go za
zbyt niski, w porównaniu do potencjału
gospodarczego, czy demograficznego
naszego kraju.

39

2

40

nr 4(58)/2017

wane przez UE, z uwagi na jego walory
emisyjne. Środkami zachęty są: silne
naciski na zaostrzanie standardów emisyjnych dla węgla, promowanie kogeneracji na gazie, czy wspieranie traktowanych jako proekologiczne inwestycji
w energetykę gazową.
Polska pozostaje wciąż krajem
ze skrajnie wysokim udziałem węgla
w miksie energetycznym. W UE brak
jest drugiego kraju o tak silnej dominacji paliw węglowych, w wytwarzaniu
energii elektrycznej. Wzrostowi zużycia
gazu nie sprzyja wysoki koszt dostarczanej w nim energii. Polska ma niższy
wskaźnik zużycia gazu na mieszkańca
od wszystkich krajów bezpośrednio ją
otaczających.

 Walory emisyjne gazu

Ciepłownictwo

ziemnego jako paliwa

Gaz ziemny postrzegany jest w
ogólnej opinii jako paliwo czyste, czy
„ekologiczne”. Wynika to z faktu, że
dzięki oczyszczaniu w miejscu wydobycia pozbawiony jest zanieczyszczeń
charakterystycznych dla paliw stałych,
przede wszystkim związków siarki. Istotnym walorem jest brak składników niepalnych (popiołu). Instalacje energetyczne zobligowane do uczestnictwa w
Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych, mogą liczyć na niższe koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, z uwagi
na niższą od pozostałych paliw pochodzenia organicznego emisję jednostkową dwutlenku węgla. Na rys. 5 przedstawiono emisję jednostkową dwutlenku
węgla dla paliw kopalnych, o typowej
zawartości węgla pierwiastkowego w
funkcji sprawności konwersji energii.
Biorąc pod uwagę możliwy współcześnie do uzyskania poziom sprawności
bloków opalanych węglem (w granicach
45%), spodziewana emisja CO2 nie będzie niższa niż ok. 750 do 800 kg/MWh.
W przypadku opalanego gazem ziemnym bloku gazowo-parowego o wysokiej
sprawności możliwe jest uzyskanie emisji CO2 nawet w granicach 350 kg/MWh,
a więc ponad dwukrotnie niższej. Jeśli

Gaz ziemny w energetyce krajowej

Struktura zużycia gazu w Polsce odbiega istotnie od wynikającej z uśrednionych danych dla
świata czy Europy. Cechami charakterystycznymi są: niski udział sektora energetycznego, duży udział
przemysłu (wynikający między innymi z dużej skali produkcji nawozów) oraz tzw. sektora drobnych
odbiorców, głównie komunalnych. Na rys.3 przedstawiono strukturę zużycia gazu w Polsce według
danych GUS [3] za 2015 r. Na rys.4, dla porównania, widoczna jest struktura zużycia gazu w tym
samym roku na świecie. Wykorzystanie dla celów energetycznych stanowi tu bardzo znaczącą część,
udział jest ponad trzykrotnie większy niż w Polsce.
W tab.1 podano, wg [3] strukturę zużycia gazu ziemnego na cele energetyczne w Polsce. Jak można
stwierdzić, dominuje tu gospodarka skojarzona, ulokowana przede wszystkim w energetyce
zawodowej. Sektor energetyki przemysłowej jest istotnym i perspektywicznym użytkownikiem gazu,
w szczególności jeśli brać pod uwagę ukończone i planowane do ukończenia w roku obecnym
inwestycje we Włocławku oraz w Płocku.

Na cele
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36,11%
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Transport
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Rys. 3. Struktura zużycia gazu ziemnego w Polsce w 2015 r. Opracowano na podstawie danych GUS
Rys. 3. Struktura zużycia gazu ziemnego w Polsce w 2015 r.
[3].

Opracowano na podstawie danych GUS [3]

Tab. 1. Struktura zużycia w Polsce gazu ziemnego na cele energetyczne. Dane opracowano według
[3], udział procentowy odniesiono do zużycia krajowego ogółem.
Zużycie gazu, 2015 r.

%

TJ

Zużycie gazu,
2015 r.
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kraju niewielki, stanowił w 2015 r. poniżej 3% [4], był zauważalnie niższy od udziału OZE. Udział w
dojdzie energii
do wzrostu
cenyjest
uprawnień
doz uwagi
na na
poziomie
60 EUR/t
- dojejok.
120 zł.w
produkcji
elektrycznej
nieco wyższy
wyższą średnią
sprawność
generacji
instalacjach
opalanych
gazem, w porównaniu
z węglowymi.
Wykorzystanie
gazuczynnikiem
w roli paliwa jest
emisji gazów
cieplarnianych
(oczekiwany
Drugim
istotnym
mosilnie promowane przez UE, z uwagi na jego walory emisyjne. Środkami zachęty są: silne naciski na
przez
KE
poziom
to
od
30
do
60
EUR/t),
że
być
zapowiadane
w
Pakiecie
zimozaostrzanie standardów emisyjnych dla węgla, promowanie kogeneracji na gazie czy wspieranie
traktowanych
jako proekologiczne,
inwestycji
w energetykę
gazową.
może to decydować
o przewadze
ekowym ograniczenie
możliwości uzyska-

nomicznej bloków energetycznych opa-

nia wsparcia finansowego dla nowych

Polska pozostaje wciąż krajem ze skrajnie wysokim udziałem węgla w miksie energetycznym. W UE
lanych
Różnica
kosztu
bloków energetycznych
o emisyjności
brak
jest gazem
drugiegoziemnym.
kraju o tak silnej
dominacji
paliw węglowych
w wytwarzaniu energii
elektrycznej.
Wzrostowi
zużycia gazudo
niewyprodukowania
sprzyja wysoki koszt dostarczanej
w nim energii.
ma niższy
zakupu uprawnień
przekraczającej
550Polska
kg/MWh.
Zostało
wskaźnik zużycia gazu na mieszkańca od wszystkich krajów bezpośrednio ją otaczających.

jednej megawatogodziny, przy obecnym
to zaznaczone na rys. 5 odpowiadającą
ich koszcie, w granicach 5 EUR/t dla
tej granicy linią poziomą. Łatwo daje się
3 Walory emisyjne gazu ziemnego jako paliwa
elektrowni opalanej gazem (przy emizauważyć, że taki poziom emisji nie jest
syjności
400
kg/MWh)
oraz
węglem
osiągalny
w „ekologiczne”.
klasycznym Wynika
bloku węgloGaz ziemny postrzegany jest w ogólnej opinii jako paliwo
czyste czy
to z
faktu,
dzięki oczyszczaniu
miejscu
wydobycia
jest zanieczyszczeń
(900żekg/MWh)
wyniesiewok.
10 zł.
Przy pozbawiony
wym. Wymagana
sprawność musiałacharakterystycznych dla paliw stałych, przede wszystkim związków siarki. Istotnym walorem jest brak
cenie uprawnień na poziomie 30 EUR/t
by przekroczyć poziom 60%. W przyskładników niepalnych (popiołu). Instalacje energetyczne zobligowane do uczestnictwa w
różnica taSystemie
wzrośnie
do Uprawnieniami
ok. 60 zł, zaś
padku
instalacji
energetycznej
opalanej
Europejskim
Handlu
do Emisji
Gazów
Cieplarnianych,
mogą liczyć
na

niższe koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, z uwagi na niższą od pozostałych paliw pochodzenia
organicznego emisję jednostkową dwutlenku węgla. Na rys. 5 przedstawiono emisję jednostkową
dwutlenku węgla dla paliw kopalnych o typowej zawartości węgla pierwiastkowego w funkcji
sprawności konwersji energii. Biorąc pod możliwy współcześnie do uzyskania poziom sprawności
bloków opalanych węglem (w granicach 45%), spodziewana emisja CO2 nie będzie niższa niż ok. 750

ilości dwutlenku węgla. Skutkuje to koniecznością jego usuwania przed podaniem do sieci. Uwalniany
ze złoża dwutlenek węgla zazwyczaj emitowany jest w takiej sytuacji do atmosfery. Ten fakt nie jest
uwzględniany przy bilansowaniu emisji u odbiorcy paliwa, podobnie jak przecieki (gazu czyli głównie
metanu) przy wydobyciu i transporcie oraz zużycie gazu w tłoczniach przy transporcie na duże
odległości. Metan jest gazem cieplarnianym o ponad dwudziestokrotnie wyższym wskaźniku
nr 4(58)/2017
pochłaniania promieniowania podczerwonego niż dwutlenek węgla. Duże
ilości gazu towarzyszącego
złożom ropy naftowej spalane są w trakcie jej wydobycia na pochodniach. W przypadku Rosji mowa
jest nawet o 50 mld m3 rocznie [6].
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Fakty te mogą skutkować istotnie wyższym wpływem na efekt cieplarniany przy ciągnionym
rachunku emisji, niż wynikałoby to z bezpośredniego porównania z węglem, bez uwzględniania emisji
na etapie wydobycia i transportu. Zawartość dwutlenku węgla w sieciowym gazie ziemnym
dystrybuowanym w naszym kraju jest zwykle istotnie niższa od wspomnianego górnego limitu.
Zazwyczaj jest to poniżej 0,1%.
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Rys. 6. Średnie ceny gazu ziemnego w imporcie do Niemiec w latach od 1984 do 2016, porównanie ze
średnimi cenami gazu skroplonego (LNG) w dostawach do Japonii oraz cen ropy naftowej (średnia
Rys. 6. Średnie ceny gazu ziemnego w imporcie do Niemiec w latach od 1984 do 2016,
cena dla krajów OECD), dane według [2]. We wszystkich przypadkach cif (cost + insurance +
porównanie ze średnimi cenami gazu skroplonego (LNG) w dostawach do Japonii oraz
freight).
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gazem, wspomniana wartość graniczna
uzyskiwana jest już przy sprawności niższej niż 40%. Jest to w pełni możliwe
w przypadku współczesnych wysokosprawnych turbin gazowych (uzyskiwana sprawność w granicach 40%, w
obiegu prostym).
W tym miejscu warto nadmienić, że
sieciowy gaz ziemny może zawierać,
zgodnie z normą [5] do 3% CO2 objętościowo (masowo jest to ok. 2,75 razy
więcej). Wiele złóż gazu zawiera jeszcze
większe ilości dwutlenku węgla. Skutkuje to koniecznością jego usuwania przed
podaniem do sieci. Uwalniany ze złoża
dwutlenek węgla zazwyczaj emitowany
jest w takiej sytuacji do atmosfery. Ten
fakt nie jest uwzględniany przy bilansowaniu emisji u odbiorcy paliwa, podobnie jak przecieki (gazu, czyli głównie metanu), przy wydobyciu i transporcie oraz
zużycie gazu w tłoczniach przy transporcie na duże odległości. Metan jest
gazem cieplarnianym o ponad dwudziestokrotnie wyższym wskaźniku pochłaniania promieniowania podczerwonego
niż dwutlenek węgla. Duże ilości gazu
towarzyszącego złożom ropy naftowej
spalane są w trakcie jej wydobycia na
pochodniach. W przypadku Rosji mowa jest nawet o 50 mld m3 rocznie [6].
Fakty te mogą skutkować istotnie
wyższym wpływem na efekt cieplarniany przy ciągnionym rachunku emisji,
niż wynikałoby to z bezpośredniego porównania z węglem, bez uwzględniania
emisji na etapie wydobycia i transportu.
Zawartość dwutlenku węgla w sieciowym gazie ziemnym dystrybuowanym
w naszym kraju jest zwykle istotnie niższa od wspomnianego górnego limitu.
Zazwyczaj jest to poniżej 0,1%.
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wysokiej ceny sprzedawanej energii elektrycznej). Składnik paliwowy kosztu wytwarzan
przypadku kogeneracji okazuje się oczywiście zauważalnie niższy. Niemniej również w k
po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych oraz pozostałych kosztów eksploatacyjnych
łączne okazują się zbyt wysokie dla zapewnienia opłacalności. To stanowi podstawę funk
systemu wsparcia kogeneracji (gazowej).

Ciepłownictwo

Paliwami podstawowymi przy wytwarzaniu energii elektrycznej są w naszym kraju węgi
oraz węgiel kamienny. Koszt energii dostarczanej w paliwie to dla energetycznego węgla
nieco poniżej 10 zł/GJ (w granicach 200 zł/t przy wartości opałowej na poziomie 21 GJ/t
dla ciepłownictwa są obecnie nieco wyższe (w granicach 235 zł/t). Przy nieco wyższej śr
wartości opałowej przekłada się to w tym przypadku na nieco wyższy od 10 zł/GJ koszt e
dostarczanej w paliwie. Gaz okazuje się więc ponad dwukrotnie droższy.
240

Blok kondensacyjny
200

Koszt paliwa [PLN/MWh]

wydobycia. Przedmiotem handlu międzynarodowego jest więc tylko pozostałe 20%. Polska jest krajem importującym
ok. 2/3 zużywanego gazu ziemnego, co
jest jednym z czynników decydujących o
jego relatywnie wysokiej cenie na rynku
wewnętrznym. Koszt jednostkowy zakupu paliwa gazowego przez danego
odbiorcę zależny jest od szeregu uwarunkowań, w tym zużycia (rocznego)
paliwa, przekładającego się na rodzaj
taryfy ustalanej przez dostawcę, maksymalnego poboru (mocy). Istotne są także ciśnienie, rodzaj pobieranego gazu.
Do 2012 r. obrót gazem realizowany
był w Polsce wyłącznie w ramach kontraktów dwustronnych. Od 2013 r. gaz
jest przedmiotem obrotu na TGE. Według URE średnia cena w kolejnych latach wyniosła: 116,73 zł/MWh w 2013 r .,
102,17 zł/MWh w 2014 r.,102,64 zł/MWh
w 2015 r. oraz 86,03 zł/MWh w 2016 r.
Jak można zauważyć, porównując przytoczone dane z rys. 6, spadek cen na TGE
nastąpił z pewnym opóźnieniem w stosunku do rynku międzynarodowego. Wahania cen gazu mogą w istotnym stopniu
decydować o bieżącej opłacalności wykorzystania go dla celów energetycznych.
Ceny rynkowe uzyskiwane w Polsce
za sprzedaż energii elektrycznej kształtowały się przez dłuższy czas na poziomie zbliżonym do granicy 200 zł/MWh,
w ostatnich latach uległy jednak zauważalnemu obniżeniu. Sam koszt (wysokometanowego) gazu ziemnego dla dużych
odbiorców przekłada się na znacząco
wyższy koszt energii generowanej na
bazie tego paliwa (rys. 7). Jako podstawę
do obliczeń przyjęto tu koszt zakupu gazu
na poziomie 95 zł/MWh (ok. 26,4 zł/GJ).
Założono wariantowo możliwość sprzedaży ciepła po 35 oraz 40 zł/GJ. Obliczenia
przeprowadzono w funkcji sprawności
bloku. Dla przypadku kogeneracji przyjęto łączną sprawność wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła równą 85%. Spalanie
gazu w warunkach krajowych wyłącznie
w celu generacji energii elektrycznej, jak
można stwierdzić w oparciu o rys. 7,
jest drogie i może być uzasadnione jedynie w szczególnych warunkach, na
przykład w pracy szczytowej (zapew-
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Szansami dla energetyki gazowej pozostają więc: kogeneracja premiowana certyfikatami
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Paliwami podstawowymi przy wyku kogeneracji okazuje się oczywiście
zauważalnie niższy. Niemniej również
twarzaniu energii elektrycznej są w naszym kraju węgiel brunatny oraz węgiel
5 Energetyka gazowa w Polsce
kamienny. Koszt energii dostarczanej
w paliwie
to dla nie
energetycznego
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ustrojową
wykazywano węzainteresowani
gla
kamiennego
nieco
10 zł/GJ był węgiel
siłowni z turbinami gazowymi. Praktycznie jedynym paliwem poniżej
energetycznym
Gaz jest w
(w granicach 200 zł/t przy wartości
warunkach
opałowej na poziomie 21 GJ/t). Ceny
krajowych
węgla dla ciepłownictwa są obecnie
tradycyjnie
nieco wyższe (w granicach 235 zł/t).
Przy nieco wyższej średniej wartości
paliwem
opałowej przekłada się to w tym przyzauważalnie
padku na nieco wyższy od 10 zł/GJ
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koszt energii dostarczanej w paliwie.
niektórych
Gaz okazuje się w tej sytuacji ponad
warunkach nawet
dwukrotnie droższy.
trzykrotnie od
Szansami dla energetyki gazowej
węgla kamiennego
pozostają więc: kogeneracja premiowana certyfikatami, opłaty za usługi
systemowe, praca szczytowa oraz
(w przyszłości) niższa jednostkowa
w kogeneracji, po uwzględnieniu naemisja dwutlenku węgla, w porównakładów inwestycyjnych oraz pozostaniu z energetyką węglową. Jeśli nastąpi
łych kosztów eksploatacyjnych, koszznaczący wzrost cen uprawnień emi-
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Tab. 2. Zbudowane dotychczas w Polsce energetyczne bloki gazowo-parowe
Obiekt

Zakres inwestycji

Moc el. TG
[MW]

Medium grzewcze,
moc cieplna [MW]

Paliwo

Termin
uruch.

EC Gorzów

T-na gazowa GT8C +
kocioł odzysknicowy

TG 54.5

woda sieciowa

Z
Wu=20 MJ/m3

I.1999

EC Nowa Sarzyna

Blok gazowo-parowy
ciepł., przemysłowy, 2 x TG

ogółem 116

para technologiczna
woda, 70 MW

E (GZ-50)

VI.2000

EC Lublin

Blok gazowo-parowy
ciepł. z TG V94.2 (Ansaldo)

235
TG 154

woda sieciowa
150 MW

E (GZ-50)

III.2002

EC Rzeszów

Blok gazowo-parowy
ciepł. z TG V64.2 (Ansaldo)

ogółem 95.75

woda sieciowa
76 MW

E (GZ-50)

I.2003

EC Zielona Góra

Blok gazowo-parowy
ciepł. z TG MS9001E (GE)

ogółem 190

woda sieciowa
195 MW

Z
Wu=28.2 MJ/m3

X.2004

EC Starachowice
od 20011 w PEC
Siedlce

Blok gazowo-parowy
ciepł. z 2 TG Titan 130

ogółem
36 (TG 28)

woda sieciowa
21 MW

E (GZ-50)

EC Huta Miedzi
Głogów KGHM

Blok gazowo-parowy
2 x TG Titan 130

ogółem 42

woda sieciowa,
para technologiczna

Z

3.XI.2014

EC Polkowice KGHM

Blok gazowo-parowy
2 x TG Titan 130

ogółem 42

woda sieciowa,
para technologiczna

Z

3.XI.2014

EC Gorzów

Blok gazowo-parowy
2 TG SGT 800, TP SST 400

138
(100-140)

woda sieciowa 90 MW, para
techn. - 14 MW

Z

2.II.2017

EC Włocławek

Blok gazowo-parowy ciepł. przemysłowy
TG 9FB GE

ogółem 463

woda sieciowa, para technologiczna

E

VI. 2017

 Energetyka gazowa w
Polsce

W Polsce, w okresie przed transformacją ustrojową nie wykazywano
zainteresowania budową siłowni z turbinami gazowymi. Praktycznie jedynym
paliwem energetycznym był węgiel dostępny w kraju. Gaz z importu w pierwszej kolejności zużywano w przemyśle,
przede wszystkim chemicznym. Istotnym czynnikiem było również ograniczenie dostępu naszego kraju do technologii turbin gazowych, uznawanej na
Zachodzie za zaawansowaną, będącą
przedmiotem ochrony w ramach Komitetu Koordynacyjnego Wielostronnej
Kontroli Eksportu (COCOM). Ogranicze-

nia w tym zakresie zostały wobec Polski
wycofane w 1990 r. Od tego mniej więcej czasu, głównie w wyniku transformacji ustrojowej, zaczęto się interesować budową instalacji energetycznych
z turbinami gazowymi.
Pierwszy w naszym kraju blok gazowo-parowy zbudowany został w
Elektrociepłowni Gorzów. Przekazano go do eksploatacji w dniu 15 marca 1999 r. Zdarzenie to poprzedziły
jednak wieloletnie przygotowania, początkami sięgające początku dekady
lat 90. Inwestycja w Gorzowie nie obejmowała dostawy kompletnego bloku
gazowo-parowego. Skorzystano tu z
możliwości wbudowania w strukturę instalacji komponentów istniejącej na terenie EC części starszej, parowej elektrociepłowni węglowej. To pozwoliło na
obniżenie kosztów całości inwestycji.
Kolejne bloki gazowo-parowe, gdzie
historia przygotowań do inwestycji była często równie długa jak w Gorzowie,
przekazywano do użytku w okresie do
2004 r. (tab. 2) Po tym okresie w odda-

waniu nowych inwestycji nastąpiła długoletnia przerwa. W 2014 r. przekazano do eksploatacji dwa niewielkie bloki
gazowo-parowe w zasobach KGHM,
nie udało się zakończyć w planowanych wcześniej terminach pierwszych
w naszym kraju bloków gazowo-parowych wielkiej mocy. Sukcesem zakończyła się w 2017 r. kolejna inwestycja w
Gorzowie oraz budowa we Włocławku.
Planowany do uruchomienia w połowie
2015 r. obiekt w EC Stalowa Wola wciąż
czeka na ukończenie realizacji. Szereg
przygotowywanych inwestycji [7] nie doczekało się rozpoczęcia, wręcz zaniechano ich realizacji. Wszystkie obecnie
działające w Polsce instalacje energetyczne z turbinami gazowymi, również
nie wykazane w tab. 2 turbiny współpracujące z wodnymi kotłami odzysknicowymi, budowano ze wskazanych
wcześniej względów w układzie kogeneracyjnym.
Podstawową przyczyną okresowego załamywania się zamiarów inwestycyjnych jest brak działającego z od-
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syjnych, wyższy koszt paliwa gazowego
może być kompensowany poprzez niższy koszt zakupu uprawnień do emisji
CO2. Poziom cen w systemie EU ETS
(kilka EUR/t CO2) utrzymujący się od
dłuższego czasu, jest tu jednak obecnie zdecydowanie zbyt niski.
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powiednio dużą perspektywą systemu
wsparcia kogeneracji gazowej. Był on
powodem poważnego zachwiania opłacalności energetyki gazowej, co najmniej dwukrotnie w okresie ostatnich
lat. Niektóre z trudności, jakie spotkały
w przeszłości inwestorów opisane zostały w [7].
Obecnie na ukończeniu jest jeszcze
kolejna duża inwestycja - pierwszy w Polsce blok z turbiną gazową klasy H, w zasobach PKN ORLEN w Płocku. Poza
odwlekaną od lat inwestycją w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie, gdzie po
latach doprowadzono do podpisania
kontraktu z wykonawcą, realizacji nowych bloków gazowo-parowych, przypuszczalnie na dłuższy czas nie podejmie się.
Osobną, nie wspominaną szerzej
w artykule kategorię stanowią siłownie wyposażone w gazowe silniki tłokowe. Największym w Polsce obiektem jest tu przekazany do eksploatacji
w listopadzie 2014 r. w EC Rzeszów
blok gazowy silnikowy, zasilany sieciowym gazem ziemnym, przy wspomaganiu tego zasilania z lokalnego źródła
gazu. W jego skład wchodzą 4 silniki
tłokowe o łącznej znamionowej mocy elektrycznej 29,8 MW oraz mocy
cieplnej 27,6 MW. Silniki tłokowe opalane gazem ziemnym stanowią, poza
nielicznymi dużymi obiektami takimi
jak w EC Rzeszów, domenę energetyki lokalnej.

możliwe zazwyczaj w energetyce
przemysłowej;
 pomocny jest zakup gazu na specjalnych warunkach (korzystne
kontrakty, ceny pozataryfowe, pobór ze złoża lokalnego, w grę może wchodzić także gaz kopalniany);
 pomocne są uwarunkowania środowiskowe wskazujące na ko-

”

Szansami dla
energetyki
gazowej pozostają
więc: kogeneracja
premiowana
certyfikatami,
opłaty za usługi
systemowe, praca
szczytowa oraz (w
przyszłości) niższa
jednostkowa
emisja dwutlenku
węgla w
porównaniu
z energetyką
węglową

 Podsumowanie
Z wielu wcześniej zapowiadanych
w naszym kraju inwestycji w energetykę gazową zrezygnowano. Projekty,
które są realizowane oraz zgodnie z rachunkiem inwestorów w pełni zasadne i opłacalne, opierają się zazwyczaj
na specyficznych uwarunkowaniach
lokalnych.
Aby taka inwestycja była bezpieczna od strony ekonomicznej potrzebne
są zwykle do spełnienia warunki szczególne:
 stały i duży odbiór ciepła (para
technologiczna, woda sieciowa),

nieczność zmiany paliwa (z węgla
na gaz, także likwidacja niskiej emisji);
 korzystna jest sytuacja gdy rachunek prowadzić można na bazie
kosztów unikniętych.
W warunkach silnie zmiennej w czasie ceny gazu oraz ewentualnego uzależnienia importu od sytuacji politycznej
istnieją przesłanki do obawy o stabilne
warunki ekonomiczne.
Ochrona w postaci świadectw pochodzenia była i jest mechanizmem pomocnym w utrzymaniu stabilności eko-

nomicznej. Ten mechanizm wsparcia
zapewne ulegnie zmianie.
Szereg prognoz wskazuje na duże niebezpieczeństwo deficytu mocy
w KSE po 2020 r. W takiej sytuacji inwestowanie w siłownie korzystające
z gazu jako paliwa może stać się jedną z niewielu możliwości do szybkiego
jego ograniczenia. Budowa elektrowni, czy elektrociepłowni korzystających
z paliwa gazowego może trwać znacznie, nawet o połowę krócej niż bloku
węglowego (odpowiednio ok. 30 i 60
miesięcy). Niebawem może okazać się,
że rozwój energetyki gazowej to jedyna możliwość odnowienia na czas części wiekowych zasobów wytwórczych
w Polsce. Istotną barierą dla budowy
nowych bloków węglowych mogą okazać się priorytety narzucane ze strony
UE, w tym ograniczenie do 550 g/kWh
poziomu emisji CO2 dla instalacji energetycznych uprawnionych do wsparcia
finansowego (Pakiet zimowy).

o
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Rewitalizacja a kogeneracja
na przykładzie Miasta Łodzi
N

aturalnym jest powiązanie jakości życia, szczególnie w aglomeracjach
miejskich, z jakością środowiska i powietrza, dlatego też ważne są
idee wykorzystania ekologicznych, efektywnych i oszczędnych rozwiązań, do
podnoszenia poziomu naszej egzystencji. Jednym ze skutecznych sposobów na
spełnienie powyższych warunków, może być zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa
mieszkańców, poprzez likwidację niskiej emisji i podłączanie indywidualnych
odbiorców - korzystających z przestarzałych pieców opalanych węglem, a często
również różnego rodzaju odpadami - do sieci ciepłowniczej zasilanej z efektywnego
źródła kogeneracyjnego. Takie działanie powinno stanowić nieodłączny element
procesu rewitalizacji obszarów miejskich.
- mówi Sławomir Burmann, wiceprezes
zarządu PTEZ, członek zarządu - dyrektor operacyjny, Veolia Energia Łódź S.A.
Na poparcie swoich słów przytacza kilka
argumentów przemawiających za kogeneracją, czyli narzędziem w walce z niską emisją:
 rozwój kogeneracji pozwala na
zastąpienie nieefektywnych indywidualnych źródeł, źródłami
scentralizowanymi spełniającymi
wysokie wymogi środowiskowe;
 wejście w życie dyrektywy MCP
(w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do
powietrza ze średnich obiektów
energetycznego spalania) wymusza wykonanie dużych inwestycji
w ciepłownictwie - jest to szansa
na przejście do wytwarzania w kogeneracji;
 tylko efektywne systemy energetyczne, takie jak kogeneracyjne,
mogą pozyskać wsparcie ze źródeł zewnętrznych (EU);

 systemy oparte na kogeneracji ma-

ją realny wpływ na zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego
na poziomie gmin;
 możliwe jest budowanie małych
źródeł kogeneracyjnych przystosowanych również do spalania pozyskiwanej lokalnie biomasy.
Na szczęście powyższe argumenty
dobrze rozumieją władze Miasta Łodzi,
w której obecnie realizowane jest zadanie
Rewitalizacji obszarowej Centrum Łodzi,
którego prekursorem był projekt „Mia100
Kamienic” uruchomiony w 2011 r. Cały obszar rewitalizacji miasta obejmuje
1500 ha i został podzielony na 20 projektów z których 8 ma status priorytetowych (rys.1.). W ich obrębie powstaną
dwa nowe odcinki sieci ciepłowniczych
zaznaczone na rys. 1 czerwonymi liniami.
Są to projekty kompleksowych działań w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzennej i środowiskowej, obejmujące m.in. całościowe remonty nieruchomości gminnych. Celem tych inwestycji
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Akty prawne normujące wielkość
emisji są nieubłagane: dla źródeł scentralizowanych - Dyrektywa o Emisjach
Przemysłowych (IED), o Źródłach Spalania Średniej Mocy (MPC), Ustawa Prawo
Ochrony Środowiska, Rozporządzenie
o standardach emisyjnych; dla źródeł indywidualnych - Dyrektywa EuP i normy
produktowe. Tak więc stoi obecnie przed
włodarzami miast wyzwanie zapewnienia
nam najlepszych jakościowo warunków
życia, a doprowadzenie ciepłociągów do
modernizowanych kamienic (obszarów
rewitalizowanych) jest obecnie jednym
z najważniejszych punktów programów
rewitalizacji.
Idealnym przykładem miasta w którym tego typu procesy są szeroko rozwijane jest Miasto Łódź. - Ciepło systemowe wytwarzane w kogeneracji, tak jak
w łódzkich elektrociepłowniach, to najlepszy sposób ogrzewania budynków w polskich miastach. Jest to również sposób
przeciwdziałania tzw. niskiej emisji, która bardzo szkodzi zdrowiu i środowisku
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jest nie tylko odtworzenie historycznej
tkanki miejskiej z XIX i początku XX w.
poprzez gruntowne remonty, ale również
zmniejszenie emisji CO2, poprzez likwidację pieców węglowych i podłączenie
budynków m.in. do sieci ciepłowniczej,
we współpracy z łódzką Veolią. Obszar
centrum miasta był mocno upośledzony
pod względem sieci ciepła systemowego.
Łódź jak wiele innych miast przed 1990 r.
rozwijała głównie osiedla mieszkaniowe
na obrzeżach. Tam sieci ciepłownicze były rozbudowywane, natomiast w ścisłym
centrum do wielu miejsc sieć nie docierała. W ramach współpracy z Veolią przygotowano plan uciepłownienia całego obszaru rewitalizowanego miasta i obecnie
jest on wdrażany.
Proces rewitalizacji obszarowej, odnowy kompleksowej całego centrum miasta nie byłby jednak możliwy, bez włączenia do niego również prywatnych
właścicieli budynków. Ok. 1/5 nieruchomości Łodzi należy do miasta, a pozostałe są w rękach prywatnych. Patrząc
przez pryzmat planów własnościowych,
planów środowiskowych i jakości powietrza, bez włączenia się partnerów prywatnych, proces kompleksowej rewitalizacji
nie mógłby zostać zrealizowany. W Łodzi
została wyznaczona Specjalna Strefa Rewitalizacji. Miasto utworzyło fundusz dotacji, zachęcając prywatnych właścicieli
do remontów i podłączania budynków do
ciepła systemowego.
W ramach programu „Mia100 Kamienic” 80 obiektów podłączono do ciepła na
szacowaną moc ok. 13 MW. W ramach
Rewitalizacji Obszarowej - 300 obiektów
potencjalnie zostanie przyłączonych do
ciepła systemowego, a szacowana moc
wyniesie ok. 80 MW. W 2015/2016 r.
- ujęto przedsięwzięcia rewitalizacyjne
w ramach:
 Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020,
 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 Programu funkcjonalno-użytkowego Miasta,
 Gminnego Programu Rewitalizacji
Łodzi 2026+.
W projektach tych Veolia opracowuje koncepcje zasilania w ciepło systemo-

Rys. 1. Rewitalizacja obszarowa Miasta Łodzi

we, projektuje i buduje sieci ciepłownicze
oraz zajmuje się edukacją na temat skutków niskiej emisji (akcja „Niska Emisja
- Wielka Sprawa”). - Edukujemy mieszkańców miasta na temat zagrożeń jakie
niesie ze sobą niska emisja. Wyjaśniamy czym różni się niska emisja od niskiej
emisyjności. Tłumaczymy dlaczego ciepło systemowe jest najlepszą alternatywą. Raz w roku podczas Ciepłej Soboty
w elektrociepłowniach w Łodzi i Poznaniu mieszkańcy mogą zobaczyć jak produkowane jest ciepło i energia elektryczna oraz dzięki jakim instalacjom dbamy
o środowisko - mówi Sławomir Burmann.
Tego typu działania oparte o system
ciepłowniczy zasilany przez kogenera-

cyjne jednostki wytwórcze, przynosi wymierne efekty w zakresie poprawy jakości
powietrza. Łódzki system ciepłowniczy
liczący ponad 800 km, dostarcza ciepło systemowe do ok. 60% łódzkich odbiorców. Ciepło w kogeneracji produkują
dwie elektrociepłownie EC3 i EC4 (rys. 2),
którymi zarządza Veolia Energia Łódź.

o
Materiał powstał na podstawie przedstawionych prezentacji podczas IV Konferencji Wydawnictwa „Nowa Energia”
„Kogeneracja” - technologie, realizacja
inwestycji, finansowanie”, która odbyła się
w dniach 11-12 kwietnia 2017 r. w Łodzi.

Rys. 2. Elektrociepłownia EC4 w Łodzi, Archiwum Veolii
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Zastosowanie turbiny gazowej
w wysokosprawnej kogeneracji
rozproszonej

W

artykule przedstawiono analizę energetyczną układów kogeneracyjnych
małej mocy (<100 kWt), z turbiną gazowo-powietrzną, ze szczególnym
uwzględnieniem ich zasilania energią ze spalania biomasy. W układach z turbiną
gazową czynnikiem termodynamicznym mogą być spaliny lub gorące powietrze.
Określono sprawność tego typu układów oraz wpływ wybranych parametrów
termodynamicznych na ich efektywność energetyczną. Do obliczeń i analiz został
wykorzystany program obliczeniowy IPSEpro-PSE [1].
Istotnymi cechami, nieprzetworzonych biomasy i odpadów, jest ich
duże rozproszenie terytorialne i relatywnie mała, w stosunku do paliw kopalnych, gęstość energetyczna ([GJ/m3]). Obydwie te cechy są
źródłem problemów z ich pozyskiwaniem, transportem i magazynowaniem. Chcąc ograniczyć koszty
oraz zwiększyć efektywność energetyczną i środowiskową wykorzystania biomasy i odpadów, należy
dążyć do ich pozyskiwania lokalnie,
z niedużych odległości (< 30÷50 km)
[2]. Tak więc instalacje wykorzystujące energetycznie biomasę i odpady
powinny być o stosunkowo małych
mocach, a więc i relatywnie małych
strumieniach przetwarzanej biomasy
i odpadów.

 Wysokosprawna
kogeneracja
rozproszona

Kogeneracja rozproszona jest
jednoczesnym, skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej,
w układach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ich odbiorców. Szczególnie interesująca jest możliwość wykorzystania w tego typu układach,
lokalnych odnawialnych źródeł energii
(OZE) samodzielnie, jak również wspólnie z paliwami konwencjonalnymi: z węglem lub z gazem ziemnym.
Kogeneracja rozproszona ma szereg zalet, takich jak: uniknięcie budowy
dużych, rozległych, a więc i kosztownych sieci ciepłowniczych, małe straty przesyłu związane z niedużymi od-
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Wśród możliwych technologii wykorzystania biomasy i odpadów, zdecydowanie spalanie ma największy potencjał
w generowaniu energii ze źródeł odnawialnych. Stosując pewne uogólnienie
można stwierdzić, że biomasę i odpady
biodegradowalne o dużej wilgotności
(>60%) można energetycznie wykorzystać w biogazowniach (biochemiczne technologie). Natomiast biomasę,
szczególnie pochodzenia roślinnego
(drewno odpadowe, słoma) oraz zmieszane odpady komunalne, o zdecydowanie mniejszej wilgotności (<40%)
można spalać w kotłach rusztowych
lub fluidalnych (termochemiczne technologie). Uzyskane w wyniku spalania
ciepło należy wykorzystać do ogrzewania i generacji energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji.
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ległości między źródłami energii a jej
odbiorcami, możliwość wykorzystania
lokalnych zasobów paliwowych, także
różnych postaci biomasy, których transport na duże odległości jest kosztowny
(również energetycznie), a poza tym
rozproszenie źródeł energii zwiększa
lokalne bezpieczeństwo energetyczne.
Rozproszenie źródeł kogeneracyjnych ma również pewne wady.
Zmniejszanie mocy jednostek wytwórczych powoduje obniżenie sprawności
i zwiększenie jednostkowych kosztów
energii na jednostkę mocy zainstalowanej, a ich rozproszenie powinno być
związane z występowaniem lokalnych
odbiorów ciepła, które decydują o efektywności energetycznej tego typu instalacji.
Obok już rozwijających się i posiadających stosunkowo dużą ofertę małych biogazowni, generujących w kogeneracji ciepło i energię elektryczną,
istnieje również zapotrzebowanie na
małe, komunalne elektrociepłownie
spalające biomasę i odpady. Obecnie spośród technologii możliwych
do wykorzystania w tego typu instalacjach, na szczególną uwagę zasługują dwa układy z turbinami parowymi pracującymi w obiegu Rankina,
jeden z wodą jako czynnikiem termodynamicznym, drugi ze specjalnym
płynem o niskiej temperaturze wrzenia, tzw. układ ORC (Organic Rankine
Cycle) [3]. Uzupełnieniem tych układów, szczególnie w zakresie małych
(mini) i bardzo małych (mikro) mocy
(<100 kWt/20 kWe), mogą być układy z turbinami gazowymi. W artykule
przedstawiono wyniki obliczeń modelowych tego typu układów, zwracając
szczególną uwagę na ich efektywność
energetyczną.
W analizowanych układach jako
paliwo została wykorzystana biomasa
o składzie elementarnym odpowiadającym przeciętnym zrębkom drzewnym
w stanie powietrzno-suchym [4].
Analizowane układy są układami cieplnymi małych elektrociepłowni
z turbinami gazowymi, przeznaczonymi
głównie do generowania ciepła w wy-

Rys. 1. Schemat układu cieplnego elektrociepłowni z turbiną gazową zasilaną
bezpośrednio spalinami ze spalania biomasy: KS - komora spalania; T - turbina gazowa,
S - sprężarka, G - generator, WC - wymiennik ciepłowniczy, SC - sieć ciepłownicza, PWS
- pompa wody sieciowej, tSK - temperatura spalin wylotowych z komory spalania, pT, tT ciśnienie i temperatura spalin przed turbiną, tS - temperatura spalin wylotowych z układu,
QBIO - strumień energii w biomasie, PEL - moc elektryczna, QSC - strumień energii do sieci
ciepłowniczej

Rys. 2. Schemat układu cieplnego elektrociepłowni z turbiną gazową zasilaną gorącym
powietrzem: WSP - wymiennik spaliny/powietrze, WS - wentylator spalin,
pT, tT - ciśnienie i temperatura powietrza przed turbiną, tPK - temperatura powietrza do
komory spalania, (pozostałe oznaczenia jak na rys. 1.)

ce biomasę i odpady. Obecnie spośród technologii możliwych do
rgię elektryczną, istnieje również zapotrzebowanie na małe, komunalne
u instalacjach, na szczególną uwagę zasługują dwa układy z turbinami
ce biomasę i odpady. Obecnie spośród technologii możliwych do
obiegu Rankina, jeden z wodą jako czynnikiem termodynamicznym, drugi ze
u instalacjach, na szczególną uwagę zasługują dwa układy z turbinami
ej temperaturze wrzenia, tzw. układ ORC (Organic Rankine Cycle) [3].
obiegu Rankina, jeden z wodą jako czynnikiem termodynamicznym, drugi ze
ów, szczególnie w zakresie małych (mini) i bardzo małych (mikro) mocy
ej temperaturze wrzenia, tzw. układ ORC (Organic Rankine Cycle) [3].
ą być układy z turbinami gazowymi. W artykule przedstawiono wyniki
ów, szczególnie w zakresie małych (mini) i bardzo małych (mikro) mocy
o typu układów, zwracając szczególną uwagę na ich efektywność
ą być układy z turbinami gazowymi. W artykule przedstawiono wyniki
o typu układów, zwracając szczególną uwagę na ich efektywność
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Rys. 3. Wpływ sprężu π na sprawność elektryczną ηECel (linia gruba) oraz moc
elektryczną PEL (linia cienka) dla układów z turbiną gazową zasilaną:
1 - spalinami, 2 - gorącym powietrzem

rzystano dwa układy cieplne z turbiną
gazową zasilaną bezpośrednio spalinami ze spalania biomasy (rys. 1) oraz
gorącym powietrzem (rys. 2).
W układzie z turbiną gazową zasilaną bezpośrednio spalinami ze spalania paliwa stałego (węgiel [5], biomasa) istnieje poważne zagrożenie pracy
turbiny gorącymi spalinami zanieczyszczonymi popiołem, również dla czystej
biomasy drzewnej, dla której zawartość popiołu jest stosunkowo nieduża (<1%). Dodatkową wadą takiego
układu jest konieczność prowadzenia
procesu spalania w stosunkowo dużym
nadciśnieniu (szczelna, wytrzymała komora paleniskowa). Dlatego też wydaje
się zasadne zastosowanie wymiennika
spaliny/powietrze i zasilanie turbiny gazowej czystym (bez pyłu) gorącym powietrzem. Idea takiego układu została
przedstawiona na rys. 2.
Istotną wadą takiego układu jest
trudny w konstrukcji jak również
w eksploatacji wymiennik spaliny/powietrze [6].

Rys. 4. Wpływ sprężu π na sprawność energetyczną ηEC dla układów z turbiną gazową
zasilaną: 1 - spalinami, 2 - gorącym powietrzem

 Wyniki obliczeń
Dokonano analizy wpływu sprężu
π = pT/pa, na sprawności (1) i (2) oraz

moc elektryczną PEL, przy stałej wartości ciśnienia pa = 1 bar. Wyniki obliczeń
przedstawiono na rys. 3 i 4.

Z przeprowadzonej analizy wynika,
że układ z turbiną gazową zasilaną bezpośrednio spalinami ze spalania biomasy, przy obciążeniu sieci ciepłowniczej
stałym strumieniem ciepła jest sprawniejszy i generuje większą moc elektryczną
od układu z turbiną gazową, zasilaną
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cieplne
 Układy
płowni
z turbina
gazową dwa układy cieplne z turbiną gazową zasilaną
ynamicznej
wykorzystano
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e spalania biomasy
(rys. 1)
oraz gorącym powietrzem (rys. 2).
ynamicznej wykorzystano dwa układy cieplne z turbiną gazową zasilaną
Do analizy
wykoe spalania biomasy
(rys.termodynamicznej
1) oraz gorącym
powietrzem (rys. 2).
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 możliwie jak najmniejszą uciążliwo-

ścią dla środowiska, w szczególności małą emisją zanieczyszczeń;
 dużą dyspozycyjnością;
 relatywnie niskimi kosztami eksploatacji.

Ciepłownictwo

Rys. 5. Wpływ temperatury powietrza przed turbiną (tT) na wielkość powierzchni
wymiennika WSP (A) oraz moc elektryczną (PEL) układu z turbiną gazową zasilaną
gorącym powietrzem

gorącym powietrzem za wymiennikiem
spaliny/powietrze (WSP). Układ ten jednak ma dwie zasadnicze wady:
 przepływ przez turbinę spalin zanieczyszczonych pyłem, których
skuteczne odpylenie ze względu
na wysoką temperaturę byłoby bardzo trudne;
 proces spalania biomasy musi odbywać w szczelnej komorze, przy
dużym nadciśnieniu.
Wymienionych tutaj wad nie ma
drugi układ z turbiną gazową zasilaną gorącym powietrzem. Jednak istotnym problemem konstrukcyjnym jak
i eksploatacyjnym tego układu jest
wymiennik spaliny/powietrze (WSP,
rys. 2). Obliczenia symulacyjne pokazują, że wymienniki wykorzystywane
w takich układach mają duży iloczyn
k·A gdzie: k - przenikalność cieplna
[W/(m2·K)], A - pole powierzchni wymiany ciepła WSP [m2]. Wartość tego
iloczynu jest proporcjonalna do wymienianego strumienia ciepła, a więc również do obciążenia sieci ciepłowniczej
oraz zależy od temperatury powietrza
tT, jaką chcemy uzyskać za wymiennikiem WSP. Na rys. 5, dla QSC = 100 kWt

oraz k = 50 W//(m2·K), przedstawiono
zależność powierzchni wymiany ciepła
A wymiennika WSP od temperatury tT.
Można również rozważyć układ,
w którym wymiennik WSP będzie
umieszczony bezpośrednio w komorze spalania KS.

 Uwagi i wnioski
Istnieje pilna potrzeba rozwoju lokalnych (rozproszonych) źródeł energii. Wśród nich na szczególną uwagę
zasługują instalacje spalające biomasę
i odpady. Instalacje takie byłyby przede
wszystkim źródłem ciepła dla indywidualnych odbiorców komunalnych, eliminując
lokalne, przydomowe lub osiedlowe ciepłownie, o niskiej sprawności i dużej emisji zanieczyszczeń (niska emisja). Powinny to być instalacje charakteryzujące się:
 możliwością wykorzystania lokalnych zasobów paliw, w szczególności biomasy i w ograniczonym
zakresie odpadów;
 generacją ciepła i elektryczności
z możliwie największą sprawnością, najlepiej w wysokosprawnej
kogeneracji;

Wśród technologii wykorzystujących ciepło ze spalania biomasy i odpadów w kogeneracji interesującym
rozwiązaniem, szczególnie w zakresie małego zapotrzebowania na ciepło
grzewcze (<100 kWt), mogą być układy
z turbinami gazowymi. Układy te mają porównywalne wartości sprawności
energetycznych. Wydaje się jednak, że
układy z turbiną gazową, jako prostsze
w konstrukcji, będą tańsze inwestycyjnie dla małych odbiorów ciepła w porównaniu z układami ORC, jak i z „klasycznymi” układami parowodnymi.

o
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Ciepło systemowe

B

iałystok jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w którym prąd i ciepło
systemowe trafiające do mieszkańców, produkowane są dzięki spalaniu
odpadów komunalnych. Energię z tego paliwa od 2016 r. wytwarza Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych należący do miejskiej spółki PUHP
LECH. W Polsce istnieje obecnie sześć spalarni, które dzięki termicznemu
przekształcaniu odpadów komunalnych mogą produkować energię elektryczną
i cieplną. Takie obiekty znajdują się w Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu,
Warszawie i właśnie w Białymstoku.

 Mniej odpadów na polu
składowym, więcej
energii

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku został przekazany do użytku 31 grudnia

2015 r. Był realizowany w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi Aglomeracji Białostockiej“, który rozpoczął się
w 2010 r. Sama budowa spalarni trwała
od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r.
Projekt o wartości 393 mln zł netto był

dofinansowany z funduszy unijnych.
Spółka LECH pozyskała 210 mln zł ze
środków Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów
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z ZUOK. Przez 8,5 miesiąca (do końca
2016 r.) wprowadzono do sieci 215 tys.
GJ ciepła. W pierwszym półroczu 2017
r. do sieci trafiło już 205 tys. GJ ciepła
z odpadów komunalnych.

 Technologia układu

Ciepłownictwo

ciepłowniczego

niebezpiecznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
trafiają zmieszane odpady komunalne
oraz frakcja palna odpadów pozostała
po sortowaniu. Frakcja palna odpadów,
to odpady komunalne będące pozostałością po sortowaniu, które nie nadają
się do ponownego wykorzystania, a ich
ciepło spalania jest wyższe niż 6 MJ/kg.
Przepisy zakazujące składowania tego
rodzaju odpadów na polach składowych weszły w życie 1 stycznia 2016 r.
Według założeń projektowych instalacja może w ciągu roku spalić
maksymalnie 120 tys. ton odpadów
przy ich projektowej wartości opałowej
7,5 MJ/kg. Dzięki temu procesowi można zmniejszyć 15-krotnie objętość odpadów oraz wyprodukować energię
elektryczną i cieplną.

 Współpraca trzech

źródeł ciepła
systemowego w mieście

Dystrybutorem ciepła systemowego
w Białymstoku jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej należące
do spółki Enea Wytwarzanie. Jest ono
właścicielem sieci ciepłowniczej o długości ok. 260 km. W ciągu roku zapotrzebowanie miasta na ciepło systemowe wynosi ok. 4 mln GJ.
Głównym źródłem ciepła w mieście
jest Elektrociepłownia Białystok (Enea

Wytwarzanie Segment Ciepło Białystok), która produkuje energię w trybie
kogeneracji, dzięki spalaniu biomasy
i miału węglowego. W sezonie grzewczym MPEC uruchamia również swoją Ciepłownię Zachód opalaną miałem
węglowym.
Od początku 2016 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
stał się trzecim źródłem ciepła systemowego, które trafia do mieszkańców Białegostoku za pośrednictwem
sieci MPEC. Na podstawie umowy
ZUOK w ciągu roku może sprzedać
do MPEC 350 tys. GJ energii, co stanowi ponad 8% zużycia ciepła systemowego w mieście.
ZUOK pracuje równolegle na wspólną sieć z Elektrociepłownią. W okresie
sezonu grzewczego instalacja pracuje
z mocą 17,5 MW energii cieplnej. Poza okresem grzewczym - od maja do
września - z mocą 5 MW cieplnych.
Układ ciepłowniczy ZUOK utrzymuje wymaganą temperaturę zasilania,
zgodną z tabelą regulacyjną temperatur
MPEC. Współpraca źródeł jest jednak
elastyczna. W wyjątkowych sytuacjach
ograniczenia produkcji w głównym źródle w okresie letnim, ZUOK zwiększa
moc cieplną do maksymalnie 17,5 MW.
Pierwszy rok funkcjonowania instalacji był czasem optymalizacji procesów oraz spraw formalnych. Sprzedaż
energii cieplnej rozpoczęła się w połowie kwietnia 2016 r. po zatwierdzeniu
przez URE pierwszej taryfy dla ciepła

Układ ciepłowniczy obejmuje dwa
zespoły parowych wymienników ciepłowniczych (podstawowy i szczytowy),
zespół zmienno-obrotowych pomp wody sieciowej, układ uzupełniania sieci
z odgazowaniem próżniowym oraz zespół rurociągów, armatury i mierników
zdalnych i lokalnych.
Układ każdego wymiennika obejmuje płytowy, spawany skraplacz pary,
położony poniżej zbiornik skroplin oraz
płytową, skręcaną chłodnicę skroplin,
położoną nieco poniżej minimalnego
poziomu kondensatu w zbiorniku. Woda sieciowa płynie przeciwprądowo
przez chłodnicę skroplin, a następnie
przez skraplacz. Skraplacz wymiennika zasilany jest parą, pod regulowanym
ciśnieniem (wymiennik podstawowy),
zapewniającym stabilizację temperatury nagrzewanej wody lub powolne nagrzewanie podczas rozruchu wymiennika. Regulacja rozpływu wody sieciowej
przez wymiennik i jego obejście wraz
z wspomnianą stabilizacją temperatury podgrzewu w wymienniku zapewnia
stabilizację zadanej temperatury zasilania sieci ciepłowniczej.
Wymiennik podstawowy pracuje tylko podczas pracy turbiny, ponieważ jest
zasilany jedynie z jej upustu, wymiennik
szczytowy natomiast może pracować
przy wyłączonej turbinie, a także przy
najwyższych wymaganych temperaturach zasilania lub przy awarii wymiennika podstawowego.
Połączenie układu ciepłowniczego
ZUOK z siecią MPEC stanowi komora
przyłączeniowo-rozliczeniowa, wyposażona w zdublowane armatury odcinające po stronie powrotu i zasilania,
liczniki ciepła oraz mierniki ciśnienia
i temperatury wody.

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

Jak ciepłownictwo od strony
surowców i współpracy z podsektorem
elektroenergetycznym
Jak wygląda, na dzień dzisiejszy, mix paliwowy w ciepłownictwie?
Zauważam, że coraz częściej rozmawiając o mixie paliwowym i bezpieczeństwie energetycznym mówimy o
sektorze elektroenergetycznym i gazowniczym, zaś stosunkowo mało o
ciepłownictwie systemowym. Na dzień
dzisiejszy struktura wykorzystania paliw
w ciepłownictwie jest następująca: węgiel kamienny 75%, OZE ok. 7% (przy
czym w ciepłownictwie „odnawialne”
oznacza w ok. 90% biomasę), gaz ok.
7%, olej opałowy ok. 4%. Patrząc na
dane liczbowe z dokumentów prezesa
URE (Energetyka cieplna w liczbach),
energetyka cieplna w 2015 r. wykorzystywała ok. 13/14 mln ton węgla,
przy czym trzeba uwzględnić, że nie
wszystkie przedsiębiorstwa podawały
informację na ten temat.

Jak będzie się to zmieniało w
perspektywie 2030 do 2050 r.?
Na dzień dzisiejszy wiele kwestii
jest niewiadomych, jak choćby udział
biomasy w ciepłownictwie. Pamiętajmy, że ciepłownictwo działa lokalnie
dlatego też odnawialne paliwa można
w sposób racjonalny wykorzystywać
w naszych źródłach (przedsiębiorstw
z koncesją energetyczną jest na poziomie 440, czyli tam gdzie wytwarzana
jest moc powyżej 5 MW). Dzisiaj jesteśmy w sytuacji w której do 2020 r.
paliw odnawialnych powinniśmy mieć
jako Polska 15%. Jeżeli rozłożymy to
na trzy sektory: elektroenergetyka, ciepłownictwo i transport, to dla ciepłownictwa poziom ten powinien wynosić
17% w 2020 r. Dzisiaj mamy 7% i ten
udział specjalnie się nie zmienia, także
poziom 17% jest praktycznie niemożliwy do uzyskania.

A pakiet zimowy?
Jest rewizja dyrektywy OZE, są też
konkretne odniesienia również do ciepłownictwa, ale co bardzo ważne są też
odniesienia dla całego kraju. Mówi się
w projekcie, że udział OZE na poziomie
unijnym dla całego kraju powinien być
na poziomie 27%, i nie ma być to cel obligatoryjny dla poszczególnych państw
- tylko na poziomie unii. W pierwszym
sprawozdaniu poseł sprawozdawca,
zażyczył udział OZE na poziomie 35%
obowiązkowo dla każdego państwa.
Dzisiaj 27% to poziom ogólny. Nasuwa
się więc pytanie, jak będzie się to rozkładało dla poszczególnych sektorów?
Jeżeli spojrzymy na rozporządzenie o
zarządzaniu unią energetyczną, jest tam
stworzona tzw. platforma finansowa.
Komisja Europejska będzie miała prawo oceniać czy państwo członkowskie
w pespektywie 2020-2030 osiąga, ich
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zdaniem wystarczający udział OZE. Jeżeli państwo nie osiągnie tego udziału
będzie musiało płacić kary pieniężne
na platformę finansową. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz która będzie kształtowała mix paliwowy
w ciepłownictwie. Jest to projekt dyrektywy o efektywności energetycznej
budynków, w którym zapisane jest, że
w 2050 r. mamy osiągnąć w zakresie
dostawy ciepła do budynków poziom
pełnej dekarbonizacji. Oznaczałoby to,
że w 2050 r. w ogóle nie możemy wykorzystywać węgla do celów wytwarzania ciepła. Moim zdaniem, jest to
bardzo niebezpieczny zapis z którym
trzeba walczyć, ponieważ dekarbonizacja jako taka nie powinna być celem
samym w sobie. Powinniśmy osiągnąć
standardy emisyjne wyznaczone przez
Unię, bazując na racjonalnym wykorzystaniu struktury nośników w kraju. Jeszcze jednym zapisem dyrektywy ozowej,
który powinien zostać zmieniony jest
zapis mówiący o obowiązku zakupu
ciepła ze źródeł odnawialnych przez
przedsiębiorstwa ciepłownicze. Bardzo ważnym jest żeby obowiązek zakupu ciepła z odnawialnych źródeł przez
systemy ciepłownicze był realizowany
w sposób racjonalny. Inny obowiązujący przepis dyrektywy o efektywności
energetycznej mówi, że powinniśmy w
ciepłownictwie systemowym dążyć do
osiągnięcia tzw. efektywnych systemów
ciepłowniczych. Zdefiniowany system to
taki, w którym minimum 50% ciepła pochodzi z istniejących odnawialnych źródeł bądź ciepła odpadowego lub 75%
ciepła pochodzi z kogeneracji. Nie może
być takiej sytuacji w której obowiązek
zakupu ciepła z nowych źródeł odnawialnych powodowałby, że np. będzie
wypierane z systemów ciepłowniczych
(już efektywnych) ciepło, które w 75%
jest generowane z układów kogeneracyjnych, ponieważ dzisiaj jest to najbardziej efektywna technologia. Od tego,
czy uda nam się odpowiednio zapisać
dyrektywę ozową zależy mix energetyczny w ciepłownictwie, czyli ile oze
będziemy mieli w perspektywie, 20202030-2050.

Czy gaz ma szansę na większy
udział w produkcji ciepła?
Udział gazu dzisiaj występuje na
poziomie ok. 7%. Zakładamy, że udział
ten będzie się zwiększał. Dzisiaj jeszcze
nie wiemy ile, ale jest to związane z wejściem w życie po 2018 r. nowego, długoterminowego systemu wsparcia dla
kogeneracji. System certyfikatów funkcjonuje do końca 2018 r., trzeba więc

”

Dzisiaj jesteśmy
w sytuacji w której
do 2020 r. paliw
odnawialnych
powinniśmy mieć
jako Polska 15%.
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elektroenergetyka,
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ciepłownictwa
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17% w 2020 r.
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specjalnie się nie
zmienia, także
poziom 17%
jest praktycznie
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uzyskania

wprowadzić długoterminowy, zgodny z
nowymi zasadami pomocy publicznej
system, który będzie impulsem rozwojowym dla nowych jednostek kogeneracyjnych, a jak wskazują analizy w przypadku małych jednostek do kilku MW,
najbardziej na dzisiaj racjonalnym rozwiązaniem jest paliwo gazowe. Zakładamy zatem, że udział gazu też będzie
się zwiększał, o ile? - dzisiaj możemy
tylko szacować.

Wspomina Pan o kogeneracji.
Jaki tu jest potencjał?
Dzisiaj ok. 60% ciepła produkowane jest w kogeneracji. Szacunek jaki
wyszedł nam podczas badań, co do
pełnego wykorzystania rozwoju kogeneracji w Polsce wynosi kilka tys. MW
po stronie energii elektrycznej. Proszę
zwrócić uwagę, że jeżeli uwolnimy potencjał kogeneracyjny, to produkcja dla
systemu elektroenergetycznego będzie
stabilna na poziomie kilku tys. MW, przy
racjonalnym wykorzystaniu różnych paliw. Jesteśmy w stanie zrobić to od momentu wiarygodnego sygnału, że nowy
system wsparcia będzie funkcjonował
po 2018 r. na przestrzeni kilku lat. Będziemy więc mieli do czynienia z wieloma mniejszymi, ale stabilnymi źródłami.
Tak więc bezpieczeństwo energetyczne
pod tym względem jest wysokie, a efektem środowiskowym z punktu widzenia
dwutlenku węgla, jest zmniejszenie poziomu emisji ok. 30%. Nie mówię już o
kwestiach związanych z niską emisją,
czyli o pyłach, ponieważ ten problem
praktycznie przestałby wówczas istnieć,
ale jest to kwestia nie tylko zapewnienia możliwości źródeł kogeneracji, ale
również z zapewnieniem odbioru ciepła. Patrząc przez pryzmat partnerstwa
dla sektora elektroenergetycznego dla
zwiększenia i racjonalności wykorzystania nośników, musimy myśleć nad tym,
żeby zapewnić rozwój sieci w miastach,
w potrzebach zurbanizowanych, gdzie
jak wiadomo do dzisiaj nie mamy systemu uregulowania prawnego pozwalającego na jasne, czytelne i szybkie reguły
przeprowadzania liniowej infrastruktury
energetycznej, przez nieruchomości należące, szczególnie w dużych miastach,
do setek właścicieli. Trzeba podłączyć
nowego odbiorcę, a my jako ciepłownicy potrzebujemy kilkunastu miesięcy,
żeby móc przeprowadzić wszystkie formalności i zrealizować inwestycje związane z podłączeniem. Często jest tak,
że odbiorca nie może czekać i decyduje
się na inne źródło lokalne. 
o

Rozmawiała:
Dagmara Kałus,
Wydawnictwo „Nowa Energia”
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Rozmowa z Marianem Babiuchem, prezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni
Zawodowych oraz prezesem zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

W jaki sposób kogeneracja
może wpłynąć na ograniczenie
smogu?
To zagadnienie ma dwa aspekty.
Po pierwsze: należy dążyć do zamiany istniejących ciepłowni i kotłowni na
jednostki kogeneracyjne. Wtedy systemy ciepłownicze staną się systemami
efektywnymi. Jest to zgodne z przepisami Komisji Europejskiej. Po drugie: konieczna jest rozbudowa systemów ciepłowniczych i podłączenie do
nich jak największej liczby odbiorców,
którzy dzisiaj są opalani przez indywidualne paleniska. Mamy ich obecnie
w Polsce ok. 5 milionów. To jest główny problem - przydomowe kotłownie
są odpowiedzialne za ponad 50% zanieczyszczeń, głównie tych rakotwórczych PM 2,5 zawierających pył benzopirenu.
Co jest potrzebne, aby zmienić
tę sytuację i wspomóc rozwiązania kogeneracyjne?

Obecnie pracujemy nad mechanizmem wsparcia dla kogeneracji na
najbliższe lata. Dotychczasowy kończy
się w 2018 r. Mam nadzieję, że te prace zakończą się sukcesem, a ustawa
będzie notyfikowana. Kolejnym celem
jest podłączenie do sieci odbiorców
indywidualnych, którzy dziś korzystają
na przykład z pieców kaflowych. Są to
przeważnie stare zasoby mieszkaniowe, w których mieszkają wiekowi ludzie.
Nie można liczyć na to, że oni sami
z siebie zdecydują się na zmianę systemu grzewczego. Dlatego potrzebne
jest w tym zakresie także wsparcie samorządu, który przejmie inicjatywę. Na
to jednak każda gmina i miasto potrzebuje środków. Elektrociepłownia może
doprowadzić rurociąg, zbudować węzeł
cieplny na swój koszt. A kamienice to
albo własność gminna, albo prywatna
i tu powinien zostać opracowany mechanizm, który wesprze właścicieli kamienic w modernizacji systemu grzewczego wewnątrz budynku.

Takie zmiany w systemie ciepłowniczym wymagają czasu. To
przecież wieloletnie inwestycje.
Tak, to prawda. Mechanizm wsparcia musi zafunkcjonować w długim horyzoncie czasowym. Wiadomo, że nie
przeprowadzi się takich zmian w ciągu dwóch czy nawet pięciu lat. Trzeba
też uwzględnić fakt, że w tym czasie
mogą też zmienić się przepisy. Dlatego mechanizm, nad którym pracujemy razem z Ministerstwem Energii
uwzględnia te kwestie i przewiduje,
że będzie funkcjonował przez 15 lat.
To jest już wystarczający okres, żeby
podjąć proces inwestycyjny, a nakłady
na kogenerację powinny się zwrócić.
Do 2020 r., liczba użytkowników korzystających z kogeneracji
miała się podwoić. Czy ten efekt
uda się osiągnąć?
Takie założenia były określone
w dotychczas jeszcze obowiązującej
polityce energetycznej kraju. Ale w rze-
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czywistości nie ma takich przyrostów
i podwojenia systemów kogeneracyjnych w tym czasie na pewno nie będzie. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski.
Okazało się bowiem, że obecny mechanizm wsparcia jest nieskuteczny.
W praktyce wsparcie w postaci czerwonych i żółtych certyfikatów pozwalało funkcjonować elektrociepłowniom.
Ale specjalnie nie był to impuls do inwestowania.
Kogeneracja to większa efektywność w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, sięgająca 90%
wykorzystania ciepła i energii
elektrycznej. A zatem ta technologia pozwala maksymalnie wykorzystać energię pierwotną?
Trudno jest osiągnąć wydajność na
poziomie 90%, ale w granicach 80%85% jest to całkiem realne. Rzeczywiście kogeneracja powoduje, że nie
marnuje się pierwotnej energii. Dla
porównania: przy produkcji energii
elektrycznej w nowych instalacjach
kondensacyjnych w elektrowniach
uzyskuje się sprawność na poziomie
ok. 40-45%. Jednak to zaledwie połowa tej efektywności, którą uzyskujemy w kogeneracji. Pozostała cześć
energii pierwotnej, przetworzonej przy
produkcji energii elektrycznej, jest tracona. W elektrowniach kondensacyjnych produkowana jest tylko energia
elektryczna, a przepracowana para,
która jeszcze zawiera sporo energii
cieplnej jest schładzana w jeziorach,
w rzekach, czy gdzieś nad morzem jeżeli elektrownia jest tam usytuowana. Innymi słowy para, która jest produktem ubocznym przy wytwarzaniu
energii elektrycznej, marnuje się.
Ze względu na warunki klimatyczne w Polsce mamy do czynienia z sezonowością wykorzystania
ciepła. Co zatem z nim zrobić, gdy
kończy się sezon grzewczy?
Tak, latem jest problem z odbiorem ciepła. W tym czasie praktycznie
rzecz biorąc następuje znaczne ograniczenie produkcji energii elektrycznej,

ponieważ w kogeneracji wytwarza się
ją w takiej ilości, w jakiej produkowane jest i przekazywane do sieci ciepło. Ale…w większych elektrociepłowniach są układy, które mogą również
stosować kondensację i działać w zależności od potrzeb jako elektrownia.
Jest to szczególnie istotne latem, gdy
występują szczyty elektroenergetyczne. Wtedy nawet Krajowa Dyspozycja
Mocy chce, żebyśmy też się uruchamiali, choć wiadomo, że dzieje się to
z mniejszą efektywnością. Jednak jeśli
jest taka potrzeba, to też produkujemy w tym czasie energię elektryczną.
Pewnym rozwiązaniem na mniejsze
zapotrzebowanie na ciepło latem jest
produkcja chłodu z ciepła sieciowego.
Czyli trójgeneracja?
Tak. Na przykład w Zielonej Górze
mamy dwa komercyjne węzły, w których produkujemy również chłód z ciepła sieciowego (woda o temperaturze 65oC). To jest przyszłość rozwoju
branży elektrociepłowniczej, ale obecna technologia w tej materii wymaga dodatkowych usprawnień. Układy adsorpcyjne - bo chłód wytwarza
się w oparciu o adsorpcję - są dziś
bardzo wielkie. Jednak przypomnijmy sobie, że kiedyś komputer „Odra” ważył 3 tony. Dzisiaj więcej funkcji
mamy w każdym malutkim telefonie.
Prace nad zmniejszeniem układów
adsorpcyjnych trwają. Między innymi prof. Wojciech Nowak na Akademii Górniczo-Hutniczej pracuje nad
tym, by znaleźć takie złoża, które będą bardziej higroskopijne. To pozwoli
zmniejszyć gabaryty takiego rozwiązania. Wiąże się to także z mniejszym
kosztem agregatu.
Myślę, że w trójgeneracji jest przyszłość. Wierzę w to, że tę letnią dolinę
w wykorzystaniu ciepła będziemy mogli w ten sposób „zasypywać”. Zimą
dostarczać ciepło, a latem znaczną
ilość ciepła przeznaczyć na produkcję chłodu. Odciąży to system elektroenergetyczny, bo wtedy będzie mniej
chłodu produkowanego przez urządzenia sprężarkowe, napędzane energią

elektryczną, a zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło dla źródeł kogeneracyjnych.
Czyli jest szansa, że będziemy
mieli klimatyzację z sieci?
Z ciepła za pomocą urządzeń adsorpcyjnych produkuje się wodę lodową, która jest dostarczana do układu
klimatyzacji. Ale to są już szczegóły.
Najważniejsze jest, że w węźle ciepłowniczym, który zimą służy do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, można umieścić agregat, który
latem będzie to ciepło wykorzystywał
do produkowania wody lodowej. To
pozornie jest proste, ta technologia jak już powiedziałem - wymaga jeszcze dopracowania, ale postępy w tym
zakresie są obiecujące.
A zatem kogeneracja ma przed
sobą perspektywę rozwoju?
I to dużą. Jest to bardzo efektywna
technologia, która powoduje mniejsze
zużycie paliwa. A skoro mniejsze zużycie paliwa to także mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Tych efektów
jest dużo więcej. Choćby zmniejszenie
tzw. kosztów zewnętrznych, do których należy zaliczyć wydatki na zdrowie, wczesną umieralność związaną
z zanieczyszczeniem powietrza, zanieczyszczenie gleb. Warto sobie przypomnieć, że w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych w konsekwencji
działalności elektrowni w Turoszowie, a także w ówczesnym NRD i po
stronie czeskiej praktycznie zniknęły
ogromne obszary lasów w okolicach
Gór Izerskich. Był to efekt tzw. kwaśnych deszczy związanych z emisją
dwutlenku siarki przez te elektrownie.
Jeżeli potrafiły one zniszczyć drzewa,
to tym bardziej miały wpływ na organizm człowieka. Dziś natomiast proponujemy kogenerację, technologię,
która w maksymalny sposób eliminuje
takie zanieczyszczenia.

o
Rozmawiał:
Marek Szeles
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Anna Sawicka, główny specjalista ds. inżynierii środowiska, BOŚ S.A.

Bank Ochrony Środowiska partnerem

podmiotów inwestujących w rozwój
i modernizację ciepłownictwa

S

Pod względem udziału gospodarstw domowych podłączonych do
systemów ciepłowniczych Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie. Warto podkreślić, że ponad połowa
mieszkańców naszego kraju korzysta
z tzw. ciepła systemowego, które wytwarzane jest w znacznym stopniu
przez lokalne przedsiębiorstwa ciepłownicze. W Polsce wciąż ok. 75% ciepła
wytwarza się z paliw węglowych, ale są
regiony, w których udział ten przekracza
90%. Kolejne miejsca w tej strukturze
zajmują paliwa gazowe, olej opałowy
i odnawialne źródła energii (głównie
biomasa i biogaz). Udział pozostałych
paliw nie przekracza 5%.

 Wyzwania dla polskiego
ciepłownictwa

Najbliższe lata będą dla polskiego ciepłownictwa okresem wyzwań

W efektywnym zarządzaniu gospodarką cieplną istotne znaczenie mają także
inteligentne sieci ciepłownicze, wpisujące się w szerszą wizję inteligentnych miast

Ciepłownictwo

ystem ciepłowniczy w Polsce jest jednym z najbardziej rozbudowanych w Europie.
Wiąże się z tym wiele korzyści, ale i wyzwań, szczególnie w obszarze inwestycji.
Głównym celem jest ograniczenie emisji pyłów i dwutlenku węgla. Ważne są nie
tylko modernizacje źródeł ciepła, ale także unowocześnianie sieci przesyłowych
i wprowadzanie w nich inteligentnych rozwiązań technicznych. Oznacza to, że
branżę czeka wiele inwestycji liczonych w setkach milionów złotych. Niezbędne
przedsięwzięcia modernizacyjne będą wymagać zarówno rozwoju krajowego
systemu wsparcia, jak i dopasowanej do potrzeb inwestorów oferty banków.

Ciepłownictwo
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i zmian m.in. w zakresie struktury wykorzystywanych paliw. Rosnąć będzie
m.in. wykorzystanie energii odnawialnej, a także wykorzystanie odpadów
jako paliwa. Przyszłościowym kierunkiem rozwoju jest także zastosowanie
kogeneracji, która dzięki oszczędności
paliwa w porównaniu z układami rozdzielonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, pozwala wygenerować pozytywne efekty ekonomiczne.
Poza tymi oczywistymi oszczędnościami, w grę wchodzą także efekty
ekologiczne, w tym głównie redukcja
emisji CO2. Nie dziwi zatem fakt, że
wśród celów ilościowych w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do
roku 2030” wymieniono m.in. dwukrotny wzrost do 2020 r. produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji,
w porównaniu do produkcji w 2006 r.
W kontekście niezbędnych inwestycji jednym z ważniejszych krótko
i średnioterminowych celów przedsiębiorstw ciepłowniczych jest także
ograniczanie strat na przesyle ciepła.
W Polsce mniej niż połowa rurociągów
sieci przesyłowych i mniej niż 1/3 sieci niskoparametrowych jest wykonana
w technologii preizolowanej, a tylko
w czasie transportu od producentów
do odbiorców wytracane jest od 10
do 15% wyprodukowanego ciepła, co
skutkuje stratami rzędu wielu milionów złotych.
W efektywnym zarządzaniu gospodarką cieplną istotne znaczenie mają
także inteligentne sieci ciepłownicze,
wpisujące się w szerszą wizję inteligentnych miast. Projekty te zakładają
wyposażenie miejskich systemów ciepłowniczych w urządzenia pomiarowe,
środki transmisji danych oraz aplikacje
zapewniające optymalne sterowanie
pracą w warunkach normalnej eksploatacji i w stanach awaryjnych.

 Współfinansowanie
przedsięwzięć

Potencjał i potrzeby branży dostrzega Bank Ochrony Środowiska,

który oferuje średnio i długoterminowe
finansowanie przedsięwzięć wspierających modernizację infrastruktury
przedsiębiorstw ciepłowniczych, ale
także finansowanie wydatków odbiorców końcowych, dotyczących instalacji
„za węzłem”. Współfinansowanie tego
typu projektów wpisane jest w ekologiczne DNA marki BOŚ oraz w realizowaną konsekwentnie Strategię Rozwoju Banku na lata 2016-2020.
Warty podkreślenia jest także fakt,
że w BOŚ pracują wyspecjalizowani w obszarze ochrony środowiska
eksperci - czyli Główni Ekolodzy. Są
oni specjalistami z wykształceniem
technicznym i zarazem doświadczeniem nabytym w uzgadnianiu i opiniowaniu szeregu projektów inwestycyjnych, wpisujących się w szeroko
pojętą ochronę środowiska. Można
powiedzieć, że to właśnie inżynierowie
- ekolodzy pomagają w „dopięciu na
ostatni guzik” finansowania przedsięwzięć przyjaznych środowisku. Dbają oni m.in. o to, by pieniądze przeznaczone na projekty proekologiczne
były wydatkowane zgodnie z rygorami jakie nakładają przepisy prawa
środowiskowego. Pomagają ponadto
w opracowaniu optymalnego modelu
finansowania konkretnej inwestycji,
co jest szczególnie cenne tam, gdzie
wchodzą w grę preferencyjne warunki
finansowania, dotacje z funduszy krajowych i unijnych.

 Jakie są możliwości
Wśród produktów finansowych dostępnych w BOŚ warto zwrócić uwagę
na rozwiązania kredytowe tworzone
wspólnie z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
W poszczególnych województwach,
wraz z WFOŚiGW, Bank Ochrony
Środowiska udziela np. preferencyjnych kredytów m.in. na inwestycje
przyczyniające się do ograniczenia
niskiej emisji.

BOŚ współpracuje także z bankami zagranicznymi wspierającymi rozwój
inwestycji w Polsce. Jednym z przykładów jest linia kredytowa o łącznej
wartości 75 mln euro uruchomiona we
współpracy z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym. O środki z tej puli mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, spółki komunalne i jednostki samorządu terytorialnego. Linia EBI jest
przeznaczona na wspieranie inwestycji
infrastrukturalnych oraz przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska.
Wśród palety bankowych produktów warto zwrócić uwagę także na te
rozwiązania, które w elastyczny sposób wspierają finansowanie bieżących
potrzeb. Jednym z nich jest np. Linia
Wielocelowa, która umożliwia korzystanie z wielu produktów finansowych bez
dodatkowych formalności i wniosków.
W ramach wspomnianej linii inwestor
może liczyć na kredyt obrotowy lub inwestycyjny, gwarancję bankową, akredytywy dokumentowe czy faktoring.

 Inwestycje skrojone na
miarę

Zaangażowanie BOŚ w przedsięwzięcia z obszaru ciepłownictwa idzie
w parze zapisami ujętymi w krajowych
dokumentach strategicznych, zarówno
tych dotyczących polityki energetycznej
kraju, jak i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. We wspomnianych
dokumentach uznano m.in. rozwój efektywnego energetycznie niskoemisyjnego ciepłownictwa systemowego i stosowanie kogeneracji w wytwarzaniu
ciepła za rozwiązania, które pozwolą
poprawić efektywność energetyczną
gospodarki, zwiększyć bezpieczeństwo
energetyczne oraz zmniejszyć emisje
zanieczyszczeń - co jest zgodne z zaleceniami i kierunkami określonymi przez
Unię Europejską w tym zakresie. Działania BOŚ wychodzą zatem aktywnie
naprzeciw wyzwaniom, przed którymi
stoi polskie państwo, firmy „ciepłownicze” i gospodarstwa domowe.
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mec. Witold Chmarzyński, radca prawny/partner,
Cieślikowski, Chmarzyński Kancelaria adwokacko-radcowska Sp. j.

I Konferencja „E-Mobility
- wyzwania dla energetyki,
samorządu i transportu”
- wielowątkowo
i konstruktywnie o e-mobility
W

Pierwszego dnia przeprowadzono
trzy panele konferencyjne. Uczestnicy
pierwszego z nich, prowadzonego przez
prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla (Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia
Górniczo-Hutnicza), mówili o szansach
i zagrożeniach jakie niesie ze sobą elektromobilność.
Podczas I panelu dr inż. Wojciech
Bujalski (Zakład Maszyn i Urządzeń
Energetycznych, Politechnika Warszaw-

ska), wskazał jakie szanse i zagrożenia
związane z e-mobility mogą wystąpić w
sektorze wytwarzania. Dr inż. Wojciech
Bujalski zaprezentował m.in. symulacje
ładowania samochodów elektrycznych
w Polsce. Pewnym jest, iż nie można
rozważać rozwoju e-mobility oddzielnie
od rozwoju systemu wytwarzania, jak
i systemu przesyłowego. Samochody
elektryczne, poza rewolucyjnym wpływem na branżę motoryzacyjną, będą

miały także ogromny wpływ na zachowanie systemu elektroenergetycznego
w Polsce.
Następnie głos zabrał prof. dr hab.
Wojciech Paprocki (kierownik Zakładu
Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego, Szkoła Główna Handlowa). Na
wstępie swojego wystąpienia o ekonomicznych aspektach upowszechniania
e-mobilności prof. Wojciech Paprocki
polecił zgromadzonym publikację „E-

E-mobility

dniach 20-21 czerwca 2017 r. Wydawnictwo „Nowa Energia” we
współpracy z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
zorganizowało dwudniową konferencję pt. „E-Mobility - wyzwania dla energetyki,
samorządu i transportu”. Organizatorzy zaprosili wielu znamienitych ekspertów
z branży. Podczas Konferencji głos zabrali zarówno przedstawiciele świata nauki,
biznesu, jak i przedstawiciele firm państwowych związanych z e-mobility, takich
jak PSE Innowacje czy Tauron Dystrybucja. Dyskusja w takim gronie pozwoliła na
kompleksowe spojrzenie na zagadnienie elektromobilności.
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E-mobility

Przejazd autokarem elektrycznym po Krakowie

mobliność: wizje i scenariusze rozwoju” pod redakcją Jerzego Grajweskiego, Wojciecha Paprockiego oraz Janiny
Pieriegud, która została wydana w ramach serii „Publikacje Europejskiego
Kongresu Finansowego”. W niniejszej
publikacji znajdziemy artykuły dotyczące m.in. scenariuszy rozwoju technologii magazynowania energii, kierunków
rozwoju rynku pojazdów elektrycznych,
potencjału rozwoju car-sharingu w Polsce. Jako czytelnik powyższej publikacji mogę ją z czystym sumieniem polecić, zarówno osobom zorientowanym w
branży e-mobility, jak i dopiero się z nią
zapoznających.
Wracając do Konferencji, prof. Wojciech Paprocki przedstawił m.in. tzw.
„złoty” pięciokąt upowszechnienia koncepcji elektromobilności, na który składa się nowa kultura mobilności, wywrotowe modele biznesowe, zintegrowana
infrastruktura sieciowa, zmiana regulacji
prawnych oraz innowacje przełomowe
(autonomiczne pojazdy, magazynowanie
energii, napęd). Autor wskazał, że żadne
z założeń nie zostało jeszcze spełnione.
Podczas pierwszego panelu wypowiadali się także mec. Łukasz Berak,

Wystawa

partner oraz radca prawny z kancelarii
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, o którego wystąpieniu piszę więcej w dalszej
części artykułu, przy omawianiu wystąpień dotyczących aspektów prawnych, a
także Tomasz Bendlewski, dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco
Poland S.A. oraz Gabriel Buchała, chief
engineering E&S, Delphi Poland S.A.
Moderatorem drugiego panelu był
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń
Przemysłowych, Akademia GórniczoHutnicza). Jego temat brzmiał „Infra-

struktura sieciowa a elektromobilność”.
W rozmowie o infrastrukturze sieciowej
nie mogło zabraknąć przedstawicieli
operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD).
O elektromobilności z perspektywy
sieci dystrybucyjnej mówił Tomasz Rodziewicz z Biura Innowacji - Nowych
Technologii, TAURON Dystrybucja S.A.
Przedstawiciel OSD odniósł się do projektu ustawy o elektromobilności. Jeśli niniejsza ustawa wejdzie w życie w
zbliżonym kształcie do opublikowanego
projektu, to OSD będą pełnić kluczową
rolę w rozwoju infrastruktury stacji łado-

W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób

wania pojazdów elektrycznych. Przedstawiciel TAURON Dystrybucja wydawał
się nie być zadowolony z roli, jaką przypisuje im ustawodawca. Brak entuzjazmu OSD zdziwił zaś część słuchaczy,
którzy stwierdzili, że każde OSD dostaje niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w rynku ładowania samochodów
elektrycznych, który ma ogromne perspektywy dochodowe. Poza tym, OSD
wskazywał na duże znaczenie inteligentnego zarządzania popytem na energię
elektryczną.
Technologią, która może mieć
ogromne znaczenie dla sieci elektroenergetycznej jest V2G (ang. vehicle to grid). Wszelkie zawiłości związane z V2G tłumaczył prof. dr hab. inż.
Grzegorz Benysek, (dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej, Uniwersytet
Zielonogórski), ekspert w tej dziedzinie. W swojej prezentacji wyjaśniał co
to jest dokładnie V2G oraz wskazywał
na wpływ technologii V2G na pracę systemu elektroenergetycznego. Zgodnie
z materiałami przedstawionymi przez
prof. dr hab. inż. Grzegorza Benyska
Technologia Vehicle to Grid pozwala
uczestniczyć pojazdom elektrycznym
(EV) w wymianie energii z systemem
elektroenergetycznym. Przedstawił także wpływ ciągłego pobierania i oddawania energii przez baterię zamontowaną
w samochodzie elektrycznym na jej wytrzymałość.

Doświadczenia Niemiec w zakresie
e-mobility przedstawił Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki, (Fraunhofer-Institut
für Fabrikbetrieb und -automatisierung
IFF) w swojej prezentacji pt. E-mobility
System i komponenty - doświadczenia,
wyzwania i perspektywy rozwoju.
Równie ciekawe wystąpienia mieli
pozostali prelegenci II panelu. Mateusz
Kieferling, prezes zarządu, PSE Innowacje Sp. z o.o., mówił o wpływie elektromobilności na sieć elektroenergetyczną
z perspektywy operatora sieci przesyłowej. Dr inż. Paweł Dawidowski, principal
scientist z Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o., prezentował
profil obciążenia ładowarek na podstawie
przyjętych modeli cyklów ładowania samochodów elektrycznych. Piotr Ostrowski, przedstawiciel Atende S.A., mówił
o roli infrastruktury ICT (z ang. information and communication technologies) w
rozwoju innowacyjnej elektroenergetyki.
Trzeci panel pierwszego dnia Konferencji poprowadził Krzysztof Kochanowski, prezes zarządu Stowarzyszenia
Polskiej Izby Magazynowania Energii.
Osoba prowadzącego panel jednoznacznie wskazuje, że nie mógł on dotyczyć niczego innego, jak kwestii związanych z magazynowaniem energii.
Otwierającym panel był dr inż. Wojciech Zając z MarCelLi Adv Tech Sp. z
o.o. oraz z Centrum Energetyki AGH,
który przybliżył uczestnikom innowa-

cyjne technologie materiałowe, które
wg prowadzącego mają być strategią
na zabezpieczenie łańcucha wartości
i uzyskanie przewag konkurencyjnych
w branży magazynowania energii dla
elektromobilności.
Dr inż. Sylwia Całus, prodziekan ds.
rozwoju z Politechniki Częstochowskiej,
tłumaczyła budowę i zasady działania
superkondensatorów, a także próbowała odpowiedzieć na pytanie dokąd
zmierza branża magazynowania energii
w aspekcie prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez Politechnikę Częstochowską.
Kwestie związane z tankowaniem
pojazdów wodorem przybliżył uczestnikom Konferencji Grzegorz Niedbalski, dyrektor ds. rozwoju w spółce
Air Liquide, będącej członek PIME. Uściślając, przedstawiciel Air Liquide, mówił o technologii ogniw paliwowych w
transporcie na przykładzie case study
stacji tankowania pojazdów wodorem
m.in. w Niemczech, USA i Japonii. Najbardziej rozbudowaną sieć stacji tankowania wodorem posiadają Japończycy
- wg danych przedstawionych przez Pana Grzegorza Niedbalskiego, w Japonii
znajdują się 92 stacje.
Osiągnięciami firmy Garo Polska
sp. z o.o. chwalił się Krzysztof Zamożny, dyrektor sprzedaży tej spółki. Trzeba przyznać, że miał się czym chwalić.
Spółka Garo Polska sp. z o.o. na rynku
ładowarek samochodów elektrycznych
odgrywa wiodącą rolę.
Ostatni, czwarty panel, był panelem
dyskusyjnym i podsumowującym pierwszy dzień konferencji, w którym udział
brali prelegenci poprzednich paneli, jak
i zgromadzeni w Centrum Energetyki
AGH słuchacze. Dyskusja, czyli sedno takich konferencji, jak I Konferencja
„E-Mobility - wyzwania dla energetyki,
samorządu i transportu”, była bardzo
żywa, a czasami zbaczająca na tory filozoficzne dotyczące możliwości polskiej
myśli technicznej.
Wymiany zdań i poglądów, już poza panelem, były kontynuowane podczas kolacji na koniec pierwszego dnia
Konferencji.
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Drugi dzień Konferencji składał się
z dwóch paneli - merytorycznego oraz
dyskusyjnego.
Na Konferencji nie mogło zabraknąć przedstawienia kwestii prawnych
elektromobilności, które zostały zaprezentowane przez dwóch prawników:
przez wspomnianego już powyżej mecenasa Łukasza Berak, partnera oraz
radcę prawnego z Sołtysiński Kawecki
& Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów Sp. k. oraz Witolda Chmarzyńskiego będącego radcą prawnym i
wspólnikiem zarządzającym Cieślikowski/Chmarzyński kancelaria adwokackoradcowska Sp. j. (CC Law).
Mec. Łukasz Beraka przedstawiał
założenia projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który
został opublikowany w kwietniu bieżącego roku, a także starał się odpowiedzieć na pytanie czy proponowane regulacje otworzą rynek na inwestycje w
infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Wnioski Pana mec. Łukasza
Beraka nie napawały optymizmem, jednakże trzeba zaznaczyć, że nie każdy
z prawników obecnych na Konferencji
podzielał wnioski Pana mecenasa z kancelarii SK&S.
Mec. Witold Chmarzyński w swojej
prezentacji, która otwierała drugi dzień
Konferencji, przybliżył słuchaczom jak
wygląda kwestia pobierania opłat za ładowanie pojazdów elektryczny w świetle
aktualnych regulacji prawnych, a także
co i kiedy się zmieni. Omawiając aktualne regulacje prawne przytoczył przykład Tesli, która na początku 2017 r.
wprowadziła opłaty za korzystanie ze
swoich superchargerów. Przedstawiając jakie będą możliwości po wejściu w
życie ustawy o elektromobilności, mec.
W. Chmarzyński wskazał m.in. na elastyczność w ustalaniu cen oraz dużą
dowolność w kształtowaniu modelów
płatności.
Należy dodać, że temat pierwszego panelu drugiego dnia Konferencji
brzmiał: E-mobility - wyzwanie dla samorządów i transportu zbiorowego.
Założenia do planowania transportu niskoemisyjnego przedstawiła dr inż.

Anna Matuszewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pani dr
inż. Anna Matuszewska bardzo przekonywująco zaprezentowała zgromadzonym dlaczego potrzebny jest nam transport niskoemisyjny. Warto wskazać, że
powodów jest znacznie więcej, niż tylko
smog i hałas. Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas ww. prezentacji aż
42% udziału w emisji CO2 pochodzącej
ze spalania paliw kopalnych (dane na
2013 r.) należy do sektora transportu
drogowego.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl z Katedry Robotyki i Mechatroniki z Akademii
Górniczo-Hutniczej opowiedział zebranym o projekcie „Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności”. Trzy podstawowe założenia
strategiczne ww. klastra to: projekty badawczo-rozwojowe, wsparcie działań
komercyjnych istniejących rozwiązań
oraz faza wdrożenia i komercjalizacji rozwiązań. Okres działania klastra przewiduje się do 2022 r. Klaster skupia wiele
znanych i dużych podmiotów będących
przedsiębiorstwami, w tym m.in. Solaris,
EkoEnergetyka, MedCom, Impact, Komel, Enea, a także jednostki naukowe
takie jak Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika
Warszawska.
Podczas Konferencji został również
poruszony temat konwersji samochodów spalinowych na elektryczne. Zagadnienie to prezentował mgr inż. Leszek
Kowalik z firmy Enego Polcar. Samochody spalinowe przerobione na elektryczne
można było oglądać na wystawie przed
Centrum Energetyki AGH podczas trwania Konferencji.
Doświadczeniami w rozwoju elektromobilności w Warszawie podzielił się dr
Maciej Chmieliński, kierownik projektów,
innogy Polska S.A. Dla użytkowników
samochodów elektrycznych pocieszające może być stwierdzenie dr Macieja
Chmielińskiego, iż innogy Polska dostrzega potencjał rozwoju e-mobility w
Polsce i zamierza aktywnie uczestniczyć
w jego kształtowaniu, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury sieci ładowania
pojazdów elektrycznych.

Następnie Sebastian Bykuć, kierownik Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła
Odnawialne w Jabłonnej k. Warszawy
(CB KEZO), przedstawił jak funkcjonuje pojazd elektryczny w lokalnym systemie energetycznym na przykładzie
CB KEZO.
Na zakończenie drugiego dnia Konferencji odbył się Panel Dyskusyjny, w
którym m.in. wziął udział Ryszard Wróbel, kierownik Sekcji Autobusowej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
SA w Krakowie, który zaprezentował jak
przedstawia się sytuacja elektromobilnego transportu miejskiego w Krakowie
oraz jakie są perspektywy jego rozwoju. Następnie, dzięki uprzejmości MPK
Kraków, uczestnicy mogli się przejechać
elektrycznym autobusem miejskim i doświadczyć jak bardzo wzrasta komfort
podróży takim pojazdem. MPK Kraków
planuje stale rozwijać sieć elektrycznych
autobusów miejskich, co niewątpliwie
stanowi dużą zachętę dla Krakowian
do zmiany środka transportu na komunikację zbiorową.
Do podstawowych zalet Konferencji
należy niewątpliwie zaliczyć jej interdyscyplinarność oraz zaangażowanie jej
uczestników, czego efektem były konstruktywne dyskusje nt. wielu aspektów
elektromobilności.
Efektem Konferencji było opracowanie Wniosków i uwag do projektu ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które zostały przekazane do
ME. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez mec. Beatę SupersonPolowiec, radcę prawnego oraz wspólnika w kancelarii Polowiec i Wspólnicy
Sp. j., mec. Witolda Chmarzyńskiego
oraz Centrum Energetyki AGH.
Niemalże każdy z uczestników wyraził nadzieję, że niniejsza Konferencja była pierwszą z wielu, gdyż branża
e-mobility jest aktualnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi nauki i biznesu, a konferencje, takie jak tu
opisana, sprzyjają lepszemu poznaniu,
jak i współpracy podmiotów z dziedziny
elektromobilności.
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dr inż. Stanisław Tokarski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Centrum Energetyki AGH, Kraków;
Beata Superson-Polowiec, radca prawny, Polowiec i Wspólnicy Sp. j.

Wnioski i uwagi

do projektu ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych

I

 Uwagi ogólne dotyczące
ogólnodostępnych
punktów ładowania
i istniejącej
infrastruktury

Rola inicjatorów w zakresie procesu
budowy infrastruktury ogólnodostępnych punktów ładowania przypisana
została operatorom systemów dystrybucyjnych (OSD). Wydaje się, że rola
taka powinna należeć do gmin, które
dysponują większym potencjałem wiedzy w zakresie planowania, w tym możliwości powiązania z planem zagospodarowania przestrzennego w gminach.

Należałoby także określić w projekcie ustawy minimalną ilość punktów
ładowania o dużej mocy, powstałych
w ramach programu budowy, tworzonego przez OSD, aby tworząca się infrastruktura nie składała się wyłącznie
ze stacji ładowania poniżej 22 kWh.
Zgodnie z aktualną definicją ogólnodostępny punkt ładowania to punkt
ładowania dostępny na zasadach równoprawnego traktowania, dla każdego
użytkownika pojazdu elektrycznego.
Równoprawne traktowanie jest
rozumiane, zgodnie z dyrektywą
2014/94/UE, jako możliwość skorzystania z punktu ładowania przez każ-

dego użytkownika pojazdu elektrycznego, na tych samych zasadach, bez
obowiązku zawierania umowy z operatorem infrastruktury bądź sprzedawcą
paliw alternatywnych.
Jako że, ogólnodostępne punkty
ładowania mogą być również stawiane z inicjatywy prywatnych inwestorów, którzy będą zainteresowani tworzeniem sieci ogólnodostępnych stacji
ładowania, należałoby wskazać, że stosowane przez właścicieli takich sieci:
rabaty, ulgi, czy programy lojalnościowe dla użytkowników tych punktów ładowania, do których każdy właściciel
pojazdu elektrycznego miałby taki sam

E-mobility

Konferencja „E-Mobility - wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”
zgodnie z założeniami organizatorów stała się platformą komunikacji i wymiany
informacji w zakresie elektromobilności w Polsce. Konferencja, która zorganizowana
została we współpracy Centrum Energetyki na AGH w Krakowie z Wydawnictwem
„Nowa Energia” odbywała się w dniach 20-21 czerwca 2017 r. w CE na AGH
w Krakowie. Podczas spotkania wypracowane zostały wnioski służące dalszemu
rozwoju branży e-mobility w kraju, jak również zgłoszono wiele uwag do projektu
ustawy o elektromobilności. Artykuł podsumowuje najważniejsze postulaty,
które w oficjalnym piśmie zostały przekazane do ministra energii - Krzysztofa
Tchórzewskiego. Zespół prawny, który nadał kształt postulatom w formie zapisów
legislacyjnych pracował pod kierownictwem mec. Beaty Superson-Polowiec
z kancelarii Polowiec i Wspólnicy.
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dostęp, nie pozbawi tych punktów ładowania statusu ogólnodostępnego
zgodnie z ustawą.
W istniejącej infrastrukturze ładowania zakłada się jedynie, że eksploatujący punkty ładowania wchodzące
w skład infrastruktury ładowania pojazdów drogowego transportu publicznego, punkty zasilania statków energią
elektryczną z lądu, punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)
oraz punkty tankowania i bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG),
w dniu wejścia w życie niniejszej regulacji, w celu ich dalszej eksploatacji, będą
zobowiązani złożyć wniosek o decyzję
zezwalającą na ich dalszą eksploatację.
Brak jest wskazania organu odpowiedzialnego za rozpoznanie wniosku i wydanie decyzji. Ponadto, projekt regulacji pomija istnienie punktów ładowania
niewchodzących w skład infrastruktury
ładowania pojazdów transportu publicznego, jak i możliwość ich wykorzystania
jako ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów.

 Szczegółowe

E-mobility

wnioski i uwagi do
poszczególnych
artykułów
i projektów ustawy
o elektromobilności
i paliwach
alternatywnych

1. Art. 2 pkt 5 projektu - przez ładowanie pojazdu należy rozumieć pobór energii elektrycznej przez pojazd
elektryczny w punkcie ładowania na
potrzeby napędu tego pojazdu.
Wydaje się zasadne silniejsze rozróżnienie świadczenia usługi ładowania
pojazdu od obrotu energią elektryczną. Projekt wyłącza jedynie obowiązek
uzyskiwania koncesji na prowadzenie
działalności w zakresie ładowania pojazdów, nie przesądzając czy taka działalność mieści się w pojęciu obrotu.
Warto rozpatrzeć wprowadzenie definicji „usługi ładowania pojazdu” i wyraźne zastrzeżenie, że świadczenie takiej usługi nie stanowi obrotu energią

elektryczną w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne, i jednocześnie w ustawie
Prawo energetyczne wymagane jest
wprowadzenie definicji usługi ładowania pojazdu, odsyłającej do projektowanej regulacji lub zastrzeżenie wprost
w definicji obrotu, że świadczenie usługi
ładowania pojazdu nie stanowi obrotu
energią elektryczną.
2. Art. 3 ust. 1 i 4 projektu - OSD
opracowuje program budowy ogólnodostępnych punktów ładowania oraz
przedsięwzięć niezbędnych do przyłączenia tych punktów do sieci, w szczególności modernizacji, rozbudowy albo
budowy sieci z zastrzeżeniem, że program ten jest opracowywany na okres 5
lat i stanowi część planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego, i przyszłego zapotrzebowania na energię,
o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy
Prawo energetyczne.
Państwa członkowskie zgodnie
z projektem dyrektywy zmieniającej
dyrektywę 2009/72/WE zaproponowanym w ramach tzw. „Pakietu zimowego” powinny zapewnić, że przynajmniej raz na 5 lat prowadzone są
konsultacje społeczne mające na celu
ocenić zainteresowanie uczestników
rynku posiadaniem, tworzeniem bądź
obsługą punktów ładowania pojazdów
elektrycznych lub zarządzaniem nimi.
Przewidziana w projekcie aktualizacja
programu raz na 5 lat przez OSD może
nie spełniać wymogu konsultacji społecznych mających ocenić zainteresowanie uczestników rynku wynikających
z projektowanych przepisów unijnych.
3. Art. 4 ust. 1 projektu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w drodze
konkursu, wyłania operatora infrastruktury dla ogólnodostępnych punktów ładowania wskazanych w planie.
Określenie „w drodze konkursu”
oznacza, że pojawiają się wątpliwości
co do odniesienia do zamówień publicznych, czy też partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt regulacji powinien wprost wskazywać, że do wyboru
i umowy z operatorem infrastruktury nie
mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, ustawy

o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi oraz ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, albo też wskazać zakres i sposób ich zastosowania
na gruncie projektu.
4. Art. 5 projektu - w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu: (i) OSD pełni
funkcję operatora infrastruktury przez
okres wskazany w umowie, o której
mowa w art. 6 ust. 1 projektu regulacji, (ii) dostawcą usługi ładowania jest
sprzedawca zobowiązany w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.).
Zgodnie z projektem dyrektywy
zmieniającej dyrektywę 2009/72/WE
zaproponowanym w ramach tzw. „pakietu zimowego” warunkiem powierzenia OSD zarządzania punktem ładowania pojazdów powinna być zgoda
organu regulacyjnego. W projekcie regulacji brakuje podobnego mechanizmu.
5. Art. 6 ust. 1 projektu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta zawiera
z podmiotem wyłonionym w konkursie
na operatora infrastruktury lub z OSD
umowę o pełnienie obowiązków operatora infrastruktury, na okres nie krótszy
niż 48 miesięcy.
Wskazanie jedynie dolnej granicy
czasu bez określenia maksymalnego
czasu trwania tej umowy budzi wątpliwości w szczególności tam, gdzie
OSD będzie pełnił funkcję operatora
infrastruktury.
Dodatkowo, biorąc pod uwagę stopę zwrotu z inwestycji w punkt ładowania, jest to zbyt krótki okres. Umowa ta
powinna być zawierana na co najmniej
okres 6 letni, chyba że operator infrastruktury zgodzi się na zawarcie jej na
okres krótszy, wówczas należy pozostawić operatorowi prawo do zawarcia
umowy na okres przez niego wskazany.
6. Art. 6 ust. 5 projektu - gmina może odstąpić od umowy o pełnieniu obowiązków operatora infrastruktur jeśli: (i)
w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy operator infrastruktury
nie rozpocznie budowy ogólnodostępnego punktu ładowania, (ii) w terminie

6 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy dostawcy usług ładowania nie rozpoczną świadczenia usługi ładowania
w tym punkcie.
Biorąc pod uwagę praktykę i realia
rynku wskazane terminy nie uwzględniają czasu postępowania przed organami architektoniczno-budowlanymi, jak
i procedur związanych z przyłączeniem
do sieci. Należałoby ten termin wydłużyć bądź wprowadzić możliwość przedłużenia w sytuacji, gdy nie rozpoczęcie
budowy bądź świadczenia usług wynika z przyczyn niezależnych od operatora infrastruktury, w tym w szczególności z powodu zdarzeń siły wyższej.
7. Art. 8 projektu - ponoszone przez
OSD koszty realizacji obowiązku budowy ogólnodostępnych punktów ładowania w sytuacji nie wyłonienia operatora infrastruktury w drodze konkursu
ogłoszonego przez wójta, burmistrza,
albo prezydenta miasta są zaliczane
do kosztów uzasadnionych działalności w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy
Prawo energetyczne.
Brak wskazania czy koszty te mają być przenoszone w ramach grupy
taryfowej, dedykowanej dla ładowania
pojazdów elektrycznych w punktach ładowania wybudowanych przez OSD.
Z uwagi na fakt, że budowa punktów
ładowania nie jest związana z utrzymaniem i rozwojem sieci elektroenergetycznej, czyli podstawowym obowiązkiem
OSD pojawia się wątpliwość, czy tymi
kosztami należy obciążać wszystkich
odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do danego OSD, bez względu
na to czy korzystają z infrastruktury do
ładowania pojazdów, czy nie.
8. Zgodnie z art. 10 ust. 1 projektu
regulacji - operator infrastruktury zapewnia dostawcom usług ładowania
- na zasadach równoprawnego traktowania - dostęp do ogólnodostępnego
punktu ładowania.
Doprecyzowania wymaga to, że
mowa tu o operatorach infrastruktury
wybranych w ramach konkursów organizowanych przez gminy lub ustanowionych mocą ustawy, czyli OSD.
W przypadku punktów ładowania wy-

budowanych w inny sposób niż w wyniku konkursu gminnego, operator takiego punktu winien mieć swobodę
wyboru zasad, na podstawie których
będzie chciał świadczyć taką usługę.
9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 projektu
regulacji - operator infrastruktury ponosi wobec użytkownika pojazdu elektrycznego odpowiedzialność za szkody
powstałe w wyniku nieprawidłowego
działania ogólnodostępnego punktu
ładowania. Odpowiedzialności tej nie
można wyłączyć ani ograniczyć.
Określenie „za szkody powstałe
w wyniku nieprawidłowego działania
ogólnodostępnego punktu ładowania”
proponujemy zastąpić „za szkody powstałe w trakcie ładowania wynikające
z nieprawidłowego działania ogólnodostępnego punktu ładowania”. Treść zaproponowana w projekcie może budzić
wątpliwości w sytuacji gdy np. punkt
ładowania jest niedostępny, czy niesprawny i nie ma możliwości ładowania.
Ponadto odpowiedzialność operatora
powinna był ograniczona lub wyłączona w sytuacji siły wyższej, zawinionego
działania osoby trzeciej, itp.
10. Zgodnie z art. 11 projektu regulacji - OSD zawiera umowę o przyłączenie ogólnodostępnego punktu ładowania z operatorem infrastruktury
wyłonionym w konkursie ogłoszonym
przez wójta, burmistrza, albo prezydenta miasta.
Pomimo, że obecne brzmienie projektu rozróżnia definicję punktu ładowania od ogólnodostępnego punktu ładowania, to w dalszej części nie zawiera
niemal żadnych regulacji dotyczących
innych punktów ładowania niż punkty
ogólnodostępne. Może to wywoływać
wątpliwości w zakresie dopuszczalności tworzenia indywidualnych punktów
ładowania pojazdów, w tym na potrzeby
własne, czy też zaangażowania osoby
trzeciej, jako operatora infrastruktury lub
dostawcy usługi ładowania.
Dodatkowo, aktualna treść art. 11
może także sugerować, że operatorzy
infrastruktury wyłonieni w konkursie powinni być traktowani szczególnie lub
być na uprzywilejowanej pozycji.

W związku z początkową fazą rozwoju infrastruktury ładownia, w jakiej się
znajdujemy, na uprzywilejowanej pozycji
powinien być każdy podmiot starający
się o przyłącze punktu ładowania do
sieci, a nie tylko punktu ogólnodostępnego, stawianego w ramach konkursu
przewidzianego przez Projekt ustawy.
Aby wyeliminować powyższą przeszkodę w rozwoju elektromobilności
proponuje się, aby wprowadzić do ustawy - Prawo energetyczne przepisy:
 nakładające na przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej obowiązek wydania
warunków przyłączenia punktu
ładownia do sieci, w terminie nie
później niż 21 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków
przyłączenia przez wnioskodawcę
przyłączanego do sieci, o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 1
kV lub w terminie do 45 dni od dnia
złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci,
o napięciu znamionowym wyższym
niż 1 kV;
 nakładające na przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej obowiązek zawarcia
Umowy o przyłączenie do sieci,
z terminem realizacji przyłączenia nie dłuższym niż 3 miesiące,
w przypadku przyłączanego do
sieci o napięci znamionowym nie
wyższym niż 1 kV oraz z terminem
realizacji przyłączenia nie dłuższym
niż 6 miesiące, w przypadku przyłączanego do sieci o napięci znamionowym wyższym niż 1 kV.
Powyższe zmiany wymagają modyfikacji przede wszystkim art. 7 ustawy
- Prawo energetyczne.
11. Zgodnie z art. 16 jeśli w pojeździe elektrycznym zainstalowany jest
układ pomiarowo-rozliczeniowy, który
umożliwia komunikację z systemem
teleinformatycznym ogólnodostępnego punktu ładowania, operator infrastruktury zapewnia użytkownikowi tego
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pojazdu możliwość zapłaty za energię elektryczną pobraną do ładowania
na warunkach określonych w umowie
sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. W przypadku poboru przez
ww. pojazd elektryczny energii w budynku mieszkalnym, OSD uwzględnia
pobraną energię elektryczną w fakturze
za energię elektryczną właściciela pojazdu elektrycznego.
Pobieranie opłaty za energię elektryczną w oparciu o układ pomiaroworozliczeniowy zainstalowany w samochodzie elektrycznym nie przewiduje
jednocześnie obowiązku producentów
samochodów elektrycznych do montowania takiego systemu pomiarowego.
W zakresie komunikacji z systemem rozliczeniowym, jak rozumiemy
obecnie pomysł opiera się na przesyle
danych przez Power Line Communication (PLC), podobnie jak Advanced
Metering Infrastructure (AMI). Należy
zauważyć, że komunikacja przez PLC
niesie za sobą szereg problemów z czytelnością danych. Należałoby rozważyć
komunikację poprzez Global System for
Mobile Communications (GSM) w systemie Machine to Machine (M2M), instalowaną w każdym samochodzie. Ponadto rozwiązaniem byłaby możliwość
rozliczania energii elektrycznej przez
inteligentne ładowarki samochodowe,
które mogłyby być instalowane bezpośrednio na przyłączu do sieci nN (1 lub
3 fazowych). Ładowarka taka spełniałaby wszystkie wymogi certyfikacji licznika do rozliczania dwukierunkowego
energii elektrycznej i przekazywałaby
dane do operatorów OSD przez sieć
GSM w systemie M2M, jak dzieje się
to w coraz popularniejszym Internet of
Things (IoT).
Propozycja:
Art. 16 projektu ustawy, wskutek
nałożenia na operatorów infrastruktury
obowiązku zapewnienia użytkownikowi
pojazdu elektrycznego, w którym jest
zainstalowany układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwiający komunikację
z system teleinformatycznym, możli-

wości zapłaty za energią elektryczną
pobraną do ładowania na warunkach
określonych w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Nałożenie takiego obowiązku na operatorów infrastruktury
niebędących jednocześnie dostawcami
prądu, spowoduje znacznie zwiększenie kosztów po stronie operatora, co
będzie kolejnym czynnikiem zmniejszającym opłacalność inwestycji dla
operatora infrastruktury.
W związku z tym, proponujemy
utrzymanie powyższego obowiązku
dla operatora infrastruktur będącego
jednocześnie OSD, jednocześnie zwalniając pozostałych operatorów z niniejszego obowiązku.
12. Zgodnie z art. 17 projektu regulacji - Skarb Państwa, gmina oraz
gminna osoba prawna ustanawiają nieodpłatnie służebność przesyłu na rzecz
OSD, który pełni funkcję operatora infrastruktury.
Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach punkty ładowania będą lokowane na nieruchomościach nie stanowiących własności gminy, Skarbu
Państwa, itp. W takiej sytuacji ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu będzie utrudnione lub będzie obciążać finansowo gminę, SP itp. Ponadto
nieodpłatne ustanowienie służebności w tej regulacji dotyczy jedynie sytuacji OSD. Takie wsparcie może zostać
uznane za pomoc publiczną dla OSD.
13. Art. 53-55 projektu - zwolnienia
podatkowe i korzyści w postaci przyśpieszonej amortyzacji samochodu
elektrycznego.
Należy jedynie zwrócić uwagę, że te
instrumenty mogą być wprowadzone,
np. w ramach wyłączeń blokowych, ale
wówczas przepisy powinny być dostosowane do wymogów rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu .
14. Art. 57 projektu - zmiana ustawy
Prawo energetyczne poprzez dodanie
definicji instalacji zarządzania popytem (DSR), przez którą należy rozumieć

urządzenia umożliwiające zmianę profilu
poboru energii elektrycznej na żądanie
OSD, OSP lub operatora systemu połączonego, na którą może składać się
w szczególności magazyn energii, instalacja wytwórcza niewspółpracująca
bezpośrednio z siecią elektroenergetyczną lub punkt ładowania, o którym
mowa w art. 2 pkt 15 projektu regulacji.
Należy zwrócić uwagę że proponowana definicja instalacji DSR jest drugą
do projektowanej na gruncie projektu
ustawy o rynku mocy definicją legalną
takiej instalacji. Zasadnym wydaje się
ujednolicenie definicji.
Odnosząc się natomiast do magazynowania energii proponuje się dodanie pkt 2a w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania energii
do sieci z magazynu energii o mocy
zainstalowanej powyżej 1 MW wymagać będzie uzyskania koncesji. Poza wskazanym powyżej wyłączeniem
przepis ten jednocześnie rozstrzyga,
że generalnie działalność gospodarcza
polegająca na wprowadzaniu energii
do sieci z magazynu energii podlegać
będzie obowiązkowi uzyskania koncesji. Należy zauważyć, że obecnie
obowiązkowi koncesyjnemu podlega jedynie działalność gospodarcza
w zakresie magazynowania paliw gazowych oraz paliw ciekłych (vide art.
32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne), obowiązek ten jednak nie
obejmuje magazynowania energii elektrycznej.
15. Art. 71 projektu - eksploatujący
punkty ładowania wchodzące w skład
infrastruktury ładowania pojazdów drogowego transportu publicznego, punkty zasilania statków energią elektryczną
z lądu, punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), oraz punkty
tankowania i bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w celu
ich dalszej eksploatacji są obowiązani
złożyć wniosek o decyzję zezwalającą
na eksploatację, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie
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przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 21, art. 22 i art. 31
projektu regulacji.
Jak wspomniano w uwagach ogólnych przepis nie wskazuje organu odpowiedzialnego za rozpoznanie wniosku i wydanie decyzji.
16. Art. 12 projektu ustawy zobowiązuje gminę do nieodpłatnego udostępnienia operatorowi infrastruktury
stanowiska postojowego, znajdującego się przy ogólnodostępnych punktach ładowania wskazanych w planie,
o którym w art. 3 ust 6, umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych
w tych punktach.
W pierwszej kolejności należy
wskazać, że przepis ten jest błędnie
sformułowany w porównaniu do celu,
jaki ma realizować, i jaki został wskazany w uzasadnieniu. Aktualne brzmienie
przepisu może sugerować, że prawo
do nieodpłatnego parkowania przed
ogólnodostępnym punktem ładowania
przysługuje operatorowi infrastruktury,
i to nie tylko podczas ładowania pojazdu elektrycznego, lecz przez cały czas.
Niniejszy przepisy powinien wskazywać, że nieodpłatne miejsce postojowe jest udostępniane użytkownikowi
pojazdu elektrycznego na czas jego
ładowania.
Dodatkowo, niniejszy przepis po-

winien mieć szersze zastosowanie,
zgodnie z którym gmina powinna być
zobowiązana do nieodpłatnego udostępnienia miejsca postojowego przy
każdym ogólnodostępnym punkcie ładowania, a nie tylko przy ogólnodostępnym punkcie ładowania wskazanym
w planie, o którym mowa w art. 3 ust. 6.
17. Art. 43 projektu ustawy tworzy
Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Baza danych Ewidencji obejmuje geograficzne położenie punktu
ładowania, cenę za jaką następuje ładowanie oraz dostępność punktu ładowania.
Baza Ewidencji powinna również
wskazywać rodzaj punktu ładowania,
tj. czy jest to punkt dużej, czy normalnej mocy.
18. Art. 61 wdraża zmianę w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym wprowadzając stawkę akcyzy w wysokości 0 % podstawy opodatkowania dla pojazdów elektrycznych
w rozumieniu art. 2 pkt 12 (tu wystąpiła omyłka pisarska w Projekcie ustawy
- powinno być odniesienie do pkt 11)
Projektu ustawy.
Bardziej praktyczne będzie zwolnienie pojazdów elektrycznych z akcyzy niż obejmowanie ich stawką 0%.
W przypadku zwolnienia pojazdów
elektrycznych z akcyzy odpadnie ko-
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nieczność spełnienia obowiązku podatkowego oraz złożenia „zerowej” deklaracji podatkowej. Umożliwi to uniknięcie
zbędnych formalności.
19. Aby zwalczać praktykę zajmowania miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych
przez pojazdy spalinowe proponujemy
wprowadzenie nowego wykroczenia
drogowego w postaci zajęcia miejsca
postojowego przeznaczonego dla pojazdu elektrycznego przez inny pojazd
nie będący pojazdem elektrycznym.
Naruszenie powyższego wykroczenia
powinno skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości jak za parkowanie na miejscu przeznaczonym dla
osób niepełnosprawnych przez pojazd
nieupoważniony.
Powyższe wnioski i uwagi zostały wypracowane przez uczestników
Konferencji, wśród których znaleźli się
przedstawiciele rządu, samorządów,
grup energetycznych, niezależnych
dystrybutorów energii, klastrów energetycznych, uczelni technicznych i kół
studenckich, spółek transportu zbiorowego, firm oferujących rozwiązania dla
branży e-mobility, a także przedstawiciele producentów i dilerów pojazdów
elektrycznych.

o
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Mobilność elektryczna szansą
na redukcję emisji zanieczyszczeń

w sektorze transportu kołowego

W

E-mobility

ciągu ostatnich dziesięcioleci na całym świecie podejmowane są starania
mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i ochronę atmosfery
przed szkodliwymi skutkami emisji gazów cieplarnianych. Jednym z sektorów, który
w znacznym stopniu przyczynia się do zatruwania środowiska i na którym skupiają
się działania organów rządzących globalnych gospodarek, jest transport.

Transport jest nieodłącznym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego, ponieważ łączy kontynenty,
państwa, miasta i ludzi. Jego dynamizacja sprawia, że towary produkowane w dowolnym zakątku świata mają
szansę dotrzeć w jego najdalsze części, a człowiek może odkrywać nowe obszary. Sektor ten także istotnie
kształtuje nasze codzienne życie, bowiem wpływa na to, co konsumujemy,
w co się ubieramy, z jakich usług korzystamy, gdzie żyjemy i dokąd możemy dotrzeć. Niemniej jednak, mimo
wielu korzyści, które niesie ze sobą ta
znacząca gałąź gospodarki, pociąga
ona za sobą także wiele negatywnych
skutków dla środowiska naturalnego
i ludzkiego zdrowia.

Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) całkowity udział transportu w emisji gazów cieplarnianych na
terenie UE w 2014 r. wynosił 25% [3].
Natomiast w samej Polsce w 2012 r.
udział ten osiągał 14%, co stanowiło drugą najwyższą wartość spośród
wszystkich dziedzin gospodarki (zaraz po przemyśle energetycznym) [1].
Poza emisją szkodliwych substancji do powietrza, transport generuje także kongestię i hałas, które
szczególnie odczuwalne są w aglomeracjach miejskich oraz powoduje
wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych i zużycie energii. Mimo poprawiającej się efektywności energetycznej
silników nowych pojazdów szacuje
się, że zapotrzebowanie na energię,

szczególnie w obszarze transportu
drogowego, będzie rosło w związku
z rokrocznie zwiększającą się liczbą
rejestrowanych pojazdów samochodowych i poziomem natężenia ruchu.
Dotychczasowe badania wskazują,
że do 2020 r. natężenie ruchu samochodowego w skali światowej wzrośnie dwukrotnie, a do 2050 r. będzie
to aż czterokrotnie wyższy poziom.
Ze względu na przedstawione powyżej przewidywania i negatywne skutki,
jakie niesie ze sobą sektor transportu uznaje się, że najmniej ekologiczną gałęzią tego obszaru gospodarki
jest transport drogowy, a w szczególności ten odbywający się w rozwiniętych miastach. W niektórych miastach
w Polsce duża część zanieczyszczeń
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Tab. 1. Przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną do 2025 r.
Rok

Przewidywana liczba
samochodów elektrycznych

Dobowe zużycie
energii elektrycznej
(MWh)

Roczne zużycie
energii elektrycznej
(MWh)

Roczne zużycie
energii elektrycznej
(TWh)

2017

5 704

35

12 621

0,0

2018

13 576

82

30 039

0,0

2019

32 310

196

71 492

0,1

2020

76 898

466

170 150

0,2

2021

183 017

1 109

404 958

0,4

2022

366 034

2 219

809 915

0,8

2023

549 051

3 328

1 214 873

1,2

2024

823 576

4 993

1 822 309

1,8

2025

1 029 470

6 241

2 277 886

2,3

Źródło: Ministerstwo Energii, Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, s. 49

Tab. 2. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2017 r. wykorzystane do obliczeń
Lp.

Rodzaj gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka w zł/kg

1.

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,29

2.

Dwutlenek siarki

0,53

3.

Tlenki azotu

0,53

4.

Pyły pozostałe

0,58

Źródło: Obwieszczenie Ministra Środowiska

Tab. 3. Produkcja energii elektrycznej oraz emisja zanieczyszczeń opublikowana przez
Grupę TAURON w raporcie z 2015 r.
Grupa TAURON
Produkcja energii elektrycznej

16,8 GWh

Emisja dwutlenku węgla

16,4 mln ton CO2

Emisja tlenków azotu

19,0 ton NOx

Emisja tlenków siarki

26,0 ton SOx

Emisja innych pyłów

12,2 ton pyłów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4]

Tab. 4. Roczna emisja zanieczyszczeń związana z produkcją energii elektrycznej na
potrzeby pojazdów z napędem elektrycznym do 2025 r.
Rok

Roczne zużycie
energii elektrycznej
[GWh]

Emisja CO2
[mln Mg]

Emisja NOx
[Mg]

Emisja SOx
[Mg]

Emisja pyłów [Mg]

2017

12,6

12,3

14,3

19,5

9,2

2018

30,0

29,3

34,0

46,5

21,8

2019

71,5

69,8

80,9

110,6

51,9

2020

170,2

166,1

192,4

263,3

123,6

2021

405,0

395,3

458,0

626,7

294,1

2022

809,9

790,6

916,0

1253,4

588,2

2023

1 214,9

1185,9

1374,0

1880,2

882,2

2024

1 822,3

1778,9

2060,9

2820,2

1323,3

2025

2 277,9

2223,7

2576,2

3525,3

1654,2

Źródło: Opracowanie własne
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powietrza pochodzi z tego właśnie
sektora, a największy jego wpływ odnotowuje się w Warszawie, gdzie aż
63% zanieczyszczeń ma pochodzenie transportowe [2].
Rozwój transportu opartego
o energię elektryczną spowoduje
zwiększone jej zużycie i wzrost zapotrzebowania na moc. W początkowym
etapie intensywniejsze wykorzystanie może nie być istotnie odczuwalne, jednak w miarę pojawiania się na
naszych drogach coraz większej liczby
samochodów elektrycznych wystąpi
konieczność przeprowadzenia modernizacji systemu sieci elektroenergetycznych. Według założeń Planu
Rozwoju Elektromobilności w 2025 r.
transport elektryczny wygeneruje roczny dodatkowy popyt na energię elektryczną w wysokości 2,3 TWh, co zobrazowano w tab. 1.
Polski przemysł energetyczny ma
możliwości wytwórcze na tyle, aby pokryć przedstawione powyżej przewidywane wartości rocznego zużycia
energii elektrycznej przez pojazdy z napędem elektrycznym, jednak warto
sprawdzić jakie koszty będą wiązały
się z tą dodatkową produkcją.
W tab. 5 zostały zamieszczone
szacunkowe koszty związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, generowanych podczas produkcji energii
elektrycznej. Do wykonania obliczeń
przyjęto następujące założenia:
 stawki opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska
(tab. 2);
 dane dotyczące emisji poszczególnych gazów oraz produkcji
energii elektrycznej pozyskano od
Grupy TAURON [4] (tab. 3).
Roczna emisja zanieczyszczeń
związana z produkcją energii elektrycznej na potrzeby pojazdów z napędem
elektrycznym obliczona dla poszczególnych lat (2017-2025) została zamieszczona w tab. 4.
Przewidywane opłaty za emisję poszczególnych gazów zanieczyszczających atmosferę i pyłów obliczone dla
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Tab. 5. Koszt emisji poszczególnych gazów do atmosfery i łączna roczna suma opłat
Rok

Koszt emisji
CO2

Koszt emisji
NOx

Koszt emisji SOx

Koszt emisji pyłów

Roczna suma kosztów emisji

2017

3,6 mln zł

0,01 mln zł

0,01 mln zł

0,01 mln zł

3,6 mln zł

2018

8,5 mln zł

0,02 mln zł

0,02 mln zł

0,01 mln zł

8,6 mln zł

2019

20,2 mln zł

0,04 mln zł

0,06 mln zł

0,03 mln zł

20,4 mln zł

2020

48,2 mln zł

0,10 mln zł

0,14 mln zł

0,07 mln zł

48,5 mln zł

2021

114,6 mln zł

0,24 mln zł

0,33 mln zł

0,17 mln zł

115,4 mln zł

2022

229,3 mln zł

0,49 mln zł

0,66 mln zł

0,34 mln zł

230,8 mln zł

2023

343,9 mln zł

0,73 mln zł

1,00 mln zł

0,51 mln zł

346,2 mln zł

2024

515,9 mln zł

1,09 mln zł

1,49 mln zł

0,77 mln zł

519,2 mln zł

2025

644,9 mln zł

1,39 mln zł

1,87 mln zł

0,96 mln zł

649,1 mln zł

E-mobility

Źródło: Opracowanie własne

kolejnych lat (2017-2025) zestawiono w tab. 5.
Prezentowane obliczenia szacunkowe pokazują, jak duże ilości emisji poszczególnych zanieczyszczeń
i wysokie opłaty będą generowane
w związku z dodatkową produkcją
energii elektrycznej. Niemniej, w niniejszym problemie można doszukać się
też dużych korzyści, ponieważ wzrost
liczby pojazdów z napędem elektrycznym doprowadzić może do zwiększonej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Polski rząd
zakłada, że dodatkowe zapotrzebowanie na energię zostanie pokryte właśnie ze źródeł alternatywnych (wiatru,
słońca i wody). Co więcej, efektywne wykorzystanie energii pochodzącej
z takich źródeł wymaga także odpowiedniego jej magazynowania, a akumulatory samochodów elektrycznych
z powodzeniem mogłyby spełniać rolę magazynów energii. W przypadku
szczytowego zapotrzebowania pojazd
elektryczny, podłączony do sieci, stanowiłby magazyn energii, przyczyniając się tym samym do stabilizacji pracy
sieci elektroenergetycznej. Właściciele tego typu pojazdów oddając nagromadzoną w baterii energię elektryczną
mogliby otrzymywać w zamian środki finansowe, co realnie zachęcałoby
do udziału w tego rodzaju obrotem
energii. Działania te pozwoliłyby na
zarządzanie popytem na energię elektryczną i koordynowanie pracą sieci.

Punkty ładowania pojazdów zyskałyby,
dzięki takim zabiegom drugą funkcję,
bo oprócz usługi ładowania pełniłyby
rolę magazynów oddających energię,
w trakcie szczytowego zapotrzebowania i ładujących się w czasie tzw. doliny nocnej, kiedy pobór jest niewielki
i cena energii najniższa.
Elektryfikacja transportu i rozwój
elektromobilności pomoże zoptymalizować pracę KSE, ponieważ zapewni dodatkową moc w momentach najwyższego poboru energii elektrycznej,
pozwalając tym samym na oszczędność wynikającą z braku konieczności
podtrzymywania nierentownych mocy
wytwórczych, wykorzystywanych jedynie przez kilkaset godzin w roku.
Opisany system z pewnością wymaga wprowadzenia odpowiednich
regulacji prawnych, stworzenia rozwiązań technicznych i budowy całego
systemu, niemniej jednak jest to idea
nowoczesnego miasta, regionu i kraju.
Budowa inteligentnych sieci w Polsce pozwoli na zapewnienie wysokiej
jakości i bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, a także zintegruje wszystkich działających w jej obrębie użytkowników - wytwórców energii, operatorów
i odbiorców. Warunkiem pomyślnej integracji i poprawnego działania inteligentnych sieci jest wprowadzenie inteligentnego opomiarowania, np. powołując
operatora informacji pomiarowych
(OIP), który zapewni możliwość rozliczania energii na podstawie uzyska-

nych danych pomiarowych. W związku
z tym stworzenie odpowiedniego układu pomiarowo-rozliczeniowego będzie
podstawą poprawnie działających stacji
ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto, ważną kwestią będzie wprowadzenie zmian w warunkach taryfowania energii, poprzez stworzenie więcej
niż jednego sposobu podziału doby na
strefy i okresy czasowe, aby zapobiec
intensywnemu poborowi i oddawaniu
dużej ilości energii w krótkich przedziałach czasu. W związku z tym, niezbędnym zabiegiem będzie wprowadzenie
dynamicznych taryf, zapobiegających
wystąpieniu zagrażających stanów pracy sieci elektroenergetycznej.

o
Pełna wersja artykułu dostępna
na Wortalu www.nowa-energia.com.pl
w zakładce Polecane.
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Model własności magazynów energii
na rynku energetycznym i elektromobilności
na tle przepisów UE

M

 Model własności

magazynów energii

Prawo Unii Europejskiej („UE”),
w tym kluczowa dla rynku elektroenergetycznego Dyrektywa 2009/72/WE, nie
zawiera obecnie kompleksowej regulacji dotyczącej magazynowania energii oraz struktury własnościowej magazynów. Szczątkowe postanowienia
w tym zakresie znalazły się co prawda
w Dyrektywie 2009/28/WE, niemniej
sprowadzają się one do podkreślenia
potrzeby tworzenia magazynów energii, gwarantujących bezpieczne działanie systemu elektroenergetycznego
w kontekście rozwoju generacji z OZE.
W konsekwencji, nie jest jednoznaczne czy operatorzy sieciowi są
objęci bezwzględnym obowiązkiem
rozdziału (unbundlingu) od działalności magazynowania energii. Zgodnie
z przeważającym stanowiskiem organów UE, magazynowanie energii jest

zaliczane do szeroko pojętego sektora wytwarzania.1 Kwalifikacja ta może
wynikać z faktu, że w aktualnym stanie prawnym magazyny są ujmowane
wyłącznie jako uzupełnienie i element
stabilizujący wytwarzanie energii z OZE
w instalacjach o niestabilnej generacji.
Przepisy UE nie uwzględniają natomiast
funkcji magazynów jako instalacji służących do arbitrażu cenowego energii,
czy też stabilizowania pracy sieci w ramach usług systemowych.
Ponadto, w ujęciu funkcjonalnym
magazyn energii nie jest, co do zasady,
immanentną częścią sieci stanowiącą
essential facility. Mechanizm działania
magazynu (odbiór energii z sieci i dostawa energii do sieci) zbliża go raczej
do zasad funkcjonowania odbiorców
i wytwórców energii (użytkowników sieci), nie zaś do operatorów sieciowych.
Przemawia to za przyznaniem operatorom magazynów prawa korzystania
z zasady TPA. Tym samym, pomimo

braku w przepisach UE wyraźnego zakazu łączenia działalności sieciowej
z eksploatacją magazynu energii, istnieją uzasadnione argumenty wskazujące
na potrzebę unbundlingu działalności
sieciowej od magazynowania energii.
Za wspomnianym rozdziałem przemawia też niedostateczność regulacji
w aspekcie zapewnienia równoprawnego
dostępu do sieci dla magazynów energii:
(i) eksploatowanych w ramach monopoli
naturalnych operatorów sieciowych (np.
na potrzeby stabilizowania pracy sieci)
oraz (ii) eksploatowanych w ramach rynku zliberalizowanego (np. na potrzeby arbitrażu, czy też udziału w bilansowaniu
niestabilnej generacji).2 W tych warunkach, brak rozdzielenia działalności sieciowej od magazynowania energii może
kolidować z potrzebą zapewnienia równoprawnego traktowania i dostępu do
sieci dla operatorów magazynów.
Tezę o niedopuszczalności kontrolowania magazynów energii przez ope-
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agazynowanie energii oraz elektromobilność są oceniane jako trendy, które
mogą istotnie wpłynąć na rynek energii poprzez: zmniejszenie kosztów jego
funkcjonowania w tym (ograniczenie zmienności zapotrzebowania na energię,
ograniczenie potrzeby budowy nowych bloków) ograniczenie ryzyka związanego
z rozwojem niestabilnej generacji z OZE, jak również ograniczenie zużycia paliw
kopalnych i emisji w transporcie. Rozwój wskazanych technologii wymaga jednak
uzupełnienia regulacji, które w obecnym stanie prawnym są niedostateczne
i generują ryzyka dla inwestycji.
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ratorów sieciowych kwestionują OSP
zgromadzeni w ramach ENTSO-E oraz
niektóre państwa członkowskie UE3.
Argumentują, że kwestia struktury własnościowej magazynów - z uwagi na
brak jej uregulowania w przepisach UE
- pozostaje otwarta4, a umożliwienie
operatorom kontroli nad magazynami
energii przyspieszy rozwój technologii (z uwagi na możliwość sfinansowania magazynów z taryf) oraz pozwoli
na korzystanie z usług systemowych
zapewnianych sieciom przy pomocy
magazynów.
Z uwagi na przedstawione rozbieżności interpretacyjne, niezbędne jest
uzupełnienie regulacji UE w celu wypracowania modelowej struktury własnościowej magazynów energii i przyspieszenia ich rozwoju.

E-mobility

 Elektromobilność
Ramy dla rozwoju elektromobilności na terenie UE tworzy Dyrektywa
2014/94/UE zobowiązująca państwa
członkowskie do opracowania tzw.
„krajowych ram polityki”, które obejmą
m.in. analizę aktualnego stanu rozwoju
infrastruktury dedykowanej elektromobilności, wskazanie celów dotyczących
rozwoju tej infrastruktury oraz środków
do ich osiągnięcia. Dyrektywa przewiduje też kilka uniwersalnych zasad
rozwoju elektromobilności na terenie
UE, w tym: (i) obowiązek tworzenia
publicznie dostępnych punktów ładowania - udostępnianych użytkownikom
z całej UE na niedyskryminacyjnych
warunkach, (ii) umożliwienie i ułatwianie tworzenia innych, niż publicznie
dostępne, punktów ładowania, (iii) zapewnienie operatorom publicznie dostępnych punktów ładowania swobody
wyboru dostawcy energii, (iv) umożliwienie użytkownikom ładowania pojazdów elektrycznych bez zawierania
umowy z konkretnym dostawcą energii
lub operatorem infrastruktury, (v) obowiązek współpracy OSD ze wszystkimi operatorami publicznie dostępnych
punktów ładowania na niedyskryminacyjnych warunkach.

Dyrektywa 2014/94/UE nie reguluje jednak kwestii struktury własnościowej punktów ładowania pojazdów.
W szczególności nie wyjaśnia czy działalność prowadzona z wykorzystaniem
takiej infrastruktury podlega zasadom
unbundlingu działalności sieciowej.
Stąd, możliwość łączenia działalności
dystrybucyjnej z eksploatacją punktów
ładowania pojazdów, a także ewentualnego uwzględnienia kosztów budowy
takiej infrastruktury w taryfach sieciowych, budzi wątpliwości. Za niedopuszczalnością takiego połączenia może
przemawiać fakt, że usługa ładowania
pojazdu na gruncie obowiązujących
przepisów UE nie została wyraźnie odróżniona od obrotu energią. Nie można zatem wykluczyć, że świadczenie
przez OSD usług ładowania pojazdów
zostałoby uznane za niedopuszczalny, w świetle zasad unbundlingu, obrót
energią przez operatora sieci.

 Pakiet zimowy
Wśród opublikowanych przez Komisję Europejską propozycji zmian legislacyjnych w ramach tzw. „Pakietu
zimowego” znalazł się projekt zmiany Dyrektywy 2009/72/UE (dalej jako
„Projekt”)5.
W Projekcie zaproponowano, aby
w odniesieniu do magazynów energii
i publicznie dostępnych punktów ładowania przyznać OSD status operatora
ostatniej szansy. Państwa członkowskie miałyby zapewnić pierwszeństwo
w tworzeniu, posiadaniu i obsłudze
magazynów energii i punktów ładowania pojazdów podmiotom niebędącym OSD, zaś operatorzy infrastruktury byliby wybierani w drodze otwartej
i przejrzystej procedury przetargowej
spośród podmiotów niebędących OSD.
Dopiero, gdy w ramach powyższej procedury żaden z podmiotów nie wyraziłby zainteresowania posiadaniem,
tworzeniem, obsługą lub zarządzaniem magazynem lub punktem ładowania pojazdów, funkcję taką mógłby
przejąć OSD. Powierzenie OSD którejś z powyższych funkcji wymagałoby

zgody organu regulacyjnego. Dodatkowo, w przypadku infrastruktury magazynowej, OSD musiałby udowodnić,
że posiadanie własnych magazynów
energii lub zarządzanie nimi jest operatorowi niezbędne do wywiązania się
z obowiązków wynikających z Dyrektywy 2009/72/UE. Państwa członkowskie
poprzez system zachęt finansowych
miałyby także promować udzielanie
przez OSD podmiotom rynkowym zamówień na usługi systemowe, zwiększające wydajność i elastyczność pracy
sieci. W przypadku magazynów energii
rola operatora ostatniej szansy mogłaby być również powierzona OSP, pod
warunkiem niewykorzystywania jej do
sprzedaży energii na rynku.
Działalność OSP/OSD jako właściciela lub operatora magazynu (w przypadku OSD - także punktu ładowania
pojazdów) musiałaby być w każdym
przypadku wydzielona od działalności sieciowej, w szczególności poprzez
prowadzenie osobnej rachunkowości
dla tego rodzaju działalności oraz zapewnienie osobom odpowiedzialnym
za działalność związaną z taką infrastrukturą swobody decyzyjnej i niezależności służbowej od osób zarządzających działalnością dystrybucyjną lub
przesyłową.
Zgodnie z Projektem, rola OSD
i OSP w tworzeniu i zarządzaniu magazynami energii (w przypadku OSD także punktami ładowania pojazdów)
ma mieć charakter tymczasowy, tj.
trwać tylko do momentu ukształtowania się warunków rynkowych, w których
inne podmioty będą gotowe zastąpić
OSD/OSP we wspomnianej roli. W tym
celu państwa członkowskie miałyby
cyklicznie badać zainteresowanie rynku inwestycjami w tworzenie, obsługę
lub zarządzanie magazynami energii
oraz punktami ładowania pojazdów.
W przypadku otrzymania pozytywnych
sygnałów rynkowych w toku konsultacji społecznych, państwa członkowskie mają podjąć działania zmierzające
do stopniowego wycofania OSD/OSP
z zadań tworzenia i obsługi wspomnianej infrastruktury.
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W ramach debaty nad Projektem
w Parlamencie Europejskim Komisja
ITRE, której powierzono sporządzenie raportu dotyczącego Projektu, zaproponowała rozszerzenie możliwości
tworzenia i obsługi magazynów energii
przez OSP/OSD pod warunkiem uzyskania zgody organu regulacyjnego,
w sytuacji gdy: (i) urządzenia te będą
wykorzystywane przez OSD do lokalnej
i krótkoterminowej kontroli systemu, bez
wpływu na rynek usług magazynowania
energii; (ii) magazyn stanowi integralną
część systemu przesyłowego.

 Konkluzje
Zastosowanie funkcjonalnej i systemowej wykładni przepisów UE (wobec
braku wystarczającej regulacji prawnej)
może wskazywać na objęcie działalności magazynowej oraz zarządzania

punktami ładowania pojazdów elektrycznych regułami unbundlingu działalności sieciowej. Brak jasnych reguł
dla inwestowania w magazyny energii
przez operatorów sieciowych kreuje
ryzyko biznesowe (niepewność co do
prawa operatorów do budowania magazynów i punktów ładowania, a z drugiej strony obawy inwestorów prywatnych co do możliwości konkurowania
na równych zasadach z infrastrukturą
operatorów), co hamuje rozwój magazynów oraz elektromobilności.
Stąd należy pozytywnie ocenić interwencję Komisji Europejskiej, zmierzającą do uregulowania powyższego
zagadnienia. De lege ferenda należałoby rozważyć skuteczne mechanizmy zapobiegające monopolizacji
rynku usług magazynowania i elektromobilności przez OSD i OSP. Kluczowa rola w tym kontekście przypadnie
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państwom członkowskim określającym
zarówno warunki ubiegania się o status
operatora infrastruktury magazynowania lub punktów ładowania pojazdów,
jak i zasady wycofywania OSD i OSP
z tej roli.

o
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Elektromobilność

to nie tylko pojazd
P

E-mobility

ierwotnie elektromobilność oznaczała przede wszystkim koncepcję zakładającą
wykorzystanie ekologicznych, bezemisyjnych pojazdów elektrycznych zamiast
pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi, tak aby szeroko rozumiany sektor
transportu mógł przynosić korzyści społeczeństwu i ograniczyć swój negatywny
wpływ na środowisko naturalne. Dzisiaj powinniśmy postrzegać elektromobilność
nie tylko jako transport i samochód zasilany z baterii, ale przede wszystkim realny
bodziec dla rozwoju energetyki, nauki oraz wielu innych sektorów, a także narzędzie
do pobudzania innowacyjności i tworzenie nowych rynków. Czy tak się stanie?

W przypadku szeroko rozumianego sektora energetycznego należy
przypuszczać, że przyszła, powszechna elektromobilność wykreuje nowe
rynki, które do tej pory nie istniały lub
istniały szczątkowo, np. zarządzanie
stroną popytową, magazynowanie
energii. Powinna ona także w istotny sposób wpłynąć na zmianę do-

tychczasowych procesów, zarówno
w zakresie ich przebiegów, jak i postulowanej już od dawna cyfryzacji.
Nieco górnolotnie można by postawić
tezę, że wraz z upowszechnianiem
się elektromobilności branża energetyczna przeżywać będzie cyfrową rewolucję, do której powinniśmy się już
przygotowywać.

 Samochód elektryczny
Wydaje się, że znaleźliśmy się
w przełomowym momencie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. O ile
jeszcze do niedawna samochód zasilany baterią elektryczną traktowany był jako ciekawostka lub gadżet
dla ludzi zamożnych, o tyle dzisiaj

stał się już nieodwracalnym trendem
rozwoju motoryzacji. Trendem, który
zdaniem większości analityków ma
doprowadzić w 2035 r. do sytuacji niemal 100% nasycenia rynku pojazdami
elektrycznymi.

 Perspektywa

konsumentów

Obecne obawy potencjalnych
nabywców samochodów zasilanych
baterią elektryczną przede wszystkim związane są z ceną, całkowitymi
kosztami użytkowania, zasięgiem samochodu, czasem ładowania baterii
i dostępnością infrastruktury. Przemysł motoryzacyjny i energetyczny
już podjął decyzje inwestycyjne oraz
wyznaczył trendy rozwoju, aby je rozwiązać.
Na przykład nowa technologia
baterii elektrycznych powinna już
w 2020 r. doprowadzić do spełnienia
oczekiwań konsumentów w zakresie
zasięgu i czasu ładowania baterii. Na
podstawie badań potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych można przyjąć, że oczekiwany
czas ładowania baterii nie powinien
przekroczyć 15 minut. Przewiduje się,
że już w przyszłym roku czas ładowania zasięgu 300 km nie powinien
być dłuższy niż 20 minut, a od 2020
r. standardem powinno być 400 km
w czasie krótszym niż 15 minut, co
zapowiada wielu producentów samochodów - m.in. Porsche Mission E,
które zadebiutuje na rynku w tymże roku. Większość konsumentów
oczekuje zasięgu ponad 400 km na
jednym ładowaniu baterii. Obecnie
standardem na rynku, szczególnie
dla tańszych samochodów jest zasięg
200-300 km. Nowe technologie np.
baterie w stanie stałym, nad którymi
pracuje m.in. Toyota, Samsung i inni,
a dodatkowo zwiększenie wydajności
silników elektrycznych oraz odmienne
podejście do projektowania pojazdów
powinno już po 2020 r. pozwolić uzyskać zasięg 350-500 km, nawet dla
tanich i powszechnych samochodów.

 Infrastruktura -

zując się poprzez portal lub aplikację
mobilną połączoną z różnymi uniwersalnymi metodami płatności.

W Europie dynamicznie rozwijana
jest infrastruktura ładowania (112.500
punktów publicznych lub półpublicznych). Jest to wspólne wyzwanie dla
wielu branż gospodarki, w tym również energetyki, ale także dla władz
samorządowych i krajowych.
Warto w tym miejscu zwrócić
uwagę na doświadczenia wybranych
krajów z implementacji infrastruktury.
Kluczem do szybkiego i efektywnego
kosztowo rozwoju infrastruktury, może
okazać się przeniesienie złożoności
procesów monitorowania i rozliczeń ze
stacji ładowania do świata informatyki. Zmniejszy to finansowe obciążenie
po stronie inwestycji (tańsze stacje)
i pozwoli współdzielić koszty rozwoju
przez wielu operatorów.
Pozytywnym aspektem rozwoju infrastruktury jest pojawianie się nowych
uczestników rynku (np. sieci handlowe, lokalni operatorzy, itd.), którzy
uważają, że jest to lub raczej będzie
to w najbliższej przyszłości interesujący rynek wzrostu. Kluczowym czynnikiem sukcesu na rynku infrastruktury
wydaje się stworzenie warunków konkurencyjnych, które będą bodźcem dla
rozwoju rynku i gospodarki, a jednocześnie zapewnią konsumentom łatwy dostęp do szybkich ładowarek.
Ważny jest jednak również inny
aspekt: co zrobić aby budowana infrastruktura ładowania była tak atrakcyjna jak rynek smartphonów? Odpowiedzą musi być prostota i intuicyjność
rozwiązań dla jej użytkowników. Czy
na stacjach ładowania użytkownik powinien szukać karty płatniczej lub podpisywać umowy w skomplikowanych
procedurach, aby naładować swój samochód? Oczywiście nie. Celem jest
zapewnienie możliwości spontanicznego ładowania z wykorzystaniem najprostszych metod, które użytkownik
zna: zainicjuje rozpoczęcie ładowania
w ciągu kilkudziesięciu sekund od dotarcia do stacji ładowania np. autory-

 Model rynku

potencjał w prostych
rozwiązaniach

O ile dla rozwoju elektromobilności
krytycznym czynnikiem jest rozbudowa infrastruktury, o tyle dla podmiotów,
które będą w nią inwestować warunkiem brzegowym jest model rynku,
w którym będą one zarabiać.
Jeżeli w tych rozważaniach pominiemy zjawiska (trendy) związane
z komunikacją publiczną oraz przewidywania związane z rozwojem carsharingu (w rozumieniu krótkookresowego wynajmu samochodów) to sprawa
niestety nie wydaje się już tak oczywista. Oba z wymienionych trendów,
choć ważne i stymulujące dla elektromobilności koncentrują się na sprzedaży usługi transportu. Nie kreują one
natomiast w wystarczającym stopniu
rynku, w wyniku którego powstanie
rozbudowana i ogólnie dostępna sieć
ładowarek dla konsumentów. Można
oczywiście inicjować, czy też wspierać
rozbudowę infrastruktury poprzez stosowanie odgórnego systemu zachęt,
dotacji, czy też korzystnych uregulowań prawnych, co zresztą w mniejszym lub większym stopniu dzieje się
w całej Europie. Można i pewnie trzeba. Być może są to nawet działania
słuszne i potrzebne, a korzyści z ich
wprowadzania widoczne są lub będą w innych sektorach gospodarki,
nie mówiąc także o wymiernych korzyściach społecznych, związanych
z większym komfortem życia i ochroną środowiska.
Jednakże docelowo rozwój infrastruktury ładowarek i podmiotów
świadczących usługi ładowania pojazdów elektrycznych nie powinien
odbywać się w warunkach rynku regulowanego. Nie wydaje się możliwe
osiągniecie celów stawianych przed
elektromobilnością, bez powstania
wolnego i komercyjnego rynku, na którym uczestniczące w nim podmioty
działają w warunkach konkurencyj-
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nych i osiągają zyski umożliwiające
im nie tylko funkcjonowanie, ale także
dalszy rozwój.
Podstawowym wyzwaniem będzie zatem umiejętność budowania
nowych, rentownych usług definiowanych ogólnie jako ładowanie samochodów elektrycznych, z wykorzystaniem sprzedaży energii elektrycznej
wraz z dodatkowymi usługami, czy
wręcz z innymi produktami.
Na marginesie należy także zauważyć, że w szerokiej przestrzeni
publicznej, gdzie od dawna toczą się
dyskusje na temat rozwoju elektromobilności w Polsce, zbyt mało miejsca
poświęcane jest innej niezbędnej instytucji dla tego rynku, jaką jest Izba
Rozliczeniowa (Clearing House). Bez
niej nie będzie możliwe zbudowanie
ponadlokalnej sieci ładowarek, gdzie
poszczególni operatorzy wzajemnie
honorują umowy i sposoby rozliczeń
swoich Klientów, udostępniając im
w podróży swoją infrastrukturę. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby na
nowoczesnym rynku obszary ich działania stanowić będą zamknięte wyspy,
bez możliwości wzajemnych rozliczeń.
Oczywiście można przyjąć z dużym
prawdopodobieństwem, że w naszym
krajowym rynku pojawią się zagraniczne izby rozliczeniowe o charakterze
paneuropejskim. Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie
powinniśmy mieć ambicji stworzenia
własnej izby rozliczeniowej, która przy
okazji mogłaby stymulować niezbędną
dla tego rynku standaryzację technologii i procesów?

E-mobility

 Rola IT
Branża IT będzie musiała aktywnie
współuczestniczyć jako jedna z kilku
stron w procesie standaryzacji komunikatów wymiany informacji. Temat jest
ważny i trochę niedoceniany. Obecnie na rynku stosowanych jest przynajmniej kilkanaście różnych interfejsów, w różnym stopniu preferowanych
przez poszczególnych producentów
urządzeń. Z własnej praktyki wiemy

także, że nawet najbardziej popularny z nich (OCPP) w tej samej wersji
(1.5.) jest prawie taki sam u różnych
producentów ładowarek, przy czym jak już powszechnie wiadomo - prawie
może robić istotną różnicę. Wpływa to
na koszty integracji oraz poprawność
komunikacji. Przez analogię dla rynku energii elektrycznej, gdzie wdrożenie standaryzacji wymiany informacji
(ebIX) jest złożonym, czasochłonnym
i kosztownym problemem, warto jak

”

Przewiduje
się, że w już
przyszłym roku
czas ładowania
zasięgu 300 km
nie powinien być
dłuższy niż 20
minut, a od 2020 r.
standardem
powinno być
400 km w czasie
krótszym niż
15 minut, co
zapowiada wielu
producentów
samochodów m.in. Porsche
Mission E, które
zadebiutuje na
rynku w tymże
roku

najszybciej zadbać o standaryzację
dla rynku elektromobilności.
Kolejne wyzwanie branży związane jest z presją kosztową dla oferowanych rozwiązań IT, co bezpośrednio
wynika z faktu, że obecnie działalność
operatorów, nawet na rynkach stosunkowo dobrze rozwiniętych, cechuje się
bardzo niską rentownością i bezpośrednio wpływa na wielkość ich budżetów inwestycyjnych. Wpłynie to
na sposób dostarczania i finansowania rozwiązań IT.

Odpowiedzialnością IT jest również wskazywanie potencjalnych obszarów integracji: np. wykorzystanie danych pochodzących z obszaru
car connectivity może mieć znaczący
wpływ nie tylko na optymalizację samego procesu ładowania pojazdu, czy
też planowania podróży, ale przede
wszystkim może mieć kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa pracy systemów dystrybucyjnych.
Firmy IT, szczególnie softwarowe, oferujące rozwiązania dla szeroko rozumianej branży energetycznej
mają jednak także szereg możliwości
i szans na ciekawy oraz perspektywiczny rozwój. Nie tylko bezpośrednio
uczestnicząc w tworzeniu infrastruktury związanej z elektromobilnością oraz
w kreowaniu nowych usług ładowania
samochodów elektrycznych, ale także
biorąc udział w nieuchronnych zmianach, które będą zachodzić u producentów, dystrybutorów i sprzedawców
energii elektrycznej.
W przypadku Asseco Poland skutkowało to technologiczną i funkcjonalną przebudową systemów obsługi klienta, a także ich otwarciem
i cyfryzacją za pośrednictwem kolejnego modułu systemu AUMS
(AUMS Digital). W ramach dostosowania do przewidywanych zmian
wprowadzamy w naszych systemach
architekturę dwóch prędkości i staramy się aktywnie wdrażać ideę konsumeryzacji IT. Z naszymi klientami oraz
współpracującymi z nami ośrodkami
naukowymi i analitycznymi kreujemy
np. nowe usługi oraz optymalizujemy
procesy. W zakresie elektromobilności, korzystając także z doświadczeń
naszych zagranicznych spółek, dostarczamy również system do zarządzania ładowarkami oraz rozliczania
usług ładowania. Ponadto, prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad
dodatkowym zastosowaniem samochodu elektrycznego, jako mobilnego
magazynu energii w ramach projektu
AUMS Demand Side Management.
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Gabriel Buchała, chief engineer Electronics & Safety, Centrum Techniczne Delphi w Krakowie

Automatyzacja procesu kierowania
pojazdami to nie jest kwestia przyszłości

To dzieje się już teraz

C

Zatem, aby pomóc przefiltrować
otrzymywane dane, usiedliśmy razem
z inżynierami Delphi i postanowiliśmy
„odbrązowić” wiadomości o autonomicznych pojazdach, i przekazać informację o tym, czego można spodziewać
się w przyszłości. Kto bowiem jest lepszym partnerem do rozmowy i lepszym
źródłem informacji, jak nie ci sami inżynierowie, którzy opracowali i wysłali w podróż pierwszy w historii pojazd,
który w ub. r. przejechał w poprzek całe
Stany Zjednoczone, od zachodniego do
wschodniego wybrzeża, jadąc w trybie
automatycznym przez co najmniej 99%
dystansu, i pokonując w ten sposób odległość 5,5 tys. km.

To historyczne osiągnięcie z dziedziny inżynierii nie było jedynym nowym
dokonaniem w dziedzinie automatyzacji jazdy w historii firmy Delphi. W istocie, Delphi już od ponad 50 lat, od chwili
wprowadzenia na rynek swojego pierwszego tempomatu, pracuje nad systemami umożliwiającymi automatyzację jazdy
samochodem.
Po pierwsze należy wyjaśnić co
Delphi rozumie pod pojęciem „automatyzacja”. Automatyczne systemy Delphi
i technologie ADAS, to mówiąc najprościej
technologie „umożliwiające systemom zainstalowanym w pojazdach podejmowanie decyzji takich, jakie podejmowałby
człowiek; takich, które umożliwiają bez-

pieczne nawigowanie autonomicznym
pojazdem po różnego rodzaju drogach
lub w ruchu miejskim - z uwzględnieniem
możliwych sytuacji i scenariuszy. System
umożliwia kierowcy przejęcie kontroli nad
pojazdem w dowolnym momencie - w zależności od potrzeby.” Według McKinsey
& Co., pełna automatyzacja (Poziom 4)
pozwoliłaby na zredukowanie w USA ilości wypadków spowodowanych błędami
kierowcy nawet o 90%.
Systemy automatyczne Delphi wykorzystują fuzję czujników, polegającą
na koordynowaniu informacji pochodzących od wielu czujników zainstalowanych w pojeździe, między innymi takich
jak radar, systemy wizyjne i LiDAR, tak

E-mobility

ały świat z dużym zainteresowaniem przygląda się samochodom zdolnym do
autonomicznej jazdy - i istnieje ku temu dobry powód. Poczynając od zagadnień
technologicznych, poprzez zagadnienia socjalne i związane z ochroną środowiska
naturalnego, aż do nowych możliwości poruszania się - potencjał jaki stwarzają
pojazdy autonomiczne zdaje się być nieograniczony i z każdą chwilą dowiadujemy się
czegoś nowego na temat otwierających się możliwości. Tysiące doniesień medialnych,
ﬁlmów oraz treści zamieszczonych w mediach społecznościowych powoduje, że
warto uporzadkować informacje związane z autonomicznymi pojazdami.
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by zapewnić bezpieczeństwo w polu
360° wokół samochodu.
Informacje pozyskane przez czujniki są przesyłane z niebywałą prędkością poprzez system transmisji sygnałów elektrycznych do wielozadaniowego
sterownika, który jest w istocie zminiaturyzowanym komputerem lub mózgiem
całego układu. Wspólnie te systemy
umożliwiają pojazdom podejmowanie
złożonych decyzji, takich jak uniknięcie
zderzenia z pieszym, który nagle pojawił
się „nie wiadomo skąd” - jeszcze zanim
kierowca zda sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Inny przykład to jazda w deszczu nocą, kiedy znienacka jeleń może
pojawić się tuż przed maską samochodu; systemy te są w stanie dostrzec jelenia i uniknąć zderzenia ze zwierzęciem
zanim jeszcze kierowca zorientuje się,
że znajduje się w niebezpieczeństwie.
Te zautomatyzowane technologie
są w stanie antycypować niebezpieczne sytuacje i reagować na nie szybciej
od człowiek.
„Klocki” z których zbudowane są autonomiczne pojazdy są już instalowane
w samochodach jeżdżących po drogach
- być może są nawet w Twoim samochodzie. Są to systemy, takie jak: system
pomagający utrzymywanie się na danym
pasie ruchu, inteligentne tempomaty,
system wspomagania parkowania, itd.
Tak więc być może nie zdawałeś sobie
z tego sprawy, ale jesteś już na ścieżce
prowadzącej w przyszłości do w pełni
autonomicznej jazdy.
Aby pomóc w usystematyzowaniu
tej drogi, SAE International zdefiniowało proces automatyzacji pojazdów i podzieliło go na 6 poziomów:
Poziom 0: Brak automatyzacji. Przez
cały czas to człowiek - kierowca - jest
odpowiedzialny za wszystkie aspekty
dynamicznego zadania jakim jest jazda
samochodem, nawet wtedy, kiedy jest
on wsparty przez system ostrzegania
lub interwencji. Systemy automatyczne
nie mają kontroli nad pojazdem, ale mogą wysyłać ostrzeżenia.
Poziom 1: Wspomaganie kierowcy.
Pewne aspekty jazdy samochodem są
wykonywane przez systemy wsparcia

Radary SRR pełnią kluczową rolę w rozpoznawaniu otoczenia samochodu
w algorytmach percepcji dla systemów aktywnego bezpieczeństwa, zaawansowanych
systemów wspomagania kierowcy i jazdy automatycznej

Delphi już od ponad 50 lat pracuje nad systemami umożliwiającymi
automatyzację jazdy samochodem

Delphi rozwija m.in. oprogramowanie dla pojazdów autonomicznych,
czujników i integracji systemów

kierowcy i dotyczą na przykład kierowania pojazdem, czy przyspieszania/
zwalniania. Wykorzystywane są do tego informacje określające środowisko
wokół pojazdu i oczekuje się, że człowiek - kierowca - będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty dynamicznego
zadania, jakim jest jazda samochodem.
Przykładami takich systemów są m.in.
inteligentne tempomaty (ACC), systemy
wspomagania parkowania z automatycznym sterowaniem i systemy wspomagające pozostanie na danym pasie ruchu
(LKA) II typu - systemy te mogą być instalowane w dowolnej konfiguracji.
Delphi już w 1959 r. rozpoczęło produkcję technologii umożliwiających automatyzację jazdy na Poziomie 1, wprowadzając na rynek Inteligentne Tempomaty.
Inne, oferowane przez Delphi technologie umożliwiające automatyzację jazdy
na Poziomie 1, to System Ostrzegania
przed Zderzeniem z Przodu; System Monitorowania Pasa Ruchu; System Ostrzegania przed Opuszczeniem Pasa Ruchu
oraz System Wykrywania Zagrożeń z Tyłu
i z Boków Pojazdu (System wspierający
zmianę pasa ruchu i włączanie się do ruchu; System monitorowania pola martwego; System ostrzegania przed pojazdami
nadjeżdżającymi z tyłu, z kierunków poprzecznych; System czujników ostrzegających przed nieuchronnym najechaniem
od tyłu). Technologie te zostały opracowane tak, by z ich pomocą można było
monitorować przód, tył, boki i wnętrze
pojazdu, i tak aby pomagały kierowcom
uniknąć zderzeń oraz zminimalizować
skutki zderzenia w sytuacji, kiedy uniknięcie kolizji stanie się niemożliwe.
Poziom 2: Częściowa automatyzacja. Jazda samochodem jest sterowana
przez jeden lub więcej systemów wspierających kierowcę, zarówno jeśli chodzi
o kierowanie pojazdem, czy przyspieszanie/zwalnianie - wykorzystywane są do
tego informacje dotyczące środowiska,
w którym porusza się samochód; oczekuje się przy tym, że człowiek - kierowca - będzie odpowiedzialny za wszystkie
aspekty dynamicznego zadania, jakim
jest jazda samochodem.
Poziom 3: Automatyzacja warunko-

wa. Pojazd jest prowadzony przez systemy automatyczne. Dotyczy to wszystkich
aspektów dynamicznego zadania jakim
jest jazda samochodem. Oczekuje się
przy tym, że człowiek - kierowca - będzie odpowiednio reagował w sytuacji,
kiedy jego reakcja okaże się konieczna
i wymagana.
Delphi opracowało i zademonstrowało w warunkach drogowych technologie Automatyzacji na Poziomie 3. Są
to między innymi:
 Fuzja czujników - rozwiązanie umożliwiające połączenie wielu systemów
czujników i systemów detekcji, w celu zapewnienia różnorodnej i pewnej ochrony. W wyniku połączenia
różnego rodzaju czujników (radarowych, wizyjnych i LiDARU) możliwe
było rozszerzenie zakresu monitorowania środowiska wokół pojazdu z 20° do niemal 360°. Oparty na
półprzewodnikach LiDAR pozwala
na przetwarzanie informacji przez
samochód 34 tys. razy szybciej niż
większość ludzi.
 Nowoczesne oprogramowanie do
systemów automatycznej jazdy
umożliwia samochodom podejmowanie decyzji zbliżonych do decyzji
podejmowanych przez człowieka.
 Pierwszy na rynku wielosystemowy sterownik umożliwia systemom
zainstalowanym w pojeździe przetwarzanie ogromnej ilości danych
niezbędnych do automatycznej jazdy.
 Nowe, modularne i skalowalne systemy łączności Ethernet o przepustowości do 1GB umożliwiają
szybką komunikację z systemami
zainstalowanymi w samochodzie.
 Architektura e/e pojazdu jest wyposażona w systemy transmisji
o odpowiedniej przepustowości,
aby w samochodach w przyszłości
umożliwić wymianę i unowocześnienie systemów, a także ich zdalną aktualizację.
 Pierwszy na rynku interfejs pomiędzy maszyną a człowiekiem (HMI
klienta) instalowany w autonomicznych pojazdach zwiększa pewność

siebie kierowców i umożliwia spersonalizowanie pojazdu, i dostosowanie go do swoich potrzeb.
 Brak frustracji, bezdotykowe sterowniki współpracujące z systemem
rozpoznawania głosu, systemy rozpoznawania gestów, systemy rozpoznawania kierunku, w którym patrzy
kierowca pomagają w utrzymaniu
koncentracji i umożliwiają kierowcy
trzymanie rąk na kierownicy, a wzroku na jezdni.
 Systemy łączności typu Pojazd
z Otoczeniem [Vehicle 2 Everything™] (V2X, V2V, V2P, V2I) to
bezprzewodowe technologie umożliwiające pojazdom komunikowanie
się z innymi samochodami i z otaczającą pojazd infrastrukturą - nawet
z pieszymi. Takie systemy poszerzają zakres funkcjonowania aktualnie wykorzystywanych systemów
ADAS.
Poziom 4: Wysoka automatyzacja.
Pojazd jest prowadzony przez systemy
automatyczne. Dotyczy to wszystkich
aspektów dynamicznego zadania jakim
jest jazda samochodem, nawet jeśli człowiek - kierowca - nie zareaguje odpowiednio w sytuacji, kiedy jego reakcja
byłaby konieczna i wymagana.
Poziom 5: Pełna automatyzacja. Pojazd jest prowadzony wyłącznie przez
systemy automatyczne. Dotyczy to
wszystkich aspektów dynamicznego zadania jakim jest jazda samochodem, niezależnie od warunków drogowych i ruchu
na drodze - w takim samym zakresie,
w jakim byłoby to możliwe jeśli samochodem kierowałby człowiek - kierowca.
Technologie Delphi umożliwiające automatyzację jazdy na Poziomie 3
umożliwiają także automatyzację na Poziomach 4 i 5. I pomimo tego, że wiele
firm testuje autonomiczne pojazdy z automatyzacją na Poziomach 3 - 5 oraz
systemy mobilności na żądanie, tego rodzaju, w pełni autonomiczne pojazdy, nie
są aktualnie dostępne na rynku. Jednak
różnego rodzaju odmiany automatyzacji
na Poziomach od 0 do 2 są aktualnie
produkowane i jeżdżą z powodzeniem
po drogach.
o
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Paweł Pisarczyk, Anna Zatońska, Grupa Kapitałowa Atende

Urządzenia definiowane programowo

- nowy trend na rynku Smart Grid

J

E-mobility

ednym z najważniejszych elementów Smart Grid, bez którego nie jest możliwe funkcjonowanie
systemu, są urządzenia pomiarowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych liczników posiadają
one szereg funkcji, m. in. pozwalają na zapisywanie profili danych pomiarowych, umożliwiają
zdalne odłączenie abonenta lub ograniczenie pobieranej przez niego mocy oraz wyposażone
są w interfejsy służące do integracji z urządzeniami domowymi. Najważniejszą ich funkcją jest
jednak możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym w celu pobierania danych pomiarowych
i/lub sterowania. To dzięki aktualnym danym pomiarowym i wyprowadzanej z nich wiedzy
możliwe jest funkcjonowanie sieci Smart Grid.

Przykłady urządzeń definiowanych programowo

Opisywane urządzenia często określa się mianem inteligentnego opomiarowania, chociaż na razie trudno doszukać się w nich funkcji, które świadczą o
inteligencji, czyli zdolności rozumienia
otoczenia i podejmowania właściwych

reakcji na jego zmiany, w oparciu o posiadaną wiedzę. Inteligentne opomiarowanie, ze względu na posiadane przez
nie cechy i wielość funkcji, wymaga
zupełnie nowego podejścia do projektowania, w którym ciężar przeniesiony

jest na oprogramowanie. Jeżeli założymy, że w przyszłości liczniki będą miały
pewne elementy sztucznej inteligencji,
to okaże się, że bez nowego podejścia
do projektowania ich realizacja nie będzie możliwa.
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do konstruowania
inteligentnych liczników
energii

Rynek urządzeń dla Smart Grid
zdominowany był do tej pory przez
producentów elektroniki, mających
doświadczenie w projektowaniu tradycyjnych liczników. Dążono do tego, by urządzenie było jak najtańsze
w produkcji masowej i z tego powodu pozbawiano je szeregu zaawansowanych funkcji, ponieważ wiązały się
one z komplikacją urządzenia, a przede
wszystkim nie były możliwe do realizacji za pomocą dostępnych, produkowanych masowo układów scalonych,
służących do komunikacji i pomiaru
energii. Oprogramowanie urządzenia
sprowadzało się do obsługi wyświetlacza, przycisków, pobierania danych z
odpowiednich układów scalonych oraz
ich zapisu do pamięci nieulotnej. Najtrudniejszy jego element stanowiła interpretacja protokołu komunikacyjnego,
która musiała być napisana w sposób
optymalny z punktu widzenia dostępnej
mocy obliczeniowej i pamięci.
Przy takim podejściu - w którym za
pomiar odpowiada masowo produkowany układ scalony, za komunikację inny układ scalony (tzw. modem), a oprogramowanie działa na oddzielnym od
nich mikrokontrolerze - nie jest możliwe łatwe dodawanie nowych funkcji
pomiarowych ani zmiana sposobu komunikacji. Wprowadzenie integracji z
urządzeniami po stronie użytkownika,
wykorzystującej bardziej skomplikowany, niż znany od 1962 r. i popularny
interfejs RS-232, przekracza niekiedy
możliwości całej konstrukcji i wymaga
stosowania kolejnych układów scalonych (konwerterów).
Zatem jak efektywnie sprostać nowym wymaganiom w zakresie urządzeń
pomiarowych? Możliwe są dwa scenariusze. Można starać się walczyć z
nowymi wymaganiami, dążąc do wprowadzenia ustawodawstwa zbliżonego
do konstytucji „nihil novi” lub podejść
zupełnie inaczej do konstrukcji ukła-

du pomiarowego, czyniąc ją podobną do komputera i przyjazną oprogramowaniu.

 Licznik jako komputer
Obserwowany w ostatnich latach
postęp w rozwoju mikrokontrolerów
32-bitowych, polegający na wykładniczym wzroście dostępnej mocy obliczeniowej i pamięci, otwiera możliwość
skonstruowania licznika energii, jako
urządzenia wyposażonego w pojedynczy mikrokontroler (jedno lub wielordzeniowy) i podłączone do niego urządzenia peryferyjne, takie jak przetworniki
analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe oraz sprzęgi do komunikacji przewodowej i/lub bezprzewodowej. Ze
względu na ciągłe zmniejszanie odległości charakterystycznej układów
scalonych (technologie 20-40nm), mikrokontrolery o stosunkowo dużej częstości taktowania (np. 500 MHz) zużywają obecnie pojedyncze dziesiątki
watów mocy, co sprawia, że spełniają stosowne wymagania dyrektyw dla
urządzeń pomiarowych.
Licznik o opisanej wyżej architekturze sprzętowej staje się właściwie
komputerem, na którym mogą działać
różne aplikacje. Jedną z tych aplikacji
jest aplikacja pomiarowa, inną - aplikacja odpowiadająca za komunikację
i gromadzenie danych, a kolejną może być aplikacja sterująca odbiorem
użytkownika, np. procesem ładowania
samochodu elektrycznego dostosowanym do aktualnych możliwości sieci. W
celu spełnienia wymagań dyrektywy
dla urządzeń pomiarowych konieczne
jest oczywiście zapewnienie separacji pomiędzy aplikacjami tak, by błędy np. w aplikacji sterującej ładowaniem nie wpływały na działanie aplikacji
pomiarowej. Biorąc pod uwagę cechy
współczesnych mikrokontrolerów i dotychczasowy rozwój informatyki, jest to
oczywiście możliwe do zrealizowania.
Na pierwszy rzut oka opisana architektura wydaje się dość prosta do
realizacji i wdrożenia. Tworzymy zespół złożony z kilku zdolnych inżynie-

rów elektroników oraz inżynierów oprogramowania i część z nich opracowuje
opisany, uniwersalny sprzęt, a druga
część pisze odpowiednie oprogramowanie. Niestety, praktyka takiego projektu szybko pokazuje, że napisanie
odpowiedniego oprogramowania nie
jest tak łatwe, jak w przypadku konstrukcji tradycyjnej.
Do działania takiego licznika wymagane jest bowiem stworzenie środowiska do współbieżnego działania wielu
aplikacji, pozwalającego na współdzielenie przez nie procesora oraz na ich
separację, komunikację pomiędzy nimi, a przede wszystkim ułatwiającego
ich tworzenie poprzez udostepnienie
odpowiednich funkcji dla programisty.
Okazuje się, że konieczne jest wykorzystanie systemu operacyjnego lub
przynajmniej jego namiastki. Drugie
rozwiązanie jest jednak pozbawione
większego sensu ze względu na koszt i
czasochłonność takiego projektu - systemy operacyjne powstają w cyklach
co najmniej pięcioletnich i wymagają
odpowiednio wykwalifikowanych programistów.
Stosując gotowy system operacyjny
jako podstawę można efektywnie zrealizować licznik o funkcjach definiowanych programowo.

 Phoenix-RTOS - polski
system operacyjny

W ostatnich latach obserwowany
jest intensywny rozwój w dziedzinie systemów operacyjnych dla urządzeń. W
przeciwieństwie do rozwoju systemów
ogólnego przeznaczenia, który odbywał się w poprzednich dekadach, Polska odgrywa tu dość istotną rolę ze
względu na rozwój systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, ułatwiającego
tworzenie definiowanych programowo
urządzeń dla Internetu Rzeczy.
Historia systemu Phoenix-RTOS
sięga 1999 r., kiedy to na Politechnice
Warszawskiej stworzono prototyp systemu do zastosowań wbudowanych, o
nazwie Phoenix. Realizacja prototypu
pozwoliła empirycznie stwierdzić, że
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bazując na dotychczasowych, kilkudziesięcioletnich osiągnięciach z dziedziny systemów operacyjnych można
stworzyć pełnowartościowy system
operacyjny o cechach systemu ogólnego przeznaczenia, dla urządzeń o
bardzo ograniczonych zasobach sprzętowych (np. bazujących na mikrokontrolerach). W następnych latach w
firmie Phoenix Systems opracowanonowe jądro systemu o nazwie PhoenixRTOS i sukcesywnie rozwijano kolejne
komponenty systemu, przemieniając
go stopniowo w system czasu rzeczywistego o cechach systemu UN*X.
Obecnie trwają prace nad wersją 3
systemu, opartą na mikrojądrze, która
pozwala zarówno na tworzenie aplikacji
o niskim poborze mocy i wymaganiach
na zasoby sprzętowe, aplikacji bazujących na interfejsie UN*X oraz aplikacji
zgodnych z ARINC 653 (interfejs stosowany w lotnictwie).
Rozwijający się rynek mikrokontrolerów i ich stosowanie w coraz bardziej skomplikowanych urządzeniach
sprawia, że system operacyjny staje
się niezbędny do realizacji oprogramowania, a to buduje rynek dla systemu
Phoenix-RTOS.

 Przykłady wdrożeń

 Grupa Atende

System Phoenix-RTOS został z powodzeniem zastosowany w wielu urządzeniach dla Smart Grid o architekturze definiowanej programowo. Jednym
z pierwszych urządzeń wykorzystujących Phoenix-RTOS był koncentrator
danych zintegrowany z licznikiem bilansującym, opracowany wspólnie przez
firmy Andra i Atende Software, i wdrożony w sieci Energa-Operator w liczbie
blisko 10 tys. egzemplarzy. Poza granicami Polski system wdrożono w inteligentnych licznikach energii produkowanych przez firmę Saiman (Kazachstan).
Trwają także wspólne prace nad koncentratorem danych i licznikiem bilansującym z największym producentem
takich urządzeń w Rosji. Innym niż licznik energii urządzeniem wykorzystującym Phoenix-RTOS jest inteligentny licznik gazu firmy Apator-Metrix,
przeznaczony na rynki zagraniczne,
m.in. rynek włoski. Należy podkreślić,
że w przypadku gazomierza udało się
„zmieścić” system i aplikację w 48 kB
pamięci i zapewnić niski pobór mocy,
pozwalający na działanie urządzenia
przez 10 lat na zasilaniu bateryjnym.

Firmy Phoenix Systems i Atende
Software są częścią Grupy Kapitałowej
Atende. Od ponad 25 lat Atende uczestniczy w innowacyjnych projektach IT we
wszystkich najważniejszych sektorach
gospodarki, działając na rzecz rozwoju
zastosowań informatyki w Polsce. Długoletnie doświadczenie ułatwia dostrzeganie nie tylko innowacyjnych trendów
IT, ale także tych technologii, które staną się czynnikami rozwoju gospodarczego. Takimi trendami są m.in.: rozwój
sieci 5G, cloud computing, elektromobilność, magazyny energii czy Smart Grid.
Do technologii niezbędnych dla sukcesu
tych trendów należy niewątpliwie zaliczyć
rozwiązania definiowane programowo.
Powodują one, że istotne fragmenty środowiska fizycznego mogą być kontrolowane przez oprogramowanie, przez co
pozwalają na większą automatyzację i są
znacznie prostsze w zarządzaniu. Stanowią rozwiązania przyszłości przede
wszystkim dlatego, że pozwalają na łatwe dostosowywanie do szybko zmieniających się warunków technicznych
i biznesowych.
o
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Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Konferencje

„Efektywność Energetyczna
w Budownictwie”
B

Na energooszczędność obiektów budowlanych wpływa bardzo
wiele czynników. Począwszy od warunków klimatycznych panujących
w regionie, poprzez ukształtowanie terenu, na którym ma być postawiony budynek, zastosowanie
odpowiednich technologii, dobrej
jakości materiałów, po wykonanie
samego obiektu z należytą starannością. Umiejętne zintegrowanie
tych czynników jest kluczowe dla
uzyskania końcowego efektu i odpowiedniego poziomu energochłonności budynku.
Warto szukać rozwiązań pozwalających na optymalizowanie
energetyczne budynków. Dzięki zastosowaniu rozwiązań nisko energochłonnych, znacznie obniżyć można koszty eksploatacji budynków,
w tym rachunki za media energe-

tyczne. Mają one także wpływ na
ograniczenie emisji szkodliwych
substancji zanieczyszczających powietrze, jak i środowisko naturalne.
Zapraszamy Państwa do udziału
w cyklu 4 konferencji na temat Efektywności Energetycznej w Budownictwie. Każda z nich odbywać się
będzie w innym mieście. Zagadnienia, które będą poruszane podczas
konferencji obejmą wiele aspektów

tematyki efektywności energetycznej w budownictwie.
Szczegóły na temat konferencji,
program oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie http://
kape.gov.pl/page/konferencje-dlabudownictwa.
Pierwsza konferencja cyklu odbędzie się 18 października w Poznaniu w ramach targów POL-ECO
SYSTEM. Rejestracja na konferencję możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie konferencji.

o
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki
dofinansowaniu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłączenie Krajowa
Agencja Poszanowania Energii S.A.

Technologie

udownictwo energooszczędne jest istotnym elementem polityki krajowej
i unijnej w zakresie działań zmierzających do stworzenia zrównoważonej
i efektywnej energetycznie gospodarki. Od 01.01.2021 r. w Polsce będą
obowiązywać zaostrzone standardy ochrony cieplnej wszystkich rodzajów
budynków - mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. W konsekwencji, będą one miały niebagatelny wpływ
na sposób projektowania budynków i realizacji inwestycji budowlanych. Z kolei
projektowanie efektywnych energetycznie i komfortowych w eksploatacji domów
wymaga od projektantów odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
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Kacper Żuk, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

O diagnostyce i chemii
w energetyce
W

Technologie

dniach 24-26 maja 2017 r. w Szczyrku odbyło się XI Forum Dyskusyjne
„Diagnostyka i chemia dla energetyki”. Konferencja zorganizowana została
przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
z Gliwic. Wydarzenie swoim patronatem objął Urząd Dozoru Technicznego oraz
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Magazyny: „Inspektor”, „Nowa Energia”, „Energetyka”, „Energetyka Cieplna
i Zawodowa”, „Dozór Techniczny”, „Chemia Przemysłowa”, „Industrial Monitor”
oraz „Przegląd Spawalnictwa” udzieliły
patronatu prasowego.
Tegoroczna edycja konferencji była
udana pod każdym względem - ponad
180 uczestników, 34 wystąpienia podzielone na 3 panele tematyczne, pokaz
drona do inspekcji wizualnych i termowizyjnych oraz panel dyskusyjny połączony
z głosowaniem słuchaczy.
Obrady rozpoczął Robert Witek, dyrektor techniczny ENERGOPOMIARU,
który wygłosił prezentację pt. „Rewitalizacja bloków klasy 200 MW. Krajowe
jednostki wytwórcze w perspektywie dalszej wieloletniej eksploatacji”. Tematyka
referatu jest bardzo aktualna w związku
z toczącą się w Polsce debatą na temat rządowego programu rewitalizacji
bloków 200+.
Panel I „DIAGNOSTYKA MATERIAŁOWA - Bezpieczna eksploatacja urządzeń energetycznych, kierunki rozwoju”
rozpoczął prof. Adam Hernas z Politechniki Śląskiej, który w oryginalny sposób
porównał problematykę utrzymania
urządzeń energetycznych ze zdrowiem
człowieka. Wystąpienie było nie tylko

Konferencja zgromadziła ponad 180 uczestników

nieszablonowe, ale i bardzo pouczające, a wnioski wyciągnięte przez autora spotkały się z życzliwym przyjęciem
słuchaczy. Drugim wystąpieniem tego
dnia był wykład prof. Janusza Dobrzańskiego z Instytutu Metalurgii Żelaza pt.
„Wybrane zagadnienia z diagnostyki materiałowej elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania”. IMŻ
reprezentował też Adam Zieliński, który

mówił o trwałości eksploatacyjnej stali
o osnowie ferrytycznej w nowoczesnej
energetyce. Z ramienia Urzędu Dozoru
Technicznego wystąpił Roman Górecki,
który licznie zgromadzonych w sali konferencyjnej Hotelu KLIMCZOK słuchaczy
zainteresował referatem o obliczeniach
oczekiwanej trwałości kotłów wodnorurkowych podczas eksploatacji na podstawie normy PN-EN 12952-4:2011. O roli
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Robert Witek, dyrektor techniczny
ENERGOPOMIARU, otworzył XI Forum
Dyskusyjne w Szczyrku

Artur Jasiński, dyrektor Zakładu
Chemii i Diagnostyki
w „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

prof. Janusz Dobrzański przedstawił
wybrane zagadnienia diagnostyki
materiałowej

niem była prezentacja Anny Kołodziej
(ENERGOPOMIAR), która opowiadała o przyczynach, diagnostyce i zapobieganiu uszkodzeń powłoki ochronnej
wykładzin gumowych absorberów. Pan
Tadeusz Juźwik z firmy Tedspaw opowiedział o zjawisku pełzania elementów rurociągów energetycznych i wpływie tych
procesów na przydatność złączy spawanych do dalszej eksploatacji, a także na
spawanie naprawczo-remontowe. Anna
Rutkowska z Grupy Powen-Wafapomp
wystąpiła z prezentacją pt. „Utrzymanie
w ruchu pomp pracujących w blokach
energetycznych po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy”. Z dużym zainteresowaniem spotkał się pokaz pierwszego na świecie drona odpornego na
kolizje. Prelekcję pt. „Inspekcje wizualne i termowizyjne w trudno dostępnych

miejscach infrastruktury przemysłowej
z wykorzystaniem dronów” przeprowadzili przedstawiciele firmy INSPECTIOS,
Bartosz Borowski i Dariusz Siwko.
Zaraz po pokazie rozpoczął się II panel konferencji, w którym zaproszeni goście oraz specjaliści ENERGOPOMIARU
podzielili się swoimi doświadczeniami
i wynikami badań z zakresu CHEMII
ENERGETYCZNEJ, CZYSTOŚCI OBIEGÓW WODNO-PAROWYCH ORAZ POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH. Jako
pierwsza wystąpiła Beata Pestka-Pędziwiatr z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, która opowiedziała
o problemach związanych z obiegiem
amoniaku w instalacji przy zastosowaniu niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR). Swoimi doświadczeniami
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wytycznych UDT w diagnostyce kotłów
wysokoprężnych opowiedział gospodarz
XI Forum Dyskusyjnego Artur Jasiński,
dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki
ENERGOPOMIARU. Ostatnim wykładem w panelu I było wspólne wystąpienie dyrektora Zakładu Ochrony Środowiska - Eugeniusza Głowackiego oraz
Tomasza Słupika z Zakładu Techniki
Cieplnej. Przedstawiciele ENERGOPOMIARU przedstawili aspekty techniczne,
ekonomiczne oraz środowiskowe związane z regulacyjną pracą bloków energetycznych, próbując odpowiedzieć na
pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest
praca na minimum technicznym czy odstawienie bloku.
Następnie odbył się panel dyskusyjny dotyczący bezpieczeństwa pracy
kotłów i rurociągów wysokoprężnych.
Zaproszonymi do dyskusji byli: Robert
Witek, prof. Adam Hernas, prof. Janusz
Dobrzański, Roman Górecki z Urzędu
Dozoru Technicznego, a moderatorem
został Artur Jasiński. Publiczność miała
możliwość wypowiedzenia się poprzez
system zdalnego głosowania i wybrania jednej z kilku odpowiedzi na zadane
dyskutantom pytania. Wśród nich były
m.in. pytania dotyczące sytuacji polskiego sektora energetycznego, jego stanu obecnego i niedalekiej przyszłości,
a także kwestie przydatności wytycznych
UDT w krajowej energetyce. Prawie 73%
głosujących uznało, że wytyczne UDT
są potrzebne i zdecydowanie wpłyną
na wzrost bezpieczeństwa eksploatacji
urządzeń, a ponadto prawie 70% wyraziło opinię, że powinny zostać opracowane
wytyczne w zakresie urządzeń objętych
nadzorem UDT, nie pracujących w warunkach pełzania.
Po ożywionej dyskusji swoje wystąpienie miał Grzegorz Golański z Politechniki Częstochowskiej, który opowiedział słuchaczom o mikrostrukturalnych
aspektach degradacji austenitycznych,
a Michał Kwiecień, kierownik Działu Metaloznawstwa i Korozji ENERGOPOMIARU, przedstawił referat dotyczący
zastosowania stali X10CrMo910 na wężownice przegrzewaczy pary w blokach
opalanych biomasą. Kolejnym wystąpie-
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Prezentacja Adama Zielińskiego
z Instytutu Metalurgii Żelaza
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przy automatyzacji prowadzenia reżimu KOMBI w Elektrowni Kozienice podzielili się przedstawiciele P.W. Semako
Sp. z o.o., a o modernizacji układu chłodzenia układów próbopobieraków w Zakładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN
S.A. opowiedzieli Jan Szastok z Działu
Pomiarów Fizykochemicznych ENERGOPOMIARU i Krzysztof Możejko (PKN

ORLEN). Z referatem pt. „Scentralizowany układ poboru próbek jako sposób na
usprawnienie kontroli chemicznej obiegów wodno-parowych w TAMEH Zakład
Wytwarzania Nowa - kolejny etap” wystąpił kolejny przedstawiciel organizatora - Artur Szyguła. Uzupełnieniem pierwszego dnia konferencji były wystąpienia
Bartłomieja Biczysko z Endress+Hauser
i Kirka Buechera z Mettler Toledo, które
dotyczyły nowych rozwiązań w urządzeniach pomiarowych oferowanych przez
dostawców.
Początek drugiego dnia forum to
ciąg dalszy tematyki związanej z chemią energetyczną. Tomasz Ugorek
z ENERGOPOMIARU podzielił się doświadczeniami z modernizacji pomiarów
fizykochemicznych i korekcji chemicznej
obiegu wodno-parowego w EC-3 Veolia
Energia Łódź S.A. O zaletach i korzyściach outsourcingu usług laboratoryjnych świadczonych na rzecz elektrowni
i elektrociepłowni opowiedziała Katarzyna Wojnar, kierownik Centralnego Laboratorium ENERGOPOMIARU. Kolejnym prelegentem był Stanisław Lasota
z Elektrowni Kozienice, który wystąpił
z referatem pt. „Doświadczenia z do-

tychczasowej eksploatacji przygotowania próbek pomiarów fizykochemicznych
bloków 200 MW oraz plany modernizacji
instalacji na blokach 500 MW w Enea
Wytwarzanie Sp. z o.o.”. Edward Goj,
specjalista ENERGOPOMIARU, zainteresował zgromadzonych na sali konferencyjnej wystąpieniem dotyczącym wybranych aspektów dmuchania i trawienia
kotłów. Panel dotyczący chemii energetycznej swoją prezentacją zamknęła
Aleksandra Matyja (ENERGOPOMIAR),
która opowiedziała o doświadczeniach
związanych z oceną stanu technicznego
chłodni kominowych w Elektrowni Rybnik w aspekcie prowadzonego reżimu
chemicznego.
Trzecią część XI Forum Dyskusyjnego rozpoczął od przedstawienia rysu
historycznego i aktualnych problemów
eksploatacyjnych gospodarki wodnościekowej elektrowni Antoni Litwinowicz z ENERGOPOMIARU. Panel III
„GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
- Eksploatacja, modernizacje, innowacje”
w całości poświęcony został zagadnieniom związanym z uzdatnianiem wody
i oczyszczaniem ścieków. Pracownicy
ENERGOPOMIARU podzielili się swoją

Panel dyskusyjny z wykorzystaniem systemu głosowania dla uczestników
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Pokaz drona do inspekcji wzbudził duże zainteresowanie

czych świadczących prace dla największych zakładów energetycznych w kraju.
Krzysztof Jasik z PKPU ORIONTEC opowiedział o dostępnych na rynku technologiach uzdatniania wody, Sławomir Micor z SEEN Technologie zrelacjonował
budowę SUW w PGE GiEK S.A. Oddział
Elektrownia Opole, Jacek Grygierczyk
z Pracowni Wodno-Chemicznej EKONOMIA podzielił się swoją wiedzą na temat
nowoczesnych układów technologicznych do odnowy lub uzdatniania wody
w procesach przemysłowych, a przedstawiciele Veolia Water Technologies

opowiedzieli o swoich doświadczeniach
w energetyce i przemyśle.
Merytoryczne, wartościowe prezentacje poparte doświadczeniami, szerokie grono prelegentów będących najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie,
a także możliwość wymiany poglądów
w zakresie diagnostyki i chemii energetycznej oraz nawiązane kontakty podczas wystawy stoisk sprawiły, że konferencję ENERGOPOMIARU należy
zaliczyć do jednego z najważniejszych
wydarzeń w kalendarzu branży energetyki zawodowej i przemysłowej. 
o

Konferencji towarzyszyła wystawa stoisk dostawców nowoczesnych rozwiązań dla energetyki i przemysłu
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wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Janusz Skwara opowiedział o nowych rozwiązaniach technologicznych
wstępnego uzdatniania wody w krajowej energetyce, a Jacek Jędrzejewski
w swoim referacie porównał techniki
jonitowe i membranowe na podstawie
instalacji użytkowanych w Elektrowni
Stalowa Wola. Ze swoją prezentacją pt.
„Metody oceny właściwości osadotwórczych i korozyjnych wody” wystąpił Maciej Błaszkowski. Bardzo interesującym
wystąpieniem była prezentacja Łukasza
Kota, który podzielił się doświadczeniami
eksploatacyjnymi z badań pilotażowych
nad usuwaniem jonu amonowego ze
ścieków oczyszczonych w oczyszczalni
ścieków instalacji mokrego odsiarczania
spalin. Warto tutaj nadmienić, że metoda ta stała się przedmiotem zgłoszenia
patentowego do Urzędu Patentowego
RP pod numerem P.413858 „Sposób
usuwania amoniaku ze ścieków i kolumna stripingowa do usuwania amoniaku
ze ścieków”.
W uzupełnieniu tematyki związanej
ze ściekami z IMOS swoją prezentację
pt. „Usuwanie boru ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin” wygłosił prof. Marian Turek z Politechniki Śląskiej.
Do zaprezentowania swoich usług
zaproszeni zostali również przedstawiciele firm projektowych i wykonaw-
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InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.

Dlaczego startupy są tak ważne
dla energetyki w świetle Industry 4.0

T

Fot. InnoEnergy
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ermin Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0), czy raczej - w oryginale po niemiecku - Industrie 4.0
to termin, który po raz pierwszy pojawił się w Niemczech, gdzie na targach przemysłowych
w Hanowerze wykorzystany został przez polityków jako nazwa dalekofalowej strategii rozwoju
i wspierania przemysłu. Wywołał on szereg pytań oraz zmian, które wpłynęły na postrzeganie
biznesu. Jak w tym wszystkim odnalazły się start-upy i przemysł energetyczny?
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 Industry 4.0 a IV

Rewolucja Przemysłowa

Niektórzy identyfikują Industry 4.0
z tzw. czwartą rewolucją przemysłową, co w zasadzie nie jest mylne, aczkolwiek rewolucja - szczególnie ta najnowsza, to zjawisko związane nie tylko
z przemysłem per se, ale z całą ludzką
społecznością. Jej czwarta odsłona,
zwana cyber-fizyczną, czy też wiekiem
zanikania bariery człowiek-maszyna jest
naturalnym krokiem rozwoju po swojej poprzedniczce - rewolucji cyfrowej
z ostatnich 20 lat XX w. Rozwój technologii komputerowej doprowadził do
rozwoju automatyki, systemów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego,
systemów Internetu Rzeczy. Technologie te odnalazły szybko swoje zastosowanie w przemyśle.
Pierwsze pojawiły się systemy automatyki przemysłowej, co doprowadziło do powstania naszpikowanych
sensorami i przeprogramowanymi sterownikami przemysłowymi fabryk, jakie znamy dzisiaj. Jednakże na tym
nie koniec - w poszukiwaniu dalszych
metod optymalizacji procesów produkcji, logistyki etc. oczy największych
firm zwróciły się w kierunku Internetu
Rzeczy i systemów uczenia maszynowego. Doprowadziło to do kolejnej,
czwartej rewolucji w przemyśle i uformowania się idei Industry 4.0, mocno bazującej na inteligentnych systemach komputerowych, przetwarzaniu
w Chmurze.

 Industry 4.0 - co to jest?
Czym właściwie jest Industry 4.0?
Co odróżnia te nowoczesne systemy
od klasycznej automatyki przemysłowej? Chodzi głównie o tzw. systemy
inteligentne. Na czym polega ich inteligencja? Na możliwości komunikacji:
ze sobą nawzajem, z innymi fabrykami
na świecie, z dostawcami, menedżerami - wszystkimi, mającymi dostęp
do Internetu.
Założeniem nowej generacji systemów przemysłowych jest przeniesienie
większości procesów sterowania, analityki i kontroli na platformy w Internecie.
Aby zrozumieć jak to działa, potrzebne
jest zrozumienie dwóch zasadniczych
koncepcji, na jakich bazuje nowy model
przemysłu: Internet Rzeczy oraz przetwarzanie w Chmurze.
Przetwarzanie w Chmurze to wykorzystywanie aplikacji, usług i systemów przechowywania danych, znajdujących się w Internecie. Nie interesuje
nas gdzie fizycznie znajdują się serwery - mamy do nich dostęp w każdej
chwili, z każdego miejsca na świecie.
Pozwala to bezproblemowo integrować systemy informatyczne np. fabryk
i magazynów oddalonych od siebie o
tysiące kilometrów bez żadnych dodatkowych inwestycji. Z koncepcją Chmury mocno związana jest idea Internetu
Rzeczy. Tak jak Chmurę wyobrazić możemy sobie jako rozproszony, zdelokalizowany (czy wręcz nie mający własnej fizycznej postaci) serwer aplikacji
i usług, to Rzeczy - zwane systemami
cyber-fizycznymi (CPS) - są klientami
tego serwera, którzy odmiennie niż w
klasycznych systemach klient-serwer,
istnieją fizycznie - mają swoją konkretną, przypisaną im fizyczną formę. Co
może być taką Rzeczą? Wszystko - samochód, smartwatch, żarówka, żaluzje,
ale też elementy systemu wentylacyjnego, termometry, czy całe moduły linii produkcyjnej, obrabiarki numeryczne etc. Wszystkie te przedmioty mając
dostęp do Internetu mają też dostęp
do Chmury i dedykowanych im usług.
Co to zmienia w kontrolowaniu tych

urządzeń? Eliminuje konieczność zarządzania przez człowieka, szczególnie lokalnie. Wszystkie systemy nadzorowane mogą być przez sieć lub też
nadzorować się same - dzięki implementacji skomplikowanych algorytmów
analitycznych jako usługi w chmurze,
możliwa jest implementacja skomplikowanych systemów sterowania, które zarządzać będą np. całą fabryką lub
siecią fabryk, magazynów, itp.
W systemach przemysłowych
mówimy często o Przemysłowym Internecie Rzeczy i związanych z nimi
Cyber-fizycznymi systemami produkcyjnymi (CPPS). Francisco AlmadaLobo z Critical Manufacturing definiuje w artykule, na łamach Journal of
Innovation Management, CPPS jako
„fizyczny obiekt z wbudowanym oprogramowaniem i możliwościami przetwarzania, który jest „inteligentnym zasobem”: zna swój stan, swoją historię,
plan utrzymania, możliwości, zakres
możliwych konfiguracji i ustawień” [F.
Almado-Lobo, „The Industry 4.0 revolution and the future of Manufacturing
Execution Systems (MES)”, Journal of
Innovation Management 3, 4 (2015)].
Tak jak zwykłe rzeczy działają niezależnie i są w stanie się komunikować
i przechowywać informacje, tak ich
przemysłowi kuzyni są zaprojektowani,
aby dodatkowo być w stanie diagnozować swój stan w czasie rzeczywistym i podejmować decyzje bazując
na bieżącej sytuacji.

 Dlaczego start-upy?
Start-upy są relatywnie nową formą
przedsiębiorstw. Ich głównymi zaletami
są niskie koszty rozpoczęcia działalności i - potencjalnie - wyższy zwrot zainwestowanych środków, jednakże nie
dlatego są one tak popularne w sektorze nowych technologii. To co czyni
je szczególnie wartościowymi dla tego
sektora to fakt, że bardzo często zakładane są w oparciu o nowatorską wizję z
zapleczem bardzo dobrych pomysłów,
które są szybko przekształcane w gotowe produkty.
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- Start-upy, które pojawiają się w
obszarach związanych z energią i które wspieramy w InnoEnergy, to świeże pomysły, innowacyjne rozwiązania
oraz nieskończone pokłady kreatywności młodych inżynierów. Nie można
bagatelizować tak wielkiego potencjału, który drzemie w twórcach nowych
technologii i urządzeń, które sprawią,
że zarządzanie energią będzie coraz łatwiejsze oraz dopasowane do różnych
odbiorców - zarówno tych indywidualnych jak i korporacyjnych - mówi Jakub
Miler z firmy InnoEnergy.
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Tanya Prive wymienia na łamach
Forbesa szereg cech, jakie sprawiają, że start-upy odnoszą sukcesy [T.
Prive, „Top 11 Reasons Startups Succeed”, Forbes 29.03.2013]. Oprócz
wspominanej wyżej wizji, prędkości
działania i elastyczności w zdobywaniu funduszy do cech tych należy doskonałe opanowanie mediów społecznościowych, dyscyplina i determinacja
zespołu je tworzącego i umiejętność
adaptacji do szybko zmieniających
się warunków otoczenia. Dzięki temu
firmy te są zdolne osiągać większe
sukcesy niż działy badawczo-rozwojowe klasycznie działających przedsiębiorstw. - Pomysł znaczy wiele, ale
jego wykonanie w dobrym momencie
jest kluczowe [wystąpienie na konferencji TED; https://www.youtube.com/
watch?v=bNpx7gpSqbY] - zaznacza
Bill Gross, zajmujący się zawodowo
inwestowaniem m.in. w firmy startupowe. Dla wielu pełnił on rolę tzw. Anioła Biznesu.
Inwestycje takich Aniołów Biznesu
lub inwestycje typu venture capital, są
podstawowymi mechanizmami finansowania start-upów. Istnieje szereg inkubatorów i akceleratorów specjalizujących się w tego rodzaju inwestycjach.
Przykładem może być InnoEnergy, zajmujący się nowoczesnymi technologiami z zakresu energetyki, głównie na terenie Europy. Akcelerator ten, oprócz
finansowania, oferuje start-upom kompleksowe wsparcie w ich pracy. Jednakże nie samo zdobycie funduszy jest
ważne; - Mogę podać wiele przykładów
start-upów, które starając się o zbyt
szybki wzrost upadły. Problemem tutaj może być za duże tempo prac po
otrzymaniu finansowania lub brak znajomości sektora przez inwestora, który
uzyskuje dużą władzę nad kształtem
rozwijającego się przedsiębiorstwa pisze na swoim blogu Łukasz Tarka,
kierownik projektów informatycznych
w firmie Tivix [Tivix.com]. InnoEnergy
jest akceleratorem dedykowanym sektorowi energetycznemu, dzięki czemu
start-upy rozwijane pod jego skrzydłami osiągają sukces.

 Industry 4.0 w
energetyce

Sektor elektroenergetyczny nie
jest w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych
inny, niż pozostałe działy przemysłu.
Szczególnie teraz, w dobie zmian infrastruktury sieci przesyłowej i dużego
udziału odnawialnych, rozproszonych
źródeł energii w generacji prądu potrzebne są rozwiązania Industry 4.0.
Dwoma głównymi polami aplikacji
systemów informatycznych w energetyce są inteligentne sieci przesyłowe smart grid - oraz elektrownie, zwłaszcza
rozproszone systemy wykorzystujące
źródła odnawialne, takie jak słońce czy
wiatr, do generacji prądu elektrycznego.
Dominującym źródłem energii w naszym kraju jest, póki co, spalanie węgla kamiennego. Nie dziwi w związku
z tym duża ilość start-upów zajmujących się doskonaleniem tej technologii.
Dzięki zastosowaniu systemów kontroli
opracowywanych np. przez BonEffice
możliwe jest nie tylko stabilizowanie
i zwiększanie wydajności elektrowni
węglowych, ale także zmniejszenie
poziomu produkcji dwutlenku węgla.
Dodatkowo, wykorzystując systemy
monitorowania temperatury i ciśnienia, jakie opracował polski start-up
InTherSoft możliwe jest znaczne wydłużenie czasu życia instalacji w tego
rodzaju elektrowni. Wszystko to przekłada się na czystszy i tańszy w produkcji prąd elektryczny uzyskiwany przy
niedużych inwestycjach w nowoczesne
systemy Industry 4.0.
Także w przypadku elektrowni korzystających ze źródeł odnawialnych
systemy przemysłowego Internetu
Rzeczy mają ogromne zastosowanie
w optymalizacji produkcji, które pozwalają na stabilizację produkcji energii.
Przykładem tego rodzaju systemu może być eWind, opracowany przez firmę
VIS Energia. Jest to innowacyjny, modułowy system komputerowy dedykowany do monitorowania elektrowni wiatrowych - tak pojedynczej turbiny, jak
i całej farmy. Dzięki daleko idącej inte-

gracji systemu, niezależnie czy mamy
do czynienia z jedną turbiną czy całą
farmą, interfejs od strony operatora wygląda tak samo. System ten pozwala na
monitorowanie stanu turbin i poziomu
produkcji, a także przewidywanie przyszłej produkcji na podstawie prognoz
wietrzności oraz stanu technicznego instalacji. Dzięki zebraniu tych wszystkich
danych w jednym miejscu możliwe jest
np. planowanie prac konserwacyjnych
instalacji tak, aby miały one minimalny
wpływ na produkcję prądu.
Jednakże inteligentne systemy w
energetyce służą nie tylko zwiększaniu produkcji energii elektrycznej. Platforma ogarniamprad.pl, to system służący do elastycznych zakupów energii
elektrycznej przez odbiorców komercyjnych. System nie dość, że daje odbiorcom dostęp do konkurencyjnych
ofert niemalże 200 dostawców prądu
i gazu, to analizując charakter odbioru
energii: przyzwyczajenia, ilość kupowanej energii i główne godziny, kiedy
jest ona pobierana, dobiera odpowiednią - najtańszą ofertę spośród wszystkich dostępnych. Dzięki temu możliwe
jest elastyczne, całodobowe zmienianie
dostawców prądu i gazu, co przekłada się na minimalizację kosztów. Także dla operatorów sieci przesyłowej i
producentów energii takie rozwiązanie jest tańsze, bo nie wymaga m.in.
utrzymywania własnej infrastruktury informatycznej, koniecznej do kontaktu z
finalnym odbiorcom energii.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych, zdolnych do całościowej analizy systemów
przemysłowych wprowadzenie Industry
4.0 do energetyki przekłada się na zyski
dla wszystkich - producentów energii,
jej odbiorców i środowiska naturalnego.

o
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Adam Paturej, główny ekspert od cyberbezpieczeństwa,
Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

I

le razy w mediach słyszeliśmy o kolejnym ataku hakerów na konta bankowe
bądź o wycieku wielotysięcznej bazy danych osobowych? Jednak rzadko słyszymy
o cyberatakach na przemysł, który jest równie kluczowy dla funkcjonowania naszego
społeczeństwa. Umacnia nas to niestety w błędnym przekonaniu, że ta domena jest
bezpieczna.
Przez wiele lat nie mówiło się o zabezpieczeniach cybernetycznych przemysłu, gdyż zakłady produkcyjne były
silnie izolowane od globalnej sieci. Sterować procesem można było z komputera podłączonego lokalnie. To zaczęło
się zmieniać a produkcja przemysłowa
(Operations Technology/w skrócie OT)
coraz bardziej upodabnia się do świata
IT (Information Technology).

Na początku procesami przemysłowymi sterowało się ręcznie, co wymagało każdorazową zmianę fizycznych połączeń. Rewolucja przyszła
wraz z pierwszym sterownikiem PLCurządzeniem zbierającym dane wejściowe, na których można dokonać obliczeń
i odpowiednio ustawić wyjścia sterując
procesem. Tak więc informację wyjściową można było łatwo przetworzyć i prze-

syłać. Powstały różnego rodzaju oprogramowania typu MES (Manufacturing
Enterprise System) pozwalająca na dynamiczne zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie (zakup surowców wykorzystywanych do produkcji itd.) Tym samym
powstała większa presja, aby producenci
sterowników przemysłowych przeszli na
otwarte protokoły komunikacyjne. To jednak również spowodowało więcej punk-
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- jak się bronić nim będzie za późno?
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tów styku między siecią korporacyjną
a przemysłową (dotychczas rozdzieloną). I właśnie to jest największą bolączką systemów OT, gdyż w swojej
charakterystyce nigdy nie były przygotowane na taką otwartość, z jaką
muszą się dziś zmierzać.
Systemy OT, mimo że bazują na takich samych komputerach i systemach
operacyjnych różnią się diametralnie właściwościami od systemów IT. Komputery działające w przemyśle funkcjonują
przez 24 godziny na dobę. Nie można
ich po prostu zrestartować, gdy zajdzie
taka potrzeba. Każda aktualizacja musi
być z góry zaplanowana, aby przypadkiem nie zakłóciła procesu produkcyjnego i odbywa się w odpowiednich (i wcale nieczęstych) okienkach serwisowych.
Cykl życia sprzętu IT wynosi zwykle 3-4
lata, podczas gdy systemy produkcyjne
po rozruchu często działają nieprzerwanie nawet 15-30 lat. Taka rozpiętość czasu powoduje, że wiele urządzeń działa
na przestarzałych systemach operacyjnych (np. w już niewspieranym systemie
Windows XP), co rodzi same problemy, gdy taki serwer zostanie podłączony z sieci przemysłowej do korporacyjnej, a przez to pośrednio do Internetu.
Mimo różnych właściwości IT
i OT komunikują się zazwyczaj po
wspólnych protokołach i warstwie
TCP/IP, co powoduje, że narzędzia
wykorzystywane do ataku są podobne. Oczywiście przygotowanie ataku na
szeroką skalę cały czas wymaga ogromu wiedzy eksperckiej i wielu informacji
z wewnątrz firmy, ale dostępne są narzędzia, które ten proces ułatwiają bądź
wręcz automatyzują. Zainteresowanych
odniosę tutaj do oprogramowania Kali
Linux i bazy wiedzy scadahacker.com,
które w swojej istocie mają pomóc nam
się bronić. Kluczową wiedzą, aby dokonać skutecznego ataku na sterowniki przemysłowe to znajomość procesu
produkcyjnego. W przypadku źle zabezpieczonej sieci przemysłowej zdobycie
danych z dokumentacją inżynieryjną nie
jest problemem, a od tego już na prawdę
niewiele dzieli nas do zatrzymania produkcji, a nawet zniszczenia urządzeń.

Przytoczmy dwa techniczne przykłady ukazujące, że sprawy które są
oczywiste dla IT (i zostały rozwiązane
kilkanaście lat temu), wcale takie nie są
dla systemów sterowania. Za przykład
niech posłuży wysłanie najprostszej komendy na sterownik PLC w sieci przemysłowej: root@kali:~# ping-s 65535
192.168.50.127
Komenda ta mówiąc najogólniej
spowoduje przepełnienia bufora pamięci urządzenia docelowego. W takim
przypadku sterownik może się zawiesić
i wymagać zresetowania, co w procesie
produkcyjnym już jest niedopuszczalne. W 2015 r. podczas demonstracji
na konferencji Black Hat ta jedna linijka
kodu zawiesiła szereg najpopularniejszych sterowników PLC. Oczywiście,
to zostało już poprawione (podobnie
jak w modemach w warstwie IT 20 lat
temu), ale pozostaje jeszcze wiele niewykrytych zagrożeń.
Drugi przykład to ataki SQL Injection.
Coś, co dawniej było zmorą administratorów każdej strony www opartej na bazie
MySQl i aplikacji napisanej w PHP, teraz
wychodzi na nowo w urządzeniach typu
Human Machine Interface (HMI zadającego pytania bezpośrednio do bazy SQL).
Sam atak polega na wstrzyknięciu do bazy danych tekstu zawierającego komendę
w języku skryptowym, który zostanie wykonany na urządzeniu docelowym (niezabezpieczonym, bo przecież nie miał
być nigdy podłączony do zdalnych systemów…). Oczywiście sposób radzenia
sobie z tym był zawsze ten sam: weryfikacja danych wejściowych (co jest podstawowym zagadnieniem w pracy każdego
programisty). Czyli odpowiednio napisane
wyrażenie regularne weryfikujące poprawność danych bądź po prostu usunięcie
znaczników powodujących wykonanie
złośliwego kodu już na serwerze.
Takich przykładów można mnożyć,
lecz na tym poprzestańmy, gdyż ideą
nie jest dawanie kolejnych pomysłów
na potencjalny atak, lecz ukazanie z jak
wrażliwą materią mamy do czynienia.
Tu oczywiście wiele do zrobienia mają twórcy sprzętu oraz dedykowanego
oprogramowania, i widać już oznaki po-

prawy przez regularne wypuszczanie
łatek (choć jak już wiemy ich instalacja
wcale nie jest tak częsta jak byśmy tego chcieli). Warto jednak śledzić alerty
dotyczące monitorowania zagrożeń dla
sieci przemysłowych na dedykowanej
stronie przygotowanej przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego
USA (https://ics-cert.us-cert.gov/).
Jak w takim razie przeciwdziałać
możliwym atakom mając na uwadze
tak wrażliwą materię jak sterowniki przemysłowe?
Bardzo ważną kwestią jest odpowiednia definicja cyberbezpieczeństwa.
Należy pamiętać, że cyberbezpieczeństwo to nie jest zainstalowanie antywirusa na pojedynczej
maszynie. Jest to temat pracowników, procedur i technologii (właśnie w tej kolejności) w całej firmie.
Żadna pojedyncza technologa bądź nawet najnowocześniejszy firewall nie pomoże, jeśli nie ma świadomych pracowników, którzy odpowiednio zareagują
w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemiczne wychodząc na
przeciw tym potrzebom i wykorzystując
swoją długoletnią współpracę z Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego
USA (DHS) promuje ich autorską metodologię, która służy do zabezpieczenia
infrastruktury krytycznej w USA. Metodologia ta bada podatność systemu na
cyberataki i wskazuje rekomendacje dotyczące ciągłości działania.
Metodologia ta bazuje na szeregu
norm głównie na: NIST/NERC SP 80082, 800-53, CFATS (będące już legislacją obowiązującą w USA), ale też wielu
innych mniej popularnych normach dedykowanych do konkretnego sektora.
Uważnie śledzimy rozwój tych norm
i tłumaczymy wiele zaleceń na język polski, choć także rozszerzamy je o rozwiązania z norm stosowanych w Europie
jak ISO 270001, czy bardzo użyteczną
z punktu widzenia systemów sterowania normą IEC 62443.
Owocem tych prac jest zestaw
2000 pytań (baza stale powiększająca się), które udostępniamy w formie

szybkim komputerem odszyfrować hash
z hasłem (pokazując przy tym ogólnodostępne narzędzia), wtedy zaczyna się
budować obopólne zrozumienie.
W tym miejscu warto wskazać, że
hasła nie zawsze są idealną formą zabezpieczeń. Pracownicy działu OT od
razu wskażą na operatorów, którzy
często muszą reagować błyskawicznie
w przypadku nieoczekiwanego zachowania procesu produkcyjnego. I akurat
w takim środowisku nie ma czasu by
logować się skomplikowanym hasłem
i narażać się na dodatkowy stres w przypadku jego błędnego wpisania.
Warto wskazać, że metodologia
promowana przez ICCSS dostrzega
różnice i ukazuje sytuacje, w których rozwiązania ze świata IT nie
przystają do uwarunkowań panujących w działach OT. Wtedy metodologia wskazuje na inne rozwiązania by
dodatkowo zabezpieczać system, albo
przynajmniej wskazuje na powiększone
ryzyko tego obszaru.
Takie wskazówki pomagają budować świadomość cyberbezpieczeństwa
w organizacji, ułatwiają czytanie norm
i standardów, a przy okazji stanowią
podstawę i pobudzają do działania, by
lepiej zabezpieczyć system. Różnice
między potrzebami IT i OT zawsze
były i dalej będą występować. Ale
tam gdzie ludzie rozmawiają, tam
rodzą się pomysły, a przede wszystkim wzajemnie zrozumienie często
kłócących się potrzeb.
Po odpowiedzeniu na pytania zawartej w metodologii firma dostaje jasny
obraz przedsiębiorstwa, poznaje jego
słabe strony oraz miejsca, w których
można osiągnąć poprawę (quick fixes).
Jest to bardzo pożyteczne zarówno dla
kadry zarządzającej (wskazując ile środków mam przeznaczyć i jaką redukcję
ryzyka osiągnę, gdy zainwestuję w dodatkowe rozwiązanie), kadry technicznej
(który system jest najgorzej chroniony)
i pracowników (czy dbam o zabezpieczanie informacji firmy). Ta wiedza może
wspomóc firmę w rozmowach z firmami
audytorskimi, bądź oferujących konkretne rozwiązanie technologiczne.
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Najważniejszą zaletą powyższego
podejścia jest brak wycieku informacji
na zewnątrz. I tu dochodzimy do sedna
problemu: każdy skuteczny atak zaczyna się od wiedzy. Im więcej wiedzy
uda nam się uchronić przed ujawnieniem
(np. o wykorzystanym oprogramowaniu,
wewnętrznych procedurach) tym trudniej będzie dokonać skutecznego cyberataku na firmę.
Jeśli powyższe podejście do cyberbezpieczeństwa wzbudza u Państwa zainteresowanie serdecznie zapraszamy na warsztaty, które odbędą
się w Falentach w dniach 26-27 września podczas Konferencji „Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle", organizowane
przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.
Ukażemy w nich jak zastosowanie powyżej opisanej metodologii może niwelować wiele wektorów ataku. Szkolenia te cieszą się dużym powodzeniem
także w świecie i będą prezentowane
na Globalnym Szczycie Bezpieczeństwa Chemicznego odbywającego się
w Szanghaju w dniach 19-20 Września
2017. Podejście ICCSS jest niezmienne
od wielu lat. Dajemy bazę wiedzy, którą
odpowiednio ukierunkowujemy, pozwalając by to uczestnicy sami w swoich firmach dokonywali pozytywnych zmian.
Tego typu szkolenia realizowaliśmy też
w polskim przemyśle, gdzie spotkały się
z uznaniem i zrozumieniem.
Zakończę pytaniem: Na jakie straty
wasza firma jest gotowa, gdy zatrzyma
się produkcja z uwagi na poważny cyberatak? Zapewniam, że lepiej o tych
rzeczach myśleć zanim pojawi się ekran
blokady komputera ukazującego informację o zaszyfrowaniu wszystkich dysków (łącznie z sieciowymi zawierającymi
kopie zapasowe) wraz z prośbą o przesłanie określonej sumy bitcoinów. Odpowiednia metodologia zabezpieczania
przedsiębiorstwa jest w tym wypadku jedynym skutecznym (i raczej najtańszym)
kluczem deszyfrującym. Tylko, żeby z niej
skorzystać, trzeba ją stosować z odpowiednim wyprzedzeniem, do czego
wszystkich Was serdecznie zachęcam.

o
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checklisty dla zespołu badającego
cyberbezpieczeństwo w firmie. Pytania są podzielone na 26 kategorii zawierając m.in. tematy takie jak: bezpieczeństwo
dostępu do systemu, zarządzanie połączeniami zdalnymi albo procedury reagowania na incydent. Osoby uczestniczące
w szkoleniach otrzymują od nas powyższe pytania w formie publikacji w języku
polskim, które stanowią bazę wiedzy do
późniejszego ciągłego zabezpieczenia
przedsiębiorstwa. Są one także wzbogacone o wskazówki i odnośniki ułatwiające
nawigację oraz ukazujące jak pytania te
są wzajemnie powiązane.
Zarówno pytania jak i wskazówki
opierają się na zasadzie głębokiej ochrony (Defence in Depth). W myśl tej zasady nie ma jednego rozwiązania (techniki,
procedury), które mogłoby zabezpieczyć system. Konieczne jest połączenie
i obrona warstw, gdzie przełamanie kolejnej wiąże się z dodatkowym czasem
i niebagatelnym kosztem.
Aby przejście przez te pytania
miało sens, konieczne jest powołanie zespołu ekspertów w firmie.
Błędem jest skupienie się na cyberbezpieczeństwie, jako domenie tylko działu IT. To musi być wysiłek wielu działów
w skład którego wchodzą m.in. inżynierowie systemów sterowania, administratorzy sieci, zespół zarządzania ryzykiem, dyrektorzy finansowi czy wreszcie
członkowie Zarządu. Dopiero taki zespół
może właściwie ocenić ryzyko cyberataku, jego następstw, możliwości obrony
i ukierunkować działanie na odpowiednie zmniejszenie ryzyka.
Często wiele osób uznaje takie procedury za nudne, i naszym zdaniem
dzieje się tak, ponieważ nie są zrozumiałe powody ich stosowania. Dlatego staramy się maksymalnie uatrakcyjnić wskazówki a jednocześnie wyjaśnić powody,
dla których dane zalecenie powinno być
stosowane. Weźmy przykład z podstawową kontrolą mówiąca o tym, że trzeba
zmienić hasło, co 30 dni, która często
spotyka się z niezrozumieniem pracowników. Ale jeśli pracownikom wskaże się
jak łatwo jest podsłuchać bezprzewodową komunikację a potem z odpowiednio
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Zatrzymaj cyberatak
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zanim on zatrzyma Twoją fabrykę

W

ostatnim czasie gwałtownie wzrosła ilość medialnych doniesień o stratach przedsiębiorców
spowodowanych przez cyberataki. Należy wyraźnie rozróżnić dwie kategorie strat powstałych
w wyniku cyberataku: atak na systemy IT (Information Technology) prowadzący do naruszenia
bezpieczeństwa informacji (np. skopiowanie, zniszczenie lub wprowadzenie zmian w zasobach
informacji, itd. ); w efekcie powstają straty prawne, wizerunkowe, ujawnienie poufnych danych,
finansowe - okradanie kont firmowych, itp.; czasami w wyniku ataku mogą powstać uszkodzenia
niektórych elementów komputerów oraz atak na systemy OT i powiązane z nimi systemy sterowania
przemysłowego (OT - Operational Technology). Ten rodzaj ataku - zwany też „cyber physical”
- ( o ile jest skuteczny) zawsze prowadzi do strat fizycznych w majątku np. pożaru, wybuchu,
produkcji niezgodnego z parametrami wyrobu, itp.

W dalszej części będą omawiane zagadnienia związane z cyberatakami typu
„cyber physical”. Skutki fizyczne cyberataku mogą wystąpić po zaatakowaniu:
a. przemysłowego systemu sterowania z operatorem (np. DCS,
SCADA). W tym rodzaj ataku musi
dojść do tzw. „oślepienia operatora” (monitor nie odwzorowuje rzeczywistości procesu) i dokonuje
zmiany w ustawieniach urządzeń
wykonawczych np. włączenie maksymalnej wydajności pomp, i po
osiągnięciu przepływu stacjonarnego w rurociągu, zamknięcie zaworów w części tłocznej, co powoduje
powstanie taranu hydraulicznego.
Z reguły skutkuje to rozerwaniem
rurociągu.
b. systemu sterowania bez operatora
(np. PLC, embedded systems, itp.).
Są to najczęściej systemy sterowania i zarządzania:
–– inteligentnymi budynkami
(oświetlenie, sterowanie windami/schodami ruchomymi, klimatyzacją, instalacją ppoż., itp.);
–– sieciami ciepłowniczymi;
–– precyzyjnymi obrabiarkami specjalnymi w przemyśle maszynowym;
–– sterowaniem ruchem ulicznym,
itp.
Skutki ataku mogą ujawnić się nawet
po paru miesiącach np. w postaci wadliwie wykonanej części maszyny.

 Przypadki studialne
Strategia analizy ryzyka musi na
wstępie ocenić charakter/typ zagrożeń,
jaki może nadejść z cyberprzestrzeni.
Możliwe są następujące typy cyberataków:
a. Statystyczny - cyberatak przypadkowy, np. atak na domowy komputer lub laptop szefa firmy z grupy
małe i średnie przedsiębiorstwo.
Obrona może mieć też cechy statystyczne, często wystarczy firewall
do domowego/firmowego użytku.
b. Semi-statystyczny - cyberatak na
bardzo podobne systemy lub o zbli-

żonej funkcjonalności, np. atak na
system IT banku, system kasowofinansowy przedsiębiorstwa. Rzadko jest to atak z tzw. intencją.
c. Wrogi (hostile risk analysis strategy
[1]) - atak z intencją , atak powodujący straty fizyczne (cyber physical).
Warunki wstępne dot. możliwości
wystąpienia skutecznego cyberataku,
zwłaszcza typu wrogiego:
1. Muszą istnieć podatności lub słabości w bronionym systemie.
2. Atakujący musi mieć wystarczające
zasoby aby znaleźć podatności lub
słabości obrony systemu. Jest to
określane jako potencjał (capability).

”

Brak rzetelnej i
pełnej informacji
o cyberatakach
i wywołanych
przez nie
skutkach utrudnia
organizację
systemowej obrony

3. Atakujący musi wierzyć, że atak
przyniesie mu korzyści (benefit).
4. Spodziewane korzyści stanowią
napęd motywacji (motivation).
Warunek 1. jest całkowicie po stronie obrońcy.
Warunki 2, 3 i 4. są po stronie atakującego. Aczkolwiek obrońca może sprowokować atak. Obrona musi brać pod
uwagę, że atakujących może być w danym momencie więcej niż jeden cyberprzestępca.
Większość cyberataków nie jest
zgłaszana. Wg [2], w bazach danych
odnotowywane jest jedynie ok. 30% cyberataków przeprowadzonych na instalacje przemysłowe. W tej grupie prawie
50% zgłoszeń dotyczy strat powyżej 1

mln $. Większość ofiar ma problemy z
oszacowaniem strat [2].
Brak rzetelnej i pełnej informacji o
cyberatakach i wywołanych przez nie
skutkach utrudnia organizację systemowej obrony.
Przypadki cyberataków na przemysł:
a. W grudniu 2016 z firmy ThyssenKrupp wykradziono dane w wyniku
działalności hakerskiej. Dział koncernu, którego systemy zostały zaatakowane przez hakerów, zajmuje
się projektowaniem, budową i utrzymaniem zakładów i systemów przemysłowych. Według komunikatu
ThyssenKrupp [3] [4], celem przestępców miało być wykradnięcie
know-how oraz danych dotyczących badań. Zaatakowano także
systemy podmiotów związanych z
działalnością firmy w przemyśle stalowym w Europie. Tym razem obeszło się bez strat w majątku.
b. 22 grudnia 2014 w wyniku cyberataku na niemiecką stalownię, jej
główna część produkcyjna uległa
kompletnemu zniszczeniu [5].
c. 6 sierpnia 2008 ok. godz. 23.00 w
pobliżu tureckiego miasta Erzican
we wschodniej Turcji nastąpił wybuch i pożar strategicznego ropociągu łączącego pola naftowe znad
Morza Kaspijskiego z wybrzeżem
Morza Śródziemnego - rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan. Straty dzienne
wyceniono na 5 mln USD. Przerwa w pracy ropociągu trwała ponad miesiąc [6].
Ostatnie cyberataki na obiekty
przemysłowe wskazują, że zagrożenie atakami terrorystycznymi lub cyberatakami typu wojskowego, obiektów
należących do infrastruktury krytycznej
kraju, jest bardzo realne. Zaś skutki
cyberataku mogą być katastroficzne,
znacznie przekraczające straty wywołane przez trzęsienie ziemi lub huragan
o sile huraganu Katrina [8].
Przemysłowe systemy sterowania
są projektowane raczej z dominantą
„funkcjonalność” niż „cyberbezpieczeństwo” [7], co jest zapewne źródłem ich
podatności na cyberatak.
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 Propozycja działań

Cyberbezpieczeństwo

obronnych

Aby właściwie dobrać skuteczne i
adekwatne działania obrony przemysłowych systemów sterowania (ICS - Industrial Control Systems) należy:
a. Wykonać analizę zagrożeń oraz
ocenić potencjalne skutki cyberataku.
W tej analizie pomocne mogą być
normy serii IEC 62443. Istotne jest
również zdefiniowanie zależności
niezawodności sprzętu automatyki i pomiarów od możliwego cyberataku, w oparciu o normy serii PN
EN 61508.
b. Dokonać rzetelnej firmowej autooceny dojrzałości do systemowych, udokumentowanych działań
w zakresie cyberobrony. Można
wspomagać się poniższą kwalifikacją:
- poziom 0 - ryzyko biznesowe nie
jest powiązane z cyberzagrożeniem.
- poziom 1 - zarządzanie cyberryzykiem jest chaotyczne (ad hoc) i nieskoordynowane a rezultaty działań
nie są mierzalne.
- poziom 2 - zarządzanie cyberryzykiem jest powtarzalne ale jeszcze
nie jest dojrzałe.
- poziom 3 - istnieją stosowne procedury, proces jest dojrzały i dobrze
zdefiniowany, tworzone są metryki
efektywności.
- poziom 4 - jest dogłębne zrozumienie istoty zarządzania cyberryzykiem na wszystkich poziomach
organizacji, procesy są dobrze zdefiniowane i rygorystyczne przestrzegane.
- poziom 5 - organizacja przeznacza
znaczne środki na zarządzanie cyberryzykiem, proces zarządzania cyberryzykiem jest dobrze zrozumiany
i znacząco zautomatyzowany.
Po określeniu pozycji organizacji
z użyciem powyższych „koordynat”
a oraz b, można przystąpić do budowy strategii obrony posiadanych
przemysłowych systemów sterowania

uwzględniając poniższe uwagi:
1. używanie sprawdzonych aplikacji;
2. dokumentowanie i śledzenie całego
zainstalowanego oprogramowania
jego rewizji;
3. wdrożenie zasad optymalnej architektury korporacyjnej;
4. przestrzeganie zasady rejestracji instalowania „up-grades” pochodzącego tylko od wytwórcy;
5. wyłączenie wszystkich nieużywanych usług z systemu ICS;
6. posegmentowanie sieci wg jasnych
zasad i definicji;
7. kontrola identyfikacji dostępu;
8. monitorowanie sieci firmowej i śledzenie anomalii występujących
podczas normalnych operacji;
9. maksymalne ograniczenie zdalnego
dostępu;

”

Ostatnie cyberataki
na obiekty
przemysłowe
wskazują, że
zagrożenie atakami
terrorystycznymi
lub cyberatakami
typu wojskowego,
obiektów
należących do
infrastruktury
krytycznej kraju,
jest bardzo realne

10. zaplanowanie postępowania
w trakcie cyberataku i po ataku
(Recovery & Responce Plan).
Cyberbezpieczeństwo wymaga całościowego, holistycznego podejścia do
zagadnienia.

Bardzo ważne miejsce zajmuje kultura bezpieczeństwa obecna i kultywowana na co dzień wśród całej załogi.

 Podsumowanie i wnioski
a. Cyberbezpieczeństwo wymaga
holistycznego podejścia do spraw
bezpieczeństwa.
b. Dużą przeszkodą jest dający się zauważyć brak właściwych kadr.
c. Przestępcy i twórcy wirusów są
często bardziej pomysłowi i innowacyjni niż firmy tworzące oprogramowanie antywirusowe.
d. Należy analizować wszelkie próby
naruszenia integralności systemu
IT i OT, wnioski z analiz powinny
być pilnie wdrożone i przestrzegane.
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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.
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