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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. 

Rozwiązania dla zrównoważonej produkcji energii

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.  www.shi-fw.com
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Sumitomo SHI FW jest nową globalną � rmą powstałą po przejęciu części kotłowej Amec Foster 
Wheeler przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries.  Połączenie potencjału i doświadczeń 
obydwu � rm umocniło naszą pozycję wiodącego dostawcy kotłów � uidalnych.  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. 

Rozwiązania dla zrównoważonej produkcji energii

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.

 � 20-sty stopień zasilania

W sierpniu 2015 r., w wyniku wy-
stępujących na terenie Polski wyso-
kich temperatur i braku opadów desz-
czu, nastąpiło znaczne pogorszenie 
warunków pracy Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. W związku 
z utrzymującym się zagrożeniem bez-

Kary finansowe dla firm 
niestosujących się 
do 20 stopnia zasilania 
Prezes 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.

pieczeństwa dostaw energii elektrycz-
nej, Operator Systemu Przesyłowego 
Elektroenergetycznego, czyli Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne S.A., w dniu 
10 sierpnia 2015 r. wprowadził ograni-
czenia w poborze energii elektrycznej, 
od godziny 10:00 do godz. 17:00 te-
go samego dnia (tzw. dwudziesty sto-
pień zasilania). Z kolei dnia następnego 
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Rada Ministrów wydała rozporządze-
nie, na podstawie którego ogranicze-
nia 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 elektrycz-
nej, o mocy umownej powyżej 300 kW 
(Dz. U. 2015, poz. 1136). Powyższe 
ograniczenia dotyczyły zatem najwięk-
szych 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 wła-
ściwym operatorem systemu, a zatem 
oznacza to w praktyce brak ograni-
czeń). Natomiast 20 stopień zasilania 
określa, iż odbiorca ma pozwolenie do 
pobierania mocy jedynie do wysoko-
ści ustalonego minimum, które nie po-
woduje zagrożenia bezpieczeństwa 
osób oraz uszkodzenia lub zniszcze-

nia obiektów techno-
logicznych. 

Warto 

wska-
z a ć , 

i ż  c e -
lem usta-

nawian ia 
stopni zasi-

lania od 12 do 
19 jest zapew-

nienie równomier-
nego obniżenia mocy 

elektrycznej, pobieranej 

przez odbiorców. Dla odbiorców energii 
elektrycznej, których wielkość umowna 
wynosi powyżej 300 kW, których ogra-
niczenia dotyczą wielkości mocy dla po-
szczególnych stopni zasilania są okre-
ślane szczegółowymi postanowieniami 
umów, o świadczenie usług przesyłania 
albo dystrybucji lub w umowach kom-
pleksowych.

Polecenie wprowadzenia stopni za-
silania w dniu 10 sierpnia 2015 r. zosta-
ło wydane o godzinie 02:00 tego dnia, 
a 19. stopień zasilania miał znaleźć za-
stosowanie od godziny 10:00 (różnica 
między momentem wydania polecenia 
a zaplanowaną chwilą jej wdrożenia 
wynosiła jedynie osiem godzin). Infor-
macja o poleceniu dotyczącym wdro-
żenia ograniczeń, abstrahując od praw-
nie obowiązkowej formy komunikatu 
radiowego - miała być przekazywana 
odbiorcom telefonicznie przez służby 
dyspozytorskie PSE. W rezultacie in-
formacje do wielu odbiorców po pro-
stu nie dotarły.

Nawet jeśliby przyjąć, iż informa-
cje jednak dotarły w sposób skuteczny 
do firm, to niektóre podmioty nie mia-
ły odpowiednich warunków technolo-
gicznych ani organizacyjnych, aby sku-
tecznie dostosować się do komunikatu 
o ograniczeniu i sprawnie wdrożyć po-

lecenie organu, w ciągu kilku godzin 
w swojej firmie.

 �Twarde prawo, ale 
prawo

Mimo tego prezes URE wszczął do 
dnia 2 sierpnia 2016 r. aż ok. 1200 po-
stępowań administracyjnych celem na-
łożenia 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, któ-
ra nie zastosowała się do ograniczeń 
w dostarczaniu i poborze energii (kara 
nakładana na firmę nie może być wyż-
sza niż 15% jego przychodu, osiągnię-
tego w poprzednim roku podatkowym). 
Po drugie, prezes URE może nałożyć 

karę pieniężną bezpośrednio na kie-
rownika firmy pobierającej energię po-
nad 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 zobo-
wiązany do wymierzenia niższych kar. 
Tym bardziej, iż skala postępowań jest 
bez precedensu - nie można zatem od-
wołać się do wcześniejszych decyzji 
prezesa URE, jeśli chodzi o wysokość 
kar za naruszenie ograniczeń w dostar-
czaniu i poborze energii.

 � Można się jednak bronić

Z uwagi na krótki okres czasu, jaki 
pozostawiono firmom na dostosowa-
nie się do ograniczeń w poborze ener-
gii oraz biorąc pod uwagę wątpliwości 
prawne dotyczące ewentualnego sto-
sowania kar pieniężnych, firmy mają 
silne środki obrony przed nimi. Przed-
siębiorcy, broniąc się, mogą na przy-
kład wykazywać, że komunikat o ogra-
niczeniu w poborze energii elektrycznej 
w ogóle do nich nie doszedł. Dodat-
kowo mogą podnosić, że ich firmy nie 
miały odpowiednich warunków tech-
nicznych do szybkiego wdrożenia po-
lecenia.

Wszystkie wyżej wskazane argu-
menty 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 skar-
dze do właściwego Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Praktyka 
wskazuje, że w większości spraw sąd 
może jednak stanąć po stronie ukara-
nych firm.

WARP Doradztwo Gospodarcze 
(www.warp-dg.pl) wspiera firmy w po-
stępowaniu przed prezesem URE, 
w tym w sprawach o tzw. 20-sty sto-
pień zasilania, w oparciu o unikatową 
strategię działania i wieloletnie doświad-
czenie współpracujących ze spółką 
prawników.

� o
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Z podmiotami tego rodzaju mamy 
do czynienia zasadniczo w dwóch ro-
dzajach układów gospodarczo-prze-
strzennych. Pierwszy z nich obejmuje 
zakłady przemysłowe, z reguły prowa-
dzące działalność energetyczną na-
wet w dość znacznej skali. To pokło-
sie historycznej struktury gospodarczej, 

Leszek Juchniewicz, OSDnEE, Grzegorz Pizoń, Ernst & Young 

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).

Zamknięte systemy 
dystrybucyjne (ZSD) 

w krajowym systemie 
elektroenergetycznym

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

ceniom restrukturyzacyjnym, produk-
cyjnym i funkcjonalnym, często także 
własnościowym. Nie następowały na-
tomiast zmiany w konfiguracji i funkcjo-
nowaniu układu elektroenergetycznego. 

Drugi modelowy rodzaj ZSD, to sto-
sunkowo nowe rozwiązanie, które poja-
wiło się na gospodarczej mapie Polski 
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wraz z powstaniem i rozwojem specjal-
nych stref ekonomicznych, komplek-
sów i centrów handlowych (wielkopo-
wierzchniowych), centrów biurowych, 
wydzielonych osiedli mieszkaniowych 
oraz innych miejsc świadczenia usług 
wspólnych, obsługujących łącznie wie-
le 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, jed-
nocześnie nie uzyskując z tego tytu-
łu żadnej dodatkowej marży. Z drugim 
mamy do czynienia wtedy, gdy wyspe-
cjalizowany przedsiębiorca wydzierża-
wia od właściciela obiektu wnętrzową 
sieć elektroenergetyczną i przyjmuje 
rolę dystrybutora i sprzedawcy ener-
gii do odbiorców alokowanych w da-
nym obiekcie handlowym lub biurowym. 
Rozwiązanie pierwsze bazuje na re-
fakturowaniu, nie będącym w świetle 
orzecznictwa sądów działalnością go-
spodarczą1. Co więcej - korzystający 
z refakturowania nie mają de facto przy-
miotu odbiorcy końcowego. Drugie roz-
wiązanie jest natomiast działalnością 
nastawioną na zysk, wynikający z re-
alizacji funkcji operatora i sprzedaw-
cy energii, i wiąże się z koniecznością 
sprostania wszystkim wymaganiom wy-
nikającym z Prawa energetycznego2.

Zgodnie z przepisami Prawa ener-
getycznego, zarówno przedsiębiorcy 
przemysłowi, jak i ci, którzy dostarcza-
ją energię elektryczna w centrach han-
dlowych, powinni uzyskać koncesję na 
prowadzenie działalności w zakresie 
obrotu oraz koncesję na prowadzenie 
działalności w zakresie dystrybucji ener-
gii, także wtedy, gdy działalność polega-
jąca na dystrybucji energii elektrycznej 
i jej obrocie, nie wchodzi w zakres ich 
podstawowej działalności gospodar-
czej. Z obowiązkiem tym nie wiąże się 
jedynie proste refakturowanie energii, 
które jednak z perspektywy refakturu-
jącego, jest działaniem niekorzystnym, 
wymuszonym najczęściej historycznymi 
zaszłościami bądź przekształceniami 
spółek handlowych. Uzyskanie statu-

su przedsiębiorstwa energetycznego 
wiążę się niewątpliwie z koniecznością 
sprostania nieproporcjonalnym do ska-
li działalności energetycznej wymaga-
niom, związanym z przedkładaniem ta-
ryfy do zatwierdzenia, sporządzaniem 
instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dys-
trybucyjnej oraz znaczącą ilością obo-
wiązków informacyjnych. W grupie ta-
kich przedsiębiorstw znalazły się m.in. 
zakłady przemysłowe: PKN Orlen S.A., 
KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Azo-
ty S.A., Zakłady Mechaniczne „Bumar-
Łabędy” S.A., Huta „Kościuszko” S.A., 
Firma Oponiarska „Dębica” S.A., Huta 
„Pokój” S.A., Katowicki Holding Węglo-
wy S.A., PCC Rokita S.A., Przedsię-
biorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, 
Górażdże Cement S.A., Zarząd Mor-
skich Portów Szczecin i Świnoujście 
S.A. i wiele innych3. Z kolei przedsta-
wicielami drugiego modelu ZSD są np. 
Galeria Mokotów w Warszawie, Cen-
trum Handlowe Best Mall na Sadybie, 
Kompleks handlowo-biurowy „Brama 
Mazur” w Ełku, Osiedle „Marina Moko-
tów” w Warszawie przy ul. Racławickiej, 
Osiedle „Oksywie” w Gdyni, Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna na te-
renach: Łysomice, Tczew, Żarnowiec 
i wiele innych.

 � Sytuacja pododbiorców 
energii elektrycznej

W jednym i drugim rodzaju ZSD roz-
dział energii odbywa się najczęściej za 
pomocą infrastruktury, której właścicie-
lem jest samo przedsiębiorstwo produk-
cyjne lub właściciel obiektu handlowe-
go, czy też biurowego. Coraz liczniejsze 
są przypadki wydzierżawiania jej pro-
fesjonalnym podmiotom, które posia-
dają stosowne koncesje i specjalizują 
się w świadczeniu usług dystrybucyj-
nych, o ile objęcie tak pojętego ope-
ratorstwa nie jest wykluczone z uwagi 
na typowo wewnętrzny charakter sieci, 
uniemożliwiający operatorowi rzeczywi-
ste władanie infrastrukturą. Liczba oraz 
rozmieszczenie połączonych ze sobą 
jednostek produkcyjnych i budynków 
o innym przeznaczeniu (np. administra-

cyjnych), prowadzi do realizacji znaczą-
cej ilości obowiązków regulacyjnych, 
związanych z posiadaniem koncesji, 
chociaż z praktycznego punktu widze-
nia, przedsiębiorstwa takie nie mają na 
celu funkcjonowania na rynku, jako ty-
powe przedsiębiorstwa dystrybucyjne. 
Zależy im wyłącznie na zaspokojeniu 
bieżących potrzeb własnych - na funk-
cjonowaniu zakładów produkcyjnych, 
zasilaniu w energię części wspólnych 
w obiektach i infrastruktury im towa-
rzyszącej oraz w wymaganym zakre-
sie, zaspokojenie potrzeb energetycz-
nych swoich partnerów biznesowych, 
znajdujących się w ich najbliższym oto-
czeniu. 

Ograniczony obszarowo rozkład 
sieci dystrybucyjnej, zawężony krąg 
odbiorców końcowych i niewielka ska-
la działalności energetycznej sprawiają, 
iż nie ma obiektywnej potrzeby drobia-
zgowego regulowania ich działalności. 
Natomiast uznanie np. obiektów han-
dlowo-usługowych za klasyczne ZSD 
daje odbiorcom końcowym (z reguły 
przedsiębiorcom) możliwość swobo-
dy zmiany sprzedawcy (skorzystanie 
z zasady TPA)4, w miejsce dotychcza-
sowego prostego refakturowania. Jest 
to z pewnością sposób na poprawę 
ich konkurencyjności, gdyż umożliwia 
tym odbiorcom zarówno zmianę sprze-
dawcy, jak i negocjowanie warunków 
umownych ze sprzedawcą dotychcza-
sowym. W przypadku refakturowania, 
w obecnym stanie prawnym, podod-
biorcy nie są stronami umowy ze sprze-
dawcą energii elektrycznej, a obowiązu-
jące ich warunki handlowe są pochodną 
ustaleń pomiędzy sprzedawcą energii 
i podmiotem refakturującym. Niezwykle 
ważnym jest, by regulacje dotyczące 
rynku energii rozpoznawały tych odbior-
ców 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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wyjątkami, tak samo traktuje te, które 
obsługują miliony odbiorców końco-
wych, jak i te, które mają tych odbior-
ców kilkunastu lub kilkudziesięciu. Prze-
pisy Prawa energetycznego narzucają 
jednakowe obowiązki na podmioty po-
dejmujące zamierzoną lub wymuszoną 
działalność dystrybucyjną, w postaci 
uzyskania koncesji na prowadzenie ta-
kiej działalności oraz statusu operatora 
systemu dystrybucyjnego. A w ślad za 
tym - przedkładanie taryf do zatwierdze-
nia, sporządzanie i uzgadnianie planów 
rozwoju, opracowywanie instrukcji ru-
chu sieciowego, wypełnianie licznych 
obowiązków sprawozdawczych, itp.

Zgodnie z danymi ze strony URE 
liczba OSD rośnie od 2009 r.  Rys.1 ob-
razują wzrost ilości OSD, aż o 1956%5 
od 2008 r.

Wskazany wzrost nie jest uzasad-
niony dynamiczną rozbudową systemu 
dystrybucyjnego. Znaczną część spół-
ek wyznaczonych na OSD stanowią 
przedsiębiorstwa, których funkcjonowa-
nie niejako wymusza uzyskanie takiego 
statusu - chodzi tu przede wszystkim 
o wspomniane duże zakłady produkcyj-
ne, specjalne strefy ekonomiczne oraz 
centra i kompleksy handlowe i biurowe.

Prawo energetyczne nakłada na 
OSD szereg obowiązków, których speł-
nianie zapewnia ochronę użytkowników 
sieci dystrybucyjnej, zachowanie tej 
sieci w należytym stanie technicznym 
oraz jej rozbudowę. 

Celowość nałożenia tych samych 
obowiązków na przedsiębiorstwa funk-
cjonujące w sektorze energetyki zawo-
dowej, przedsiębiorstwa produkcyjne 
posiadające ograniczone systemy dys-
trybucyjne oraz galerie handlowe i cen-
tra biurowe jest znikoma - w większości 
z nich brak jest odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi. Dodatko-

 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%

wo przedsiębiorstwa posiadające ZSD 
nie są, co do zasady, zainteresowane 
rozbudową własnej sieci i przyłącza-
niem nowych odbiorców, z uwagi na 
fakt, że głównym profilem ich działal-
ności nie jest dystrybucja energii, zaś 
sama sieć dystrybucyjna pozostająca 
do ich dyspozycji jest ograniczona do 
terenu obiektu/obszaru. Ponadto takie 
przedsiębiorstwa przeznaczają znacz-
ne zasoby finansowe, ludzkie oraz or-
ganizacyjne w celu spełnienia wymagań 
administracyjnych wynikających z Pra-
wa energetycznego. Koszty ponoszone 
przez tego rodzaju OSD są nieporówny-
walne w skali odniesienia tych samych 
nakładów przez spółki dystrybucyjne, 
których działalność nastawiona jest wy-
łącznie na dystrybucję energii elektrycz-
nej i nieproporcjonalne do profilu prowa-
dzonej działalności regulowanej. 

Nie sposób także nie wspomnieć 
o różnego rodzaju barierach admini-
stracyjnych przy uzyskiwaniu statusu 
OSD. W odróżnieniu od w pełni zawo-
dowych, tzw. dużych OSD, operato-
rom działającym w małej skali ciężko 
sprostać wymaganiom URE, co prowa-
dzi do przeciągających się miesiącami 
i latami postępowań administracyjnych 
o udzielenie koncesji i zatwierdzenie ta-
ryfy. Działania takie absorbują zarówno 
przedsiębiorców, jak i obciążają sam 
Urząd, a w rezultacie ograniczają moż-
liwość zaopatrywania się w energię na 
rynkowych zasadach przez funkcjonu-
jących 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 znacze-
nie rozstrzygające. Poszerzmy ten argu-
ment. Idzie o zasadę proporcjonalności, 

wywodzoną z art. 31 ust. 1 Konstytu-
cji RP6, która ze względu na swoją do-
niosłość, jest przedmiotem bogatego 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjne-
go. Szczególnie trafnie została ona sfor-
mułowana w wyroku Trybunału z dnia 
29 czerwca 2005 r. Zgodnie z tym orze-
czeniem „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 pro-
porcjonalne do ciężarów nakładanych 
na określony podmiot. Odpowiedź na 
wszystkie trzy pytania musi być negatyw-
na”7. Jak ponadto słusznie zostało do-
strzeżone w literaturze z zakresu Prawa 
energetycznego „chronione przez usta-
wodawcę 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 uciążliwo-
ści zostały już przekroczone. Nie bez 
powodu przecież w wielu środowiskach 
gospodarczych postuluje się uprosz-
czenie regulacji adresowanej do ZSD. 
Wskazywała na to m.in. w „Czarnej li-
ście barier rozwoju przedsiębiorczości 
z zakresu ochrony środowiska i energe-
tyki” Konfederacja Pracodawców „Le-
wiatan”9. Z inicjatywami legislacyjnymi 
w zakresie ZSD wystąpiło szereg Wo-
jewódzkich Rad Dialogu Społecznego 
(m.in. w Katowicach, Kielcach), a tak-
że wiele organizacji gospodarczych, 
jak chociażby Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Dystrybutorów niezależnych 
Energii Elektrycznej. 

 � Przesłanki zmian 
legislacyjnych 
i kierunki zmian Prawa 
energetycznego
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Wszyscy przedstawiciele strony 
społecznej i biznesowej posiłkują się 
w zakresie swoich postulatów niemal 
tożsamą argumentacją, eksponując 
przesłanki zmian legislacyjnych, ta-
kie jak: specyfika działania ZSD, za-
sady jednolitego europejskiego rynku 
energii, własne doświadczenia, a tak-
że aktualnie realizowane działania na 
rzecz transformacji polskiej energetyki. 
W ślad za tym - postulują wprowadze-
nie, a właściwie - rozpoznania w pol-
skim otoczeniu prawnym specyficzne-
go statusu ZSD. 

Są również oni także zgodni co do 
tego, iż podstawową przesłanką pro-
ponowanych zmian jest możliwość 
skorzystania z rozwiązań zapropono-
wanych w Dyrektywach Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2009/72/WE, która 
w Artykule 28 wskazała ZSD (zakłady 
przemysłowe, obiekty handlowe i miej-
sca świadczenia usług wspólnych), ja-
ko szczególne podmioty rynku energii, 
w stosunku do których można zasto-
sować selektywnie dobrane wyłącze-
nia spod systemu obowiązujących re-
gulacji10. 

Mimo, że stosowne prace nad 
transponowaniem ZSD zostały podję-
te w latach 2011-2013 w ramach tzw. 
dużego trójpaku, to jednak z racji ów-
czesnej presji na szybką implementację 
Dyrektywy (i to chociażby w minimal-
nym zakresie), pod groźbą kar unijnych 
za opóźnione wdrożenie, odstąpiono 
od szerokiej implementacji tejże Dy-
rektywy 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 - Pra-
wo energetyczne i ustawami z nią po-
wiązanymi, doprowadził do nadmia-
ru szczegółowych regulacji, znacząco 
ograniczających konstytucyjną swo-
bodę prowadzenia działalności gospo-
darczej. Aktualne deklaracje Rządu RP 
w sprawie nowej „konstytucji dla biz-
nesu”, a przede wszystkim początek 
realizacji Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju są sprzyjającą oko-

licznością uproszczenia systemu regu-
lacji dla niektórych uczestników rynku 
i wybranych działalności energetycz-
nych, 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 energe-
tycznych, wprowadził możliwość uzna-
nia obszaru spółdzielni energetycznej 
za ZSD, a w ślad za tym - umożliwił 
zwolnienie operatorów funkcjonujących 
w ramach tych systemów z niektórych 
obowiązków ustawowych, nieprzystają-
cych de facto do skali ich działalności 
energetycznej. 

Pomimo ciągłego dojrzewania ryn-
ku energii, w Polsce nadal istnieje ko-
nieczność doskonalenia zasad jego 
funkcjonowania i dalszej liberalizacji. 
Jednym z zasadniczych mankamen-
tów polskiego rynku energii jest nikły 
udział odbiorców końcowych w korzy-
staniu z możliwości, jakie niesie za so-
bą wzrost konkurencyjności tego ryn-
ku. Istnieje zatem obiektywna potrzeba 
ciągłego działania na rzecz rosnące-
go upodmiotowienia strony popytowej. 

 � Rozwiązania w innych 
państwach UE

Rozwiązania dotyczące ujęcia za-
gadnienia zamkniętych systemów w ju-
rysdykcjach innych państw członkow-
skich UE można podzielić na kilka grup 
bądź modeli implementacyjnych; mia-
nowicie:

 � Grupa I - model implementacji lite-
ralnej - polega na przyznaniu ZSD 
wszystkich zwolnień wynikających 
z przepisów unijnych, tj. art. 28 
Dyrektyw regulujących rynek we-
wnętrzny energii elektrycznej i gazu 
(Słowenia, Włochy).

 � Grupa II - model implementacji 
ograniczonej - polega na przyzna-
niu ZSD jedynie części zwolnień 
wynikających z przepisów unijnych, 
tj. art. 28 Dyrektyw regulujących ry-
nek wewnętrzny energii elektrycz-

nej i gazu (Wielka Brytania, Grecja, 
Rumunia, Belgia - Flandria i Walo-
nia).

 � Grupa III - model implementacji roz-
szerzonej - polega na przyznaniu 
ZSD wszystkich zwolnień wyni-
kających z przepisów unijnych, tj. 
art. 28 Dyrektyw regulujących rynek 
wewnętrzny energii elektrycznej 
i gazu, a ponadto zwolnień z nie-
których obowiązków wynikających 
z przepisów krajowych (Niemcy).

 � Grupa IV - model implementacji 
mieszanej - polega na przyznaniu 
ZSD jedynie części zwolnień wyni-
kających z przepisów unijnych, tj. 
art. 28 Dyrektyw regulujących rynek 
wewnętrzny energii elektrycznej 
i gazu, a ponadto zwolnień z nie-
których obowiązków wynikających 
z przepisów krajowych (Holandia).
Najczęściej implementacja przepi-

sów dyrektyw odnosiła się zarówno do 
energii elektrycznej, jak i gazu. Przypad-
ki państw, które zdecydowały się na im-
plementację tylko jednej z dyrektyw są 
rzadkie (np. Włochy, Grecja).

Jakie wnioski z przytoczonych po-
równań międzynarodowych wydają się 
być najbardziej zasadne i godne roz-
ważenia, a także dalszej implementacji 
w przepisach prawa? 

Wypada zacząć od samej definicji 
systemu zamkniętego. Per analogiam 
do obu Dyrektyw, krajowa definicja sys-
temu zamkniętego powinna obejmo-
wać w szczególności zakłady przemy-
słowe, centra handlowe i centra usług 
wspólnych oraz ograniczać możliwość 
uzyskania tego statusu systemom, do 
których przyłączeni są liczni odbiorcy 
w gospodarstwach domowych. Jedno-
cześnie nie powinno być wykluczone 
przyznanie statusu operatora systemu 
zamkniętego podmiotom posiadają-
cym osiedla przyzakładowe, w których 
zamieszkują pracownicy i emerytowa-
ni pracownicy danego podmiotu wraz 
z rodzinami.

Natomiast w odniesieniu do zakre-
su zwolnień - ich katalog powinien być 
sformułowany w formie listy, gdyż ta-
kie ujęcie pozwalałoby na stosunkowo 
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proste wprowadzanie ewentualnych 
zmian legislacyjnych. Przyszłe regula-
cje mogą bowiem nakładać dodatko-
we obowiązki, obciążające operatorów 
dystrybucji, których nałożenie także na 
podmioty prowadzące drobną działal-
ność dystrybucyjną byłoby pozbawione 
uzasadnienia.

Dodatkowo, jak już zostało wspo-
mniane, zakres umieszczonych w tym 
katalogu zwolnień powinien być na ty-
le szeroki, by stanowić rzeczywistą za-
chętę do uzyskania statusu ZSD przez 
zainteresowane podmioty, o ile dane 
zwolnienia nie będą sprzeczne z ure-
gulowaniami unijnymi oraz nie będą 
sprzeczne z celem w zakresie ochro-
ny odbiorców energii i paliw gazowych.

Enumeratywnie ujmując - taki ka-
talog powinien:
1.	 Zwalniać operatorów ZSD z obo-

wiązku przedkładania prezesowi URE 
taryf do zatwierdzenia (operator po-
siadałby cennik sporządzony zgod-
nie z zasadami Prawa energetyczne-
go, ale tylko publikuje go w miejscu 
świadczenia swoich usług lub na po-
siadanej stronie internetowej).

2.	 Zwalniać operatorów ZSD z opraco-
wywania i przedkładanie do zatwier-
dzenia planów rozwoju sieci.

3.	 Ograniczać obowiązek przyłącza-
nia nowych odbiorców do sieci dys-
trybucyjnej, o ile funkcjonują oni po-
za ograniczonym i wyodrębnionym 
geograficznie obszarem systemu za-
mkniętego.

4.	 Zwalniać z obowiązku opracowy-
wania 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 - za-
sada TPA nie byłaby w danym sys-
temie dostępna i wykorzystywana.

5.	 Zwalniać z opracowywania, aktuali-
zacji 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 odniesie-
niu do stosowanego cennika oraz unie-
możliwiania zmiany sprzedawcy - ope-
rator ZSD powinien utracić możliwość 
korzystania z nich i przedłożyć organo-
wi regulacyjnemu taryfę do zatwierdze-
nia w terminie wyznaczonym przez ten 
organ pod określoną sankcją o charak-
terze karno-administracyjnym.

Jedynym podmiotem kompetent-
nym w kwestii przyznania statusu ZSD 
byłby, jako centralny organ administra-
cji rządowej, prezes URE. Kompeten-
cja tego organu w sprawach szeroko 
rozumianego Prawa energetycznego, 
jak również jego doświadczenie i lata 
funkcjonowania potwierdzają jego od-
powiednie predyspozycje i przygoto-
wanie w tym zakresie. 

Wydaje się, że celem ewentualne-
go rozpoznania statusu zamkniętych 
systemów w polskim prawie powinno 
być nie tylko wyeliminowanie niepro-
porcjonalnych obciążeń finansowych 
i administracyjnych, ale także - propa-
gowanie konkurencji na rynku energii. 
Niby wszyscy ją popieramy, ale tak na-
prawdę - każdy przedsiębiorca działają-
cy na rynku energii nostalgicznie marzy 
o pozycji monopolistycznej dla siebie. 
Tymczasem - beneficjentem rynku kon-
kurencyjnego powinien być odbiorca. 
Słusznie zostało to wyeksponowane 
w tzw. Pakiecie zimowym Komisji Eu-
ropejskiej, opublikowanym dnia 30 li-
stopada 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 Rzeszo-

wie 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 koniecz-

nym jest uzyskanie koncesji. Powód nie 

sprzedawał, ani nie odsprzedawał energii 

elektrycznej, jak też jej nie dystrybuował”. 

Dodatkowo, zgodnie z  orzeczeniem Są-

du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lip-

ca 2014 r., sygn. akt I ACa 598/14: „(jak 

wynika z przepisu) art. 45a ustawy - Pra-

wo energetyczne, obowiązek uzyskania 

koncesji na obrót energią elektryczną lub 

dystrybucję energii elektrycznej nie doty-

czy sytuacji, w której przedsiębiorca rozli-

cza koszt energii zużytej przez wszystkich 

odbiorców na zasadzie refakturowania 

przy utrzymaniu sieci elektroenergetycz-

nej, gdyż prowadzona w ten sposób dzia-

łalność pozbawiona jest charakteru zarob-

kowego”.

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Pra-

wo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 

z późn. zm.).

3. Zgodnie z  publiczną bazą przedsię-

biorstw posiadających określone koncesje 

(BIP URE).

4. Możliwość dostępu do sieci na zasa-

dzie Third Party Access (dalej: TPA lub 

dostęp strony trzeciej), rozumianej jako 

prawny obowiązek udostępnienia sieci 

dystrybucyjnej lub przesyłowej, stanowią-

cej 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,Operatorzy-

systemow-elektroenergetycznych-dane-

adresowe-i-obszary-dzialania.html 

6. Haczkowska, M. (red.), Konstytucja Rze-

czypospolitej Polskiej. Komentarz, art. 31.

7.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

29 czerwca 2005 r., sygn. akt SK 34/04..

8. Elżanowski, F. Zasada proporcjonalno-

ści we wprowadzaniu ograniczeń w: Po-

lityka energetyczna. Prawne instrumenty 

realizacji, Wydawnictwo Prawnicze Lexi-

sNexis 369193023.

9. http://www.czarnalistabarier.pl/bariery- 

z-zakresu-ochrony-srodowiska-i-energe-

tyki.html 

10. Zob. Dyrektywa Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 

2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej. Iden-

tyczne 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 ar-

tykułu, zwłaszcza w odniesieniu do porów-

nań międzynarodowych - jest także mowa 

o gazie.
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Ustawa 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 szczegól-
ności jego art. 114), uwzględniając 
wniosek KE oraz opinię Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społeczne-
go, a także mając na uwadze zasady, 
których istotą jest zapewnienie dostę-

Gabriela Kaczmarek, prawnik, mediator, ekspert rynku energii

Pozasądowe  
rozwiązywanie sporów 
między odbiorcami energii elektrycznej, 
gazu i ciepła a przedsiębiorstwami  
energetycznymi

pu do prostych, skutecznych, tanich 
i szybkich sposobów rozstrzygania 
sporów krajowych i transgranicznych, 
wynikających z umów sprzedaży lub 
umów świadczenia usług oraz zacho-
wania poufności i poszanowania pry-
watności. 

Pojęcie sporu prawnego utożsa-
miane jest na ogół z sytuacją w której 

jedna ze stron występuje z roszcze-
niem, skargą, żądaniem lub prawnie 
relewantnym twierdzeniem, kwestio-
nowanym przez drugą stronę2.

Zgodnie z pkt 21 dyrektywy, „po-
stępowania ADR są w bardzo dużym 
stopniu zróżnicowane zarówno w skali 
całej Unii, jak i w poszczególnych pań-
stwach członkowskich. Mogą przyjmo-
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wać formę postępowania, w którym 
podmiot ADR doprowadza do spo-
tkania stron, mając na celu ułatwienie 
znalezienia polubownego rozwiąza-
nia3, 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 rozstrzy-
gały spory w sposób sprawiedliwy, ra-
cjonalny i proporcjonalny zarówno dla 
konsumenta, jak i przedsiębiorcy, na 
podstawie obiektywnej oceny okolicz-
ności, w których wnoszona jest skar-
ga oraz z należytym uwzględnieniem 
praw stron. 

Należy się zgodzić z zapisem (pkt 
49 oraz pkt 50) ww. dyrektywy, z któ-
rego wynika, że regulacja „nie powinna 
wymagać, aby udział przedsiębiorców 
w postępowaniach ADR był obowiąz-
kowy”4, a „państwa członkowskie po-
winny zachęcać konsumentów, by 
przed wniesieniem skargi do podmio-
tu ADR skontaktowali się z przedsię-
biorcą 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 „rozwiązywa-
nie” sporów używane są zamiennie. 
Różnica między rozstrzyganiem a roz-
wiązywaniem spraw spornych polega 
jednak na tym, że rozstrzyganie jest 
autorytatywnym sposobem załatwie-
nia sprawy przez organ rozstrzygają-
cy6, taki jak np. sąd, a rozwiązywanie 
sporu jest charakterystyczne dla nie-
arbitralnego sposobu działania, z wy-
korzystaniem takich metod, jak np. 
mediacje czy negocjacje.

 � Mediacje to wspomaganie stron 
przed mediatora, którego zada-
niem jest modelowanie komuni-
kacji między stronami i pomoc 
w znalezieniu satysfakcjonujące-
go rozwiązania, a także uchronie-
nie stron przed eskalacją konfliktu, 

poprzez pomoc w zrozumieniu 
problemu oraz pomoc w zanali-
zowaniu 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 wewnętrzne-
go, dzięki zapewnieniu konsumentom9 
możliwości dobrowolnego składania 
skarg na działalność przedsiębiorców 
do podmiotów oferujących niezależne, 
bezstronne, przejrzyste, skuteczne, 
szybkie i uczciwe alternatywne me-
tody rozstrzygania sporów10.

W polskim prawie krajowym, ni-
niejsza dyrektywa sprawiła, że regu-
lacja ustawowa zapewnia polubowne 
rozwiązywanie sporów konsumenc-
kich - w nowym standardzie - na ryn-
ku energetyki (np. sporów między 
konsumentami paliw i energii oraz 
ciepła w gospodarstwach domowych 
a przedsiębiorstwami energetycznymi, 
czy prosumentami będącymi konsu-
mentami, wynikłych z umów o przy-
łączenie do sieci elektroenergetycz-
nej, gazowej lub ciepłowniczej, umów 
o świadczenie usług przysyłania i dys-
trybucji, umów sprzedaży, umów kom-
pleksowych).

Prezes URE (z dniem 22 ma-
ja 2017 r.) powołał Koordynatora do 
spraw negocjacji11, który - na podsta-
wie art. 31b ust. 2 ustawy Prawo ener-
getyczne - jest uprawniony do pro-
wadzenia postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich oraz osobą prowadzą-
cą takie postępowanie w rozumieniu 
ustawy o ADR12. 

W projekcie regulacji dotyczą-
cej realizacji zadań Koordynatora do 
spraw negocjacji przy prezesie URE, 
brano pod uwagę funkcjonowanie te-
go organu wraz z zespołem, a nawet 
rozważano by Koordynator mógł pi-
semnie upoważnić członka zespołu do 
prowadzenia postępowań w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich przez czas określony. 
Wskazywano też na przesłanki cofnię-
cia upoważnienia członkowi zespołu 
Koordynatora w przypadku: rażącego 
naruszenia prawa przy wykonywaniu 
funkcji; skazania prawomocnym wy-
rokiem za popełnione przestępstwo 
umyślne lub przestępstwo skarbowe; 
choroby trwale uniemożliwiającej wy-
konywanie zadań, złożenia rezygna-
cji. Ostatecznie zrezygnowano jednak 
z takiej rozszerzonej formuły kompe-
tencyjnej dla osób innych niż sam Ko-
ordynator, co jest słuszne wobec nie-
zależności Koordynatora. W ustawie 
- Prawo energetyczne przyjęto jedy-
nie, że obsługę organizacyjną Koordy-
natora zapewnia URE (bez wykładni 
rozszerzającej na upoważnienie do 
prowadzenia postępowania w sprawie 
polubownego rozwiązywania sporów 
przez osoby inne, niż właśnie sam Ko-
ordynator, czyli bez uprawnień o cha-
rakterze merytorycznym i procedural-
nym). W obecnym stanie prawnym 
przepisy statuują powołanie Koordy-
natora, bez zakwalifikowania go do 
korpusu służby cywilnej, ale z odpo-
wiednim zastosowaniem wobec niego 
przepisów Kodeksu pracy (np. w za-
kresie czasu pracy, wynagrodzenia).

Zgodnie z art. 31a ustawy - Pra-
wo energetyczne, Koordynator do 
spraw negocjacji przy prezesie URE, 
prowadzi postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania spo-
rów między odbiorcami paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciepła 
w gospodarstwie domowym a przed-
siębiorstwami energetycznymi oraz 
między prosumentami będącymi kon-
sumentami a przedsiębiorstwami ener-
getycznymi wynikłych z umów:
1.	 o przyłączenie do sieci elektro-

energetycznej, gazowej lub cie-
płowniczej, w tym przyłączenie mi-
kroinstalacji;

2.	 o świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego;

3.	 o świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji ciepła;
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4.	 sprzedaży;
5.	 kompleksowych,

biorąc pod uwagę wartość przed-
miotu sporu, zgodnie z wysokością 
progów finansowych wskazanych 
przez Ministra Energii (zob. art. 31f 
ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne).

Celem prowadzenia postępowania 
w sprawie pozasądowego rozwiąza-
nia 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 rozwią-
zywaniu sporów (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1823, opubl. w dniu 9 listopa-
da 2016 r.), obowiązującej po dwu-
miesięcznym vacatio legis, z wyjąt-
kiem art. 70 (który wszedł w życie 
w dniu 10 listopada 2016 r.);

2.	 zastosowania nie mają przepisy 
Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego.
Wnioskodawcą żądającym postę-

powania przed Koordynatorem ds. Ne-
gocjacji przy prezesie URE, może być 
odbiorca paliw gazowych, energii elek-
trycznej lub ciepła w gospodarstwie 
domowym albo prosument13 (odbiorca 
końcowy14 dokonujący zakupu ener-
gii elektrycznej na podstawie umowy 
kompleksowej15, wytwarzający energię 
elektryczną wyłącznie z oze w mikro-
instalacji16, w celu jej zużycia na po-
trzeby własne, niezwiązane z wyko-
nywaną działalnością gospodarczą 
regulowaną ustawą o SDG17) będący 
konsumentem18. 

Warunkiem wystąpienia ze sto-
sownym wnioskiem do Koordynatora, 
jest podjęcie (wcześniej), przez wnio-
skodawcę, próby kontaktu z przedsię-
biorstwem energetycznym i bezpo-
średniego rozwiązania sporu. 

Wniosek o wszczęcie postępo-
wania w sprawie pozasądowego roz-
wiązania sporu zawiera co najmniej 

oznaczenie stron, dokładnie określo-
ne żądanie, wskazanie rodzaju po-
stępowania (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 roz-
strzygnięcie sporu w trybie art. 8 
ust. 119;

2.	 oświadczenie, że sprawa o to sa-
mo roszczenie, między tymi sa-
mymi stronami nie jest w toku al-
bo nie została rozpatrzona przez 
Koordynatora, inny właściwy pod-
miot albo sąd;

3.	 kopię korespondencji z przedsię-
biorstwem energetycznym doty-
czącej sporu lub oświadczenie 
o podjęciu próby kontaktu z przed-
siębiorstwem energetycznym i bez-
pośredniego rozwiązania sporu.

Jeśli wniosek nie spełnia wyma-
gań ustawowych, Koordynator wzy-
wa Wnioskodawcę do uzupełnienia 
wniosku (w terminie nie krótszym, niż 
7 dni), pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia.

Koordynator odmawia rozpatrze-
nia sporu, gdy:
1.	 przedmiot sporu wykracza poza 

kategorie objęte właściwością Ko-
ordynatora;

2.	 wnioskodawca nie podjął - przed 
złożeniem wniosku - próby kon-
taktu z przedsiębiorstwem ener-
getycznym i bezpośredniego roz-
wiązania sporu;

3.	 sprawa o to samo roszczenie mię-
dzy tymi samymi stronami jest 
w toku, z zastrzeżeniem zawie-
szenia z urzędu postępowania to-
czącego się w tej sprawie przed 
prezesem URE w trybie art. 8 ust. 
1 ustawy - Prawo energetyczne al-
bo rozpatrzenia już sprawy przez 
Koordynatora, inny właściwy pod-
miot lub sąd;

4.	 wartość przedmiotu sporu jest 
wyższa albo niższa od progów 
ustawowych wyznaczonych w try-

bie prawem przepisanym (na pod-
stawie przepisów wykonawczych).
Jeśli Wnioskodawca wystą-

pi z wnioskiem w trybie art. 8 ust. 1 
w trakcie postępowania przed Koordy-
natorem, prezes URE zawiesza z urzę-
du postępowanie wszczęte na podsta-
wie art. 8 ust. 1, po jego wszczęciu.

Wynik postępowania20 w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania spo-
rów konsumenckich przedstawiany 
jest stronom w terminie 90 dni od 
dnia doręczenia wniosku organowi 
ADR. W przypadku sporu szczegól-
nie skomplikowanego termin ten może 
być przedłużony, o czym strony powin-
ny być powiadomione (ze wskazaniem 
terminu zakończenia sprawy)21.

Szczegółowy tryb prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądo-
wego rozwiązywania sporów - o któ-
rych mowa w art. 31a ustawy Prawo 
energetyczne - określi minister właści-
wy do spraw energii (Minister Ener-
gii)22, w drodze rozporządzenia23.

Zindywidualizowane, profesjonal-
ne, odpowiedzialne i nieodpłatne pro-
wadzenie przez Koordynatora, każ-
dego pozasądowego postępowania 
w zakresie przedmiotowo wyznaczo-
nym 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 ad-
ministracyjnym”, 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 sys-
temu ADR przez przedsiębiorcę (…). W obecnym stanie 
prawnym obowiązek uczestnictwa w postępowaniu ADR 
mają podmioty rynku finansowego w związku z postępo-
waniem 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 ma-
terialnych reguł i procedury orzekania, 3) zagwarantowa-
nie możliwości aktywnego uczestnictwa w  postępowa-
niu, głównie przez przytaczanie stosownej argumentacji, 
zgłaszanie dowodów i wniosków dowodowych oraz wy-
suwanie innych żądań procesowych - por. Z. Kmieciak 
„Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym”, Wy-
dawnictwo Zakamycze 2004, s. 16.

7.  Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
„Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji – zagadnie-
nia prawne i  ekonomiczne” pod redakcją A. Binsztoka; 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu; Wrocław 2012, s. 19.

8.  Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
„Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji – zagadnie-
nia prawne i ekonomiczne”, tamże s. 19.

9.  „konsument” oznacza każdą osobę fizyczną działają-
cą 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 praw-
ną, 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.

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 energe-
tyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), spośród 
osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjne-
go naboru, które: 1) posiadają tytuł zawodowy magistra 
lub równorzędny; 2) korzystają w  pełni z  praw publicz-
nych; 3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe ani nie orzeczono wobec nich zakazu zajmowania 
kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych 
ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa; 
4) posiadających kompetencje kierownicze; 5) posiada-
jących co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 
3-letni s taż pracy na stanowisku kierowniczym; 6) posia-
dających wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należą-
cych 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 praco-
dawcy „a także odpowiedzialność za mienie pracodawcy 
(w tym zabezpieczenie warunków pracy własnej i podle-
głych 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 „cha-
rakter specjalistyczny i samodzielny” a nie charakter kie-
rowniczy 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 energetycz-
ne, 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 handlo-
wego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiają-
cych 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 za-
kresie gospodarstwa rodzinnego.

13.  Prosumentowi, będącemu konsumentem w rozumie-
niu K.c., przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa 
energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mi-
kroinstalacji, rozliczania i dystrybucji tej energii (zob. art. 
6c ust. 1a i nast. Ustawy - Prawo energetyczne). Przed-
siębiorstwo energetyczne jest zobowiązane rozpatrzyć 
reklamację w  ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli 
reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uwa-
ża się, że została uwzględniona. Jeżeli przedsiębiorstwo 
energetyczne nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca pa-
liw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodar-
stwie domowym - w  terminie 14 dni od powiadomienia 
go o  nieuwzględnieniu reklamacji - wystąpi do Koordy-
natora 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 ener-
getyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta bę-
dącego 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 go-
spodarstwie domowym z wnioskiem o wszczęcie postę-
powania 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 pa-
liw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie 
zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zuży-
cia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji 
energii elektrycznej (zob. art. 3 pkt 13a ustawy - Prawo 
energetyczne).

15.  Usługa kompleksowa - usługa świadczona na pod-
stawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprze-
daży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystry-
bucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, 
umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji 
paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi magazy-
nowania paliw gazowych (zob. art. 3 pkt 30 ustawy - Pra-
wo energetyczne).

16.  Mikroinstalacja - instalacja OZE o łącznej mocy zain-
stalowanej 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 działalno-
ści gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność 
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszu-
kiwanie, 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  przed-
siębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z  jej działalnością gospodarcza lub zawodową (zob. 
art. 221 K.c.).

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednost-
ka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1K.c., pro-
wadząca 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 świadcze-
nie 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 , umo-
wy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz 
umowy kompleksowej oraz z przypadku nieuzasadnione-
go wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, 
odmowy przyłączenia w  pierwszej kolejności instalacji 
odnawialnego źródła energii, a także odmowy przyłącze-
nia 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 nego-
cjacji przy prezesie URE - zgodnie z ratio legis - jest nie-
odpłatne (ustawa o ADR - w art. art. 71 ust. 1 - wskazuje 
dotację celową, czyli środki z budżetu państwa limitowa-
ne w latach 2017-2026 w kwocie po 45 760 zł rocznie 
„na wykonywanie zadań w zakresie pozasądowego roz-
wiązywania sporów konsumenckich”).

Strony postępowania mają zapewnioną możliwość ak-
tywnego udziału w postępowaniu przed Koordynatorem, 
poprzez ustawową gwarancję: 1) przedstawiania stano-
wisk, dokumentów i dowodów, 2) dostępu do stanowisk, 
dokumentów i  dowodów przedstawionych przez drugą 
stronę oraz opinii wydanych przez ekspertów, 3) możli-
wość ustosunkowania się do opinii, ekspertyz itp.

21.  Zob. też G. Kaczmarek „Alternatywne metody roz-
wiązywania 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 sek-
torowych stanowiących lex specialis), nie przewidziano 
dla Koordynatora kompetencji do szczegółowego okre-
ślenia procedury postępowania np. w formie regulaminu, 
zarządzenia czy uzgodnienia, lecz zawarto delegację dla 
Ministra Energii, która znalazła urzeczywistnienie w roz-
porządzeniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowa-
dzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępo-
wania 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.
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Maciej Zborowski, adwokat i doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Dnia 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.

Wodny „podatek” 
- reaktywacja

 � Zwieńczenie 
długotrwałego procesu

Prace nad przepisami nowego Pra-
wa wodnego, dostosowującymi prawo 
polskie do wymagań Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej, trwały od dłuższego czasu. 
Zapoczątkowano je już w parlamencie 
poprzedniej kadencji. W ubiegłym roku 
projekt był na wokandzie Stałego Ko-
mitetu Rady Ministrów, Komisji Prawni-
czej, 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. usta-
wa uchwalona przez parlament została 
podpisana przez Prezydenta RP. No-
wa 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 for-
malnie nie są określane mianem „podat-
ku”, w rzeczywistości będą miały charak-
ter świadczenia podatkowego. Będą to 
przecież świadczenia przymusowe i bez-
zwrotne, zaś ich beneficjentem będzie 
szeroko rozumiane państwo, działające 
przez nowotworzone Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Wodnej „Wody Polskie”.
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Do ponoszenia opłat za usługi wod-
ne odpowiednie zastosowanie będą 
znajdowały przepisy Ordynacji podat-
kowej zawarte w jej dziale III, zatytu-
łowanym „Zobowiązania podatkowe”, 
zaś uprawnienia organów podatkowych 
będą przysługiwały Wodom Polskim, 
właściwym organom Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz gminom. Procedurę 
postępowania Wód Polskich będą okre-
ślały przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Sądowej weryfikacji 
zasadności ponoszenia opłat za usługi 
wodne będą dokonywały sądy admini-
stracyjne, a ich egzekucja będzie się 
odbywała w trybie administracyjnym.

 � Co konkretnie będzie 
„opodatkowane”

Przedmiotem podatku wodnego bę-
dą usługi wodne, rozumiane jako za-
pewnienie gospodarstwom domowym, 
podmiotom publicznym oraz podmio-
tom prowadzącym działalność gospo-
darczą możliwości korzystania z wód 
w zakresie wykraczającym poza zakres 
powszechnego, zwykłego oraz szcze-
gólnego korzystania z wód.

Powszechne korzystanie z wód 
przysługuje każdemu i służy zaspoka-
janiu zwłaszcza potrzeb osobistych, 
bez stosowania specjalnych urządzeń 
technicznych, w tym także do wypo-
czynku, uprawiania turystyki, sportów 
wodnych itp. Podobnie, zwykłe korzy-
stanie z wód umożliwia zaspokajanie 
potrzeb własnego gospodarstwa do-
mowego oraz gospodarstwa rolnego. 
Szczególnym korzystaniem z wód jest 
natomiast korzystanie w stopniu wykra-
czającym poza powszechne oraz zwy-
kłe korzystanie z wód i obejmuje m.in. 
korzystanie z wód na potrzeby działal-
ności gospodarczej.

Skoro więc usługi wodne służą za-
opatrzeniu w wodę w przypadkach wy-
kraczających poza powszechne, zwykłe 
i szczególne korzystanie z wód, służące 
głównie zaspokajaniu potrzeb osobi-
stych i prowadzeniu działalności gospo-
darczej, to przyjąć należy, że podmiota-
mi obciążonymi opłatami będę przede 

wszystkim duże przedsiębiorstwa, któ-
re używają wody na skalę przemysło-
wą, w ten sposób, że dokonują poboru 
wód podziemnych lub wód powierzch-
niowych.

 � Jaka konstrukcja opłaty

Opłata za usługi wodne za pobór 
wód składa się z opłaty stałej oraz opła-
ty zmiennej uzależnionej od ilości wód 
pobranych.

W przypadku sektora energetycz-
nego, opłatę za pobór wód do celów 
elektrowni wodnych ponosi się wyłącz-
nie za ilość energii elektrycznej wypro-
dukowanej w obiekcie energetyki wod-
nej, z wykorzystaniem wody pobranej 
zwrotnie oraz za pobraną bezzwrotnie 
wodę technologiczną nieprzeznaczoną 
wprost do produkcji energii elektrycz-
nej. Natomiast opłatę zmienną za pobór 
wód do celów zapewnienia funkcjono-
wania systemów chłodzenia elektrowni 
lub elektrociepłowni ponosi się wyłącz-
nie za różnicę między ilością wód po-
branych 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 po-
wierzchniową czy wodę podziemną, 
przeznaczenia wody, jej średniego ni-
skiego przepływu z wielolecia (SNQ), 
przy czym wielolecie obejmuje co naj-
mniej 20 lat.

 � Kto określi stawki opłat

Górne stawki opłaty stałej i zmien-
nej określają przepisy ustawy - Prawo 
wodne, zaś stawki jednostkowe w ra-
mach limitów ustawowych określi Ra-
da Ministrów w drodze rozporządzenia.

Przykładowo, opłata stała za pobór 
wód podziemnych do celów wytwarza-
nia energii elektrycznej lub cieplnej dla 
instalacji posiadających w dniu wejścia 
w życie ustawy ważne pozwolenia wod-
noprawne albo pozwolenia zintegro-
wane, wynosi nie więcej niż 500 zł na 

dobę za 1 m3/s za określony w pozwo-
leniu wodnoprawnym albo w pozwole-
niu zintegrowanym maksymalny pobór 
wód. Natomiast opłata zmienna za po-
bór wód do celów:
a) zapewnienia funkcjonowanie sys-

temów chłodzenia elektrowni 
i elektrociepłowni dla instalacji po-
siadających w dniu wejścia w życie 
ustawy ważne pozwolenia wodno-
prawne albo pozwolenia zintegro-
wane, wynosi nie więcej, niż: 

 � 0,70 zł za 1 m3 różnicy między 
ilością wód podziemnych pobra-
nych do tych celów, a ilością wód 
z obiegów chłodzących elektrowni 
lub elektrociepłowni - wprowadza-
nych do wód lub do ziemi; 

 � 0,35 zł za 1 m3 różnicy między ilo-
ścią wód powierzchniowych pobra-
nych do tych celów, a ilością wód 
z obiegów chłodzących elektrowni 
lub elektrociepłowni - wprowadza-
nych do wód lub do ziemi;

b) elektrowni wodnych - wyniesie nie 
więcej niż 1,24 zł za 1 MWh wy-
produkowanej energii elektrycznej 
w obiekcie energetyki wodnej oraz 
nie więcej niż 0,35 zł za pobór bez-
zwrotny 1 m3 wody technologicznej 
nieprzeznaczonej wprost do pro-
dukcji energii elektrycznej.
Istotne jest, że wysokość opłat za 

usługi wodne ustala się według sta-
wek tych opłat obowiązujących w okre-
sie, 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 po-
nosiły opłaty, których wysokość ustalą 
Wody Polskie.

O wysokości opłaty stałej zobowią-
zany dowie się z informacji rocznej, za-
wierającej m.in. sposób obliczenia tej 
opłaty. Opłatę będzie należało uiścić 
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na rachunek bankowy Wód Polskich 
w czterech równych ratach kwartalnych, 
nie później niż do końca miesiąca na-
stępującego po upływie każdego kwar-
tału. Jeżeli zobowiązany do wniesienia 
opłaty nie wykona swojego obowiązku, 
właściwy organ Wód Polskich określi 
wysokość opłaty stałej w drodze de-
cyzji. Złożenie odwołania od decyzji nie 
wstrzyma jej wykonania, co oznacza, że 
decyzja będzie natychmiast wykonalna.

Analogicznie będzie ustalana opła-
ta zmienna. Również i w przypadku tej 
opłaty Wody Polskie poinformują o wy-
sokości opłaty i sposobie jej obliczenia, 
przy czym okresem rozliczeniowym dla 
opłaty zmiennej będzie kwartał. Opła-
ta zmienna powinna zostać uiszczona 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
informacji, zaś w braku uiszczenia opła-
ty właściwy organ Wód Polskich okre-
śli wysokość opłaty w drodze decyzji. 
Przedmiotowa decyzja, tak jak w przy-
padku opłaty stałej, będzie natychmiast 
wykonalna, ponieważ złożenie odwoła-
nia nie wstrzymuje jej wykonania.

 � Czy będzie można się 
odwołać

Korzystający z usług wodnych, zo-
bowiązany do ponoszenia opłat z tego 
tytułu, będzie mógł złożyć reklamację, 
jeden raz w okresie rozliczeniowym, je-
żeli nie zgadza się z wysokością opłaty 
stałej lub zmiennej. W takim przypadku 
reklamację będzie należało złożyć do or-
ganu 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 obo-
wiązku uiszczenia opłaty.

W razie uznania reklamacji za uza-
sadnioną, korzystający z usług wodnych 
otrzyma nową informację o wysoko-
ści opłat. Natomiast w razie nieuznania 
reklamacji, wysokość opłaty za usługi 
wodne zostanie określona w drodze 
decyzji, od której będzie przysługiwa-
ła skarga do sądu administracyjnego.

W związku z powyższym aktywność 
korzystającego w wykazywaniu, że wy-
sokość opłat została błędnie ustalona, 
powinna koncentrować się na postę-
powaniu przed Wodami Polskimi, po-
nieważ sąd administracyjny będzie ba-
dał legalność decyzji Wód Polskich na 
moment jej wydania i nie przeprowadzi 
postępowania dowodowego.

 � Jaka egzekucja

Opłaty za usługi wodne będą podle-
gały przymusowemu ściągnięciu w try-
bie określonym w ustawie o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji. 

prawdopodobna skoro decyzje okre-
ślające 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, wprowa-
dzenie opłat za usługi wodne nie mo-
że stanowić podstawy do zmiany taryf 
(ogłoszonych publicznie cen i stawek 
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wo-
dę 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 usłu-
gi 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 elektroenerge-
tycznej i ciepłowniczej oraz że zostaną 
należycie wykorzystane do utrzymania 
właściwego stanu infrastruktury wodnej.

 � Wnioski

Korzystający z wody w stopniu skut-
kującym obowiązkiem uiszczania opłat 
za usługi wodne, a więc głównie duże 
przedsiębiorstwa z branży elektroener-
getycznej i ciepłowniczej, dokonujące 
poboru wód dla wykonywanej działalno-
ści, staną od 1 stycznia 2018 r. w obliczu 
świadczenia o charakterze podatko-
wym, pobieranego w trybie administra-
cyjnym. Miejmy nadzieję, że opłaty za 
wodę nie staną się narzędziem fiskali-
zmu, lecz będą rzeczywiście efektem 
przyjęcia zasady „zanieczyszczający 
płaci” i pozytywnie wpłyną na sposób 
gospodarowania wodami.
� o

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 bę-
dą odpowiedzialni naczelnicy urzędów 
skarbowych. Możliwość stosowania eg-
zekucji administracyjnej w stosunku do 
podmiotów uchylających się od termi-
nowego uiszczania opłat, jest bardzo 
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Publikacja konkluzji BAT oznacza, 
że Polsce nie udało się obronić sekto-
ra wytwórczego, historycznie oparte-
go na wysokoemisyjnym węglu, przed 
niekorzystnymi dla niego regulacjami 
środowiskowymi. Głosowanie nad kon-
kluzjami BAT na poziomie europejskim 

Agnieszka Skorupińska, adwokat, counsel, lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, CMS

Dalsze obostrzenia  
dla Polskiej energetyki 
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.

odbyło się 28 kwietnia tego roku i do 
końca nie było wiadomo, czy Polsce 
uda się zablokować sporne zmiany. 
Choć stanowisko Polski poparło osta-
tecznie 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 dekarboni-
zacji europejskiej gospodarki. W konse-
kwencji organizacje ekologiczne trium-
fują, a Polska energetyka znów liczy 
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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 no-
wych wymogów. Dla wielu przedsię-
biorstw energetycznych będzie się to 
wiązało z koniecznością przeprowa-
dzenia kolejnych kosztownych inwe-
stycji dostosowawczych. Aby tego 
uniknąć poszczególne zakłady mogą 
jednak próbować uzyskać tzw. odstęp-
stwo od konkluzji BAT, co pozwoli od-
sunąć dostosowanie do konkluzji BAT 
w bardziej odległą przyszłość albo na-
wet definitywnie uniknąć obowiązku 
dostosowania do konkluzji BAT.

 � Skąd wzięły się 
konkluzje BAT?

Instalacje przemysłowe odgrywają 
istotną rolę w tworzeniu gospodarczego 
dobrobytu mieszkańców UE, przy czym 
w znaczący sposób oddziałują na środo-
wisko. Nie uszło to uwadze prawodawcy 
unijnemu, który już w 1996 r. przyjął re-
gulację obejmującą ponad 50 000 insta-
lacji w UE. W ówczesnych przepisach 
przewidziano zintegrowane podejście 
do kontroli zanieczyszczeń z instalacji, 
które objawia się m.in. ustalaniem wa-
runków różnych emisji w jednym tzw. 
pozwoleniu zintegrowanym. Regulacje 
dotyczące instalacji przemysłowych roz-
wijały się na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu 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 Techni-
ques - BAT) przy ustalaniu dopusz-
czalnych wielkości emisji i innych wa-
runków pozwoleń dla instalacji. Opis 
najlepszych dostępnych technik do-
konywany jest w dokumentach re-
ferencyjnych 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 przedsta-
wicieli przemysłu, których pracę koor-
dynuje Europejskie Biuro IPPC w Sewil-
li. Od niedawna w proces opracowania 
BREF zaangażowane są także organi-
zacje pozarządowe. 

W przeszłości BREF mogły stano-
wić punkt odniesienia do ustalania wa-
runków pozwoleń zintegrowanych, ale 
jednak nie były aktem prawnym. Taki 
stan rzeczy skutkował dość dużą do-
wolnością w treści pozwoleń zintegro-
wanych. Dlatego wraz z przyjęciem Dy-
rektywy IED wprowadzono nowy - tym 
razem już wiążący prawnie - dokument, 
tj. konkluzje BAT. W tym dokumencie 
zawarta jest esencja ustaleń BREF 
oraz sformułowane są wnioski doty-
czące najlepszych dostępnych tech-
nik dla instalacji nim objętych, a także 
wskazane są poziomy emisji powiąza-
ne z najlepszymi dostępnymi technika-
mi. Po opublikowaniu konkluzje BAT 
stają się częścią porządku prawnego 
Państw Członkowskich. 

Do tej pory najlepsze dostępne 
techniki dla dużych obiektów energe-
tycznego spalania opisywał liczący nie-
malże 600 stron BREF dla LCP z 2006 r. 
Mając na uwadze, że dostępne tech-
niki dla przemysłu podlegają nieustan-
nemu rozwojowi, w 2011 r. rozpoczął 
się przegląd obowiązującego BREF dla 
LCP, którego wynikiem jest m.in. przyję-
cie 28 kwietnia 2017 r. wspomnianych 
konkluzji BAT. 

Oprócz instalacji energetycznego 
spalania paliw (co najmniej 50 MW cał-
kowitej mocy dostarczanej w paliwie), 
konkluzjami BAT objęte są także nie-
które 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 rygorystycz-
ne poziomy emisji powiązane z naj-
lepszymi dostępnymi technikami (tzw. 
BAT-AELs). BAT-AELs są wiążące na 
potrzeby ustalania dopuszczalnej wiel-
kości emisji w pozwoleniu zintegrowa-
nym. W niektórych przypadkach po-
ziomy te zostały znacząco zaostrzone 
w stosunku do dotychczasowych po-
ziomów 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 ustawo-
dawca dostrzegł ten problem i zawarł 
w ustawie Prawo ochrony środowiska2 
przepisy, z których wynika, że wiążące 
na potrzeby ustalania dopuszczalnych 
wielkości emisji, powinny być najwyż-
sze z określonych w konkluzjach BAT 
wielkości emisji powiązanych z BAT. 

Oprócz wprowadzenia surowszych 
standardów dla zanieczyszczeń hi-
storycznie regulowanych przez pra-
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wodawcę unijnego (NOX, SO2, pył), 
w konkluzjach BAT unormowano także 
dodatkowe, dotąd nieobjęte standarda-
mi na poziomie europejskim, substan-
cje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowo-
dór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak). 

W konkluzjach BAT zawarto także 
inne wymogi, które mogą znacząco 
wpłynąć na działalność poszczegól-
nych instalacji - przykładowo choćby 
można wskazać nowe wymogi doty-
czące monitoringu. 

Uogólniając, instalacje nowe, które 
dopiero rozpoczynają działalność po 
opublikowaniu konkluzji BAT dla LCP 
będą musiały być już zgodne z wy-
maganiami wynikającymi z konkluzji 
BAT. Trochę inaczej wygląda sytuacja 
w odniesieniu do instalacji już funkcjo-
nujących - w ich przypadku zgodność 
będzie musiała zostać zapewniona 
w ciągu 4 lat od dnia publikacji kon-
kluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE.

W Prawie ochrony środowiska 
przewidziano - w ślad za Dyrektywą 
IED - specjalną procedurę dostoso-
wawczą. 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, or-
gan przekaże prowadzącemu instala-
cję, informację o konieczności dostoso-
wania instalacji w terminie nie dłuższym 
niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji 
BAT w Dzienniku Urzędowym UE do 
wymagań określonych w tych konklu-
zjach oraz wezwie prowadzącego in-
stalację do wystąpienia z wnioskiem 
o zmianę pozwolenia w terminie roku 
od dnia doręczenia wezwania, określa-
jąc zakres tego wniosku, mający zwią-
zek ze zmianami wynikającymi z doko-
nanej analizy. 

Oznacza to, że duże zakłady do-
stały 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 bezpieczeń-
stwu dostaw energii elektrycznej w Pol-
sce. Należy bowiem mieć na uwadze 
strukturę produkcji energii elektrycznej 
w Polsce, która na przestrzeni ostat-
nich lat nie uległa wielkim zmianom, 
i nadal oparta jest na paliwach kopal-
nych - węglu kamiennym i brunatnym. 

Ratunkiem dla instalacji, których 
modernizacja w celu dotrzymania norm 
wynikających z konkluzji BAT nie bę-
dzie 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 od-
stępstwo od dotrzymywania granicz-
nych wielkości emisyjnych określonych 
na podstawie konkluzji BAT. 

Odstępstwo będzie polegało na 
wydłużeniu okresu dostosowania się 
do ostrzejszych granicznych wielko-
ści emisji ponad ustawowy limit 4 lat, 
przy czym w przepisach nie wskazano 
górnej granicy okresu odstępstwa. Za-
tem w praktyce można ubiegać się też 
o odstępstwo bezterminowe. Udzie-
lenie odstępstwa i określenie jego za-
sad będzie następowało każdorazo-
wo w pozwoleniu zintegrowanym dla 
danej instalacji. Oznacza to, że będzie 
się to odbywało na poziomie regional-
nym (odpowiedni marszałek, starosta), 
a nie na poziomie krajowym (minister 
środowiska).

Takie odstępstwo może zostać 
udzielone z uwagi na nieproporcjonal-
nie wysokie koszty dostosowania in-
stalacji do granicznych wielkości emi-
syjnych, w stosunku do korzyści dla 
środowiska, pod warunkiem, że nie 
zostaną przekroczone krajowe standar-
dy emisyjne. W analizie poprzedzają-
cej udzielenie odstępstwa należy wziąć 
pod uwagę położenie geograficzne, 
lokalne warunki środowiskowe, cha-
rakterystykę techniczną instalacji lub 
inne czynniki mające wpływ na funk-

cjonowanie instalacji i środowisko ja-
ko całość. Kryteria te oznaczają, że 
prowadzący instalację występujący 
o udzielenie odstępstwa, będzie mu-
siał wykazać, że jego instalacja odbie-
ga od modelowych instalacji, w opar-
ciu o które formułowano konkluzje BAT 
(well performing plants), i koszty jej do-
stosowania do konkluzji BAT są niepro-
porcjonalne do korzyści dla środowi-
ska. Zatem trzeba wykazać, że wobec 
danej instalacji zachodzi „szczególny 
przypadek” w rozumieniu Prawa ochro-
ny środowiska uzasadniający udziele-
nie odstępstwa.

Kluczowe w zakresie wykazania 
nieproporcjonalnie wysokich kosztów 
okaże się porównanie wysokości kosz-
tów niezbędnych do poniesienia, aby 
instalacja mogła osiągnąć graniczne 
wielkości emisyjne, z wartością korzy-
ści dla środowiska. Organ będzie zobo-
wiązany do oceny, czy dany przypadek 
można uznać za szczególny i zasługu-
jący na odstępstwo, zaś uzasadnienie 
takiej oceny powinno znaleźć się w tre-
ści wydanego przez organ pozwolenia 
zintegrowanego. 

W tym momencie trudno jeszcze 
przewidywać, jak organy będą pod-
chodzić do odstępstw - czy będą je 
traktować zupełnie wyjątkowo (a więc 
udzielać ich jedynie w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach), czy też za-
proponują sprzyjającą prowadzącym 
instalację, liberalną wykładnię przesła-
nek. Warto jednak wskazać, że wnio-
sek o odstępstwo będzie także pod-
legał weryfikacji ze strony organizacji 
pozarządowych, które będą brały udział 
w takim postępowaniu. Zatem warto 
przygotować dokumenty w taki sposób, 
aby budziły one jak najmniej wątpliwo-
ści, a ryzyko zakwestionowania udzie-
lonego odstępstwa było jak najniższe. 
� o

Przypisy:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/
UE z dnia 24  listopada 2010  r. w sprawie emisji prze-
mysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszcze-
niom i  ich kontrola) (Dz. Urz. UE L z 2010 r. poz. 334, 
s. 17).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).



22 nr 4(58)/2017
P

al
iw

a 
d

la
 e

n
er

g
et

yk
i

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

F
ot

. p
ix

ab
ay

.c
om

Przyszłość górnictwa 
węgla brunatnego w Polsce

Polska 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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Uważam, że można zmienić obecną 
i proponowaną politykę klimatyczno-ener-
getyczną 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 „ograni-
czeń” z Brukseli. Polska winna jedno-
znacznie wypracować własną doktrynę 
górniczo-energetyczną opartą w pierw-
szej kolejności o krajowe surowce ener-
getyczne, tj. energetykę węglową w po-
wiązaniu z ekonomiczną energetyką 
odnawialną. Nie można karać kraju za hi-
storyczne uwarunkowania gospodarcze. 
Polska jest dużym europejskim krajem, 
ale stosunkowo ubogim ekonomicznie 
przy drastycznym wzroście zadłużenia 
zagranicznego - sięgającym obecnie 
około jednego biliona złotych (podwo-
jenie w okresie ostatnich 10 lat)! Artykuł 
przedstawia możliwy rozwój branży wę-
gla brunatnego w I poł. XXI w.

 � Rola węgla brunatnego 

Istniejące kompleksy paliwowo-
energetyczne wykorzystujące węgiel 
brunatny, z kompleksem Bełchatów na 
czele są obecnie istotnym gwarantem 
bezpieczeństwa energetycznego Pol-
ski. Stabilizują ceny energii elektrycznej 
dla krajowych gospodarstw domowych 
oraz przemysłu. Ich eksploatacja prowa-
dzona jest z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych rozwiązań technologicz-
nych oraz z poszanowaniem wszystkich 
wymogów ochrony środowiska, zarów-
no 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 za-
trudnienie w branży węgla brunat-
nego znajduje obecnie ok. 23,5 tys. 
osób, a po uwzględnieniu miejsc 
pracy w usługach towarzyszących 
łącznie nawet 100 tys. osób); 

 � przyczyniają się do rozwoju infra-
struktury drogowej, kolejowej oraz 

obiektów użyteczności publicznej;
 � tworzą centra przemysłowe i miej-

skie w rejonach rolniczych;
 � stymulują popyt wewnętrzny, roz-

wój działalności usługowej, budow-
nictwa, szkolnictwa, itp.;

 � są źródłem istotnych dochodów z ty-
tułu opłat i podatków dla województw 
i gmin oraz poprawiają wskaźniki ma-
kroekonomiczne regionu.
Co istotne, kompleksy paliwowo-

energetyczne wykorzystujące węgiel 
brunatny, wykazywały dotychczas do-
datnią rentowność i generowały nad-
wyżki umożliwiające finansowanie inwe-
stycji utrzymujących oraz rozwojowych, 
także w innych segmentach energe-
tyki. 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 obec-
nie eksploatowanych złożach przez 
poszczególne kopalnie umożliwiają za-
chowanie stabilnego poziomu wydoby-
cia jedynie do 2020 r. Po tym okresie 
nastąpi spadek potencjału wydobyw-
czego w istniejących kopalniach, a co 
za tym idzie spadek wydobycia i do-
stępności węgla brunatnego, jako pa-
liwa dla energetyki. Bez udostępniania 
nowych złóż węgla brunatnego i bu-
dowy nowych kompleksów opartych 
na tym paliwie, w latach 2040-2045 
nastąpi całkowity zanik mocy wytwór-
czych opartych na węglu brunatnym, 
a to oznacza likwidację całej branży 
[1, 2]. Brak decyzji o uruchamianiu no-

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

Lata

Scenariusz pesymistyczny Scenariusz realny Scenariusz optymistyczny

Łączne 
wydobycie 

węgla

Łączna pro-
dukcja energii 
elektrycznej

Łączne 
wydobycie 

węgla

Łączna pro-
dukcja energii 
elektrycznej

Łączne wydo-
bycie węgla

Łączna pro-
dukcja 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

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 wydoby-
tego 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
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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 pro-
dukcji energii z węgla brunatnego, a to 
przy założeniu, że w kolejnych latach 
będzie wzrastało zapotrzebowanie na 
energię elektryczną równoznaczne jest 
z poważnym kryzysem energetycz-
nym i ograniczeniem bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Sytuacja taka 
wymusza konieczność podjęcia jak 
najszybszych decyzji o udostępnie-
niu nowych złóż i budowie nowych 
kompleksów górniczo-energetycznych.

 � Strategia branży węgla 
brunatnego w I poł. XXI w.

Strategię rozwoju górnictwa od-
krywkowego węgla brunatnego w Pol-
sce w I poł. XXI w. opracowano anali-
zując możliwe scenariusze w czynnych 
zagłębiach górniczo-energetycznych, 
jak również w nowych regionach, gdzie 
występują znaczne zasoby tego pali-
wa [1, 2]. 

Strategię branży opracowano w po-
staci trzech scenariuszy rozwoju górnic-
twa węgla brunatnego w Polsce:

 � scenariusz pesymistyczny zakła-
da wykorzystanie jedynie tych złóż 

węgla brunatnego, na które kopal-
nie posiadają obecnie koncesje na 
wydobywanie;

 � scenariusz realny zakłada konty-
nuację rozwoju tego górnictwa 
w oparciu o złoża satelickie czyn-
nych obecnie kopalń (Ościsłowo) 
oraz zagospodarowanie złóż per-
spektywicznych regionu łódzkiego 
(Złoczew) i lubuskiego (Gubin);

 � scenariusz optymistyczny za-
kłada kontynuację rozwoju tego 
górnictwa na złożach satelickich 
w  czynnych kopalniach (Dęby 
Szlacheckie) oraz powstanie no-
wych zagłębi górniczych w oparciu 
o złoża perspektywiczne regionu 
zachodniego (Legnicy) i regionu 
wielkopolskiego (Oczkowice).
Daty i parametry nowo uruchamia-

nych złóż węgla brunatnego w Pol-
sce w I poł. XXI w. pokazano w tab. 1, 
a łączne zestawienie parametrów pro-
dukcyjnych scenariuszy: pesymistycz-
nego, realnego oraz optymistycznego 
przedstawiono w tab. 2. Z przedstawio-
nych scenariuszy widać harmonogram 
wydobycia węgla brunatnego z zago-
spodarowywania nowych złóż - tab. 1.

Natomiast na rys. 1 przedstawiono 
możliwe wydobycia węgla brunatne-
go, a na rys. 2 produkcję energii elek-
trycznej według poszczególnych sce-
nariuszy.

Górnictwo węgla brunatnego może 
i powinno być przez wiele dekad XXI w. 
gwarantem bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski, a z tego paliwa moż-
na dalej produkować najtańszą ener-
gię elektryczną. Zwiększenie roli węgla 
brunatnego należy upatrywać w jego 
przetwórstwie na paliwa płynne i ga-
zowe, w tym gaz syntezowy i wodór 
oraz w produkcji brykietu, czy pyłu wę-
glowego. 

Wielkość maksymalnego wydoby-
cia 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 któ-
re wydłużyłyby pracę jednostek wy-
twórczych w regionie Konina Ościsło-
wo 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 zapo-
trzebowania na energię elektryczną 
w wysokości 200-220 TWh/r., zaspo-
koiłoby zapotrzebowania na energię 
elektryczną w 25%. Tym samym węgiel 
brunatny byłby nadal istotnym gwaran-
tem bezpieczeństwa energetycznego 
Polski, pozostawiając ok. 75% miksu 
paliwowego dla innych technologii (wę-
giel kamienny, OZE, gaz, energetyka 
jądrowa). Biorąc jednak pod uwagę, 
że inwestycje w tego rodzaju komplek-
sy paliwowo-energetyczne wymagają 
długiego okresu przygotowawczego 
przed rozpoczęciem właściwej eksplo-
atacji, decyzje dotyczące uruchomienia 
eksploatacji strategicznych złóż wę-
gla brunatnego powinny zapaść w jak 
najszybszym czasie, tak aby zapew-
nić dostępność surowca i możliwość 
produkcji z niego energii elektrycznej 
po 2030 r. 

W dalszej perspektywie czasowej 
po 2030 r. należałoby wziąć pod uwa-
gę również inne perspektywiczne i nie-
zagospodarowane złoża węgla brunat-
nego, do których należy zaliczyć złoża: 

Rys. 2. Produkcja energii elektrycznej według poszczególnych scenariuszy rozwoju w tys. GWh Źródło: Opracowanie własne

Legnica, Oczkowice, które do tego cza-
su powinny podlegać ochronie przed 
zabudową powierzchniową poprzez 
niezbędne zmiany w prawie.

Inne dotychczas niezagospodaro-
wane złoża węgla brunatnego mogą 
zostać zagospodarowane w różnym 
czasie, i w różny sposób. Obok pod-
stawowego wykorzystania węgla bru-
natnego, jako paliwa w elektrowniach 
cieplnych w technologii IGCC (ang. in-
tegrated gasification combined cycle) 
- technologia bloku gazowo-parowego 
ze zintegrowanym zgazowaniem węgla, 
niektóre z jego zasobów mogą zostać 
poddane procesowi zgazowania na-
ziemnego lub wykorzystane w techno-
logiach produkcji paliw ciekłych. 

Wyniki opracowanych scenariuszy 
mogą stanowić przesłanki do podję-
cia decyzji gospodarczych i politycz-
nych dla opracowania nowej polityki 
gospodarczej, a w tym nowej polityki 
energetycznej do 2050 r. opierającej się 
w pierwszej kolejności na wykorzysta-
niu krajowych surowców energetycz-
nych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego i zrównoważonego roz-
woju 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 kra-
jowych surowcach nie podlegających 
wpływom zewnętrznym - a systemy 
energetyczne były niedrogie i możli-
wie najmniej uciążliwe dla środowiska 
przyrodniczego. 
� o
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oparte jest na węglu i pomimo plano-
wanego wzrostu udziału energii ze źró-
deł odnawialnych, tzw. OZE, znaczący 
udział węgla jako podstawowego pali-
wa dla sektora energetycznego będzie 
utrzymywał się przez najbliższe lata. 
Zastosowanie paliw kopalnych zwią-
zane 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 po-
łowę mniejszy i wynosi 55,82 kg/GJ 
1. Tak wysokie wskaźniki dla produkcji 
energii elektrycznej z węgla są nieko-
rzystne w aspekcie polityki klimatycznej 
UE i dekarbonizacji sektorów przemy-
słowych. Wyraźnym sygnałem dla pod-
jęcia działań związanych z przeciwdzia-
łaniem zmianom klimatu było ustalenie 
w 2008 r. pakietu energetyczno-klima-

dr inż. Lucyna Więcław-Solny, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Polityka 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.

Problem z CO2 
- usunąć to nie wszystko

tycznego 3x20, który zakładał m.in. ob-
niżenie do 2020 r. emisji CO2 o 20%. 
Dodatkowym mechanizmem wspierają-
cym rozwój niskoemisyjnych technolo-
gii było wprowadzenie handlu emisjami, 
który wprowadził obowiązek wnoszenia 
opłat za emisję CO2. Z uwagi na obec-
nie utrzymujące się niskie ceny pozwo-
leń do emisji Wytwórcom nie opłaca się 
inwestować w nowoczesne technolo-
gie, czy też drastyczna zmiana miksu 
paliwowego. KE konsekwentnie dążąc 
do celu, podejmuje działania zmierza-
jące do zmniejszenia ilości dostępnych 
w systemie aukcyjnym pozwoleń do 
emisji, i tym samym podniesienia ich 
ceny. Jednym z propagowanych przez 
UE rozwiązań zapewniających obniże-
nie emisji CO2 jest zastosowanie tech-
nologii usuwania CO2 ze spalin bloków 
energetycznych, a następnie jego skła-
dowanie w odpowiednich strukturach 
geologicznych tzw. CCS , czy też uty-
lizacja wychwyconego CO

2 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. po-
st-combustion; 

 � spalanie tlenowe, tzw. oxy-fuel           
combustion. 
Z procesem usuwania CO2 przed 

spalaniem mamy do czynienia w przy-
padku zgazowania paliwa. Uzyskany 
gaz, poddany procesom oczyszczania 
i konwersji stanowi paliwo gazowe (któ-
rego głównym składnikiem jest wodór), 
które może zostać wykorzystane do pro-
dukcji energii elektrycznej - IGCC lub dla 
celów syntezy chemicznej. 

W procesie usuwania CO2 po spa-
leniu węgla mogą być stosowane tech-
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nologie absorpcyjne, polegające na wy-
korzystaniu np. wodnego roztworu amin. 
Zaabsorbowany ze spalin CO2 jest de-
sorbowany z roztworu i odwadniany, po 
czym sprężany i transportowany do miej-
sca magazynowania lub utylizacji. 

W  procesie spalan ia w  t le-
nie z  recyrkulacją spalin paliwo 
jest spalane w  mieszaninie tlenu  
i ditlenku węgla. Powstające spaliny za-
wierają głównie CO2 oraz parę wodną, 
którą można wydzielić na drodze kon-
densacji. 

 � Stan rozwoju 
absorpcyjnych 
technologii wychwytu 
CO2

Zakończony w 2015 r. Strategicz-
ny program badawczy „Zaawansowane 
technologie pozyskiwania energii” finan-
sowany przez NCBiR miał na celu opra-
cowanie rozwiązań przygotowujących 
sektor energetyczny do spełnienia wy-
mogów pakietu 3x20. Elementem Pro-
gramu były prace nad rozwojem tech-
nologii wychwytu CO2 ze spalin, metodą 
absorpcji chemicznej. Technologia ta jest 
znana od lat i wykorzystywana w proce-
sach oczyszczania gazów ze składników 
kwaśnych np. gazów rafineryjnych, ga-
zu ziemnego, a także w kilku przypad-
kach w procesach pozyskiwania CO2 
ze spalin bloków energetycznych (USA, 
Kanada). Badania podjęte przez Insty-
tut Chemicznej Przeróbki Węgla przy 
współpracy z Partnerami przemysłowy-
mi Tauron Polska Energia S.A. i Tauron 
Wytwarzanie S.A., miały na celu rozwój 
tej technologii w kierunku obniżenia jej 
energochłonności i dostosowania do wy-
magań sektora energetycznego. Obniże-
nie energochłonności procesu absorpcji 
CO2 możliwe jest poprzez dobór odpo-
wiedniego roztworu absorpcyjnego, in-
tensyfikację procesów wymiany ciepła 
i masy, dzięki modyfikacjom technicz-
nym rozwiązań aparaturowych oraz mo-
dyfikacjom procesowym całego układu 
wychwytu CO2, co znajduje odzwiercie-
dlenie w kosztach inwestycyjnych i ope-
racyjnych instalacji wychwytu CO2

2-7.

W ramach badań procesu usuwania 
CO2 w skali pilotowej przeprowadzo-
no ponad 2000 godzin testów usuwa-
nia CO2 z rzeczywistych gazów spalino-
wych w Elektrowni Łaziska i Jaworzno. 
W efekcie zastosowanych nowatorskich 
rozwiązań aparaturowych oraz optyma-
lizacji 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 techno-

logii wychwytu CO
2 potwierdzono 

możliwość zastosowania technologii                       
(post-combustion) w klasycznych blo-
kach węglowych sektora energetyczne-
go. Na rynku jest kilku oferentów tech-
nologii jak np. Fluor, Mitsubishi Heavy 
Industries, Shell, Aker czy Alstom. Wy-
zwaniem dla tych technologii jest po-
większenie skali i jej dostosowanie do 
wydajności bloków energetycznych, 
i jak wynika z pozyskanych informacji 
od przedstawicieli tych firm, są one go-
towe zaoferować rozwiązania dla sektora 
energetycznego. W takim razie, jaki jest 
powód opóźnienia w komercjalizacji tych 
technologii w energetyce? Na począt-
ku winę za taki stan rzeczy można było 
przypisać ryzyku technologicznemu tych 
technologii, braku doświadczeń w pra-
cy bloków wyposażonych w układ wy-
chwytu 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, nie-
pewność otoczenia biznesowego, brak 
odpowiednich zapisów prawnych krajów 
członkowskich, obawy sektora energe-
tycznego przed „nowym”, ale najważ-
niejszym jest brak rozwiązań co zrobić 
z wychwyconym CO2. Okazuje się bo-
wiem, że największym ryzykiem w ukła-
dzie CCS obciążony jest układ składo-
wania i związany z tym opór społeczny 
przed magazynowaniem CO2 w odpo-
wiednich strukturach geologicznych. 
Ograniczone możliwości składowania 
CO2 wymusiły rozwój nowych ścieżek 
utylizacji CO2. Poprzez analogię z ukła-
dami odsiarczania spalin, które na eta-
pie ich wprowadzania w sektorze ener-
getycznym obarczone były podobnymi 
ryzykami, jak teraz technologie wychwy-
tu CO2, można spodziewać się ich za-
stosowania pod warunkiem znalezienia 
odpowiedniej metody zagospodarowa-
nia CO2, jak produkcji gipsu w przypad-
ku 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 do-
tąd tylko w kilku przypadkach, w syn-
tezie: mocznika, alkoholu metylowego, 
węglanów organicznych, poliwęglanów, 
cyklicznych estrów, kwasu salicylowego 
i węglanów nieorganicznych8,9. Wiele 
procesów wykorzystujących CO2 znaj-

Rys. 1. Ogólna koncepcja technologii  
magazynowania energii z wykorzystaniem syntez chemicznych
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duje się w fazie badań laboratoryjnych 
i realizowane jest jedynie w skali piloto-
wej. Należą do nich syntezy liniowych 
węglanów organicznych oparte na re-
akcji CO2 z alkoholami, węglanów cy-
klicznych z alkenów, nienasyconych 
kwasów karboksylowych, cyklicznych 
estrów, jak również karbaminianów bę-
dących substratami do produkcji poli-
uretanów. 

Zagadnienia związane z opracowa-
niem efektywnych i ekonomicznie uza-
sadnionych systemów konwersji CO2, 
stanowią duże wyzwanie z uwagi na ko-
nieczność dostarczenia odpowiedniej 
ilości energii dla „zaktywowania” CO2, 
który jest bardzo stabilną termodyna-
micznie cząsteczką. Dla tego celu ko-
nieczne jest np. dostarczenie wodoru, 
którego w przypadku syntezy z wyko-
rzystaniem CO2 potrzeba odpowiednio 
większej liczby moli w porównaniu z syn-
tezami z CO. W praktyce przemysłowej 
wodór pochodzi z procesów reformingu 
gazu ziemnego lub elektrolizy. W pierw-
szym przypadku rozkład gazu ziemnego 
dostarcza wodór, ale również CO2, czy-
li bezsensownym byłoby pozyskiwanie 
H2 tą metodą i kierowania go do syntez 
z wykorzystaniem CO2 pochodzącego 
z sektora energetycznego. W drugim 
przypadku, elektroliza wody pozwala pro-
dukować czysty wodór, ale wymaga do-
starczenia energii elektrycznej na potrze-
by pracy elektrolizera. Aby uzyskać cel 
jakim jest obniżenie emisji CO2 z sekto-
ra energetycznego, koniecznością sta-
je się wykorzystanie energii elektrycznej 
pochodzącej z OZE dla zasilania tego 
procesu. Dodatkowo takie podejście po-
zwala na zagospodarowanie nadwyżek 

Rys. 2. Możliwe drogi uwodornienia CO2
10

energii z OZE pełniąc funkcje jej maga-
zynowania i stabilizatora systemu ener-
getycznego - rys.1. 

Na rys. 2 przedstawiono możliwe 
ścieżki uwodornienia CO2 do różnych pro-
duktów10. Jednymi z najbardziej perspek-
tywicznych 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 Re-
cycling International). Instalacja została 
zlokalizowana w pobliżu 76,5 MW elek-
trowni geotermalnej Svartsengi na Islandii. 
W 2015 r. CRI zwiększyło moc produkcyj-
ną zakładu z 1,3 do ponad 5 mln litrów 
metanolu rocznie. Zakład przetwarza ok. 
5,5 tys. ton ditlenku węgla rocznie.

Natomiast instalacja syntezy meta-
nu z CO2 - Audi E-gas, została urucho-
miona w 2013 r. w Niemczech. Insta-
lacja produkuje 300 m3/h SNG z CO2 

pochodzącego z okolicznej biogazowi. 
Na produkcję ok. 1000 ton SNG po-
trzeba 2,8 tys. ton CO2 

12.
Również w Polsce rozpoczęto pra-

ce nad opracowaniem i sprawdzeniem 
w skali pilotowej instalacji produkującej 
SNG z CO2 wydzielonego ze spalin wę-
glowego bloku elektrowni Łaziska13. TAU-
RON Wytwarzanie S.A. jest liderem mię-
dzynarodowego konsorcjum realizującego 
projekt, w skład którego wchodzą: RAFA-
KO, ICHPW, AGH, WTT, Exergon oraz 
CEA i Atmostat z Francji. Projekt finan-
sowany jest ze środków KIC-InnoEnergy 
SE.

Wodór pochodzić będzie z proce-
su elektrolizy wody, zasilanego energią 

z OZE, a proces metanizacji będzie re-
alizowany 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 insta-
lacją 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 ener-
gii z OZE, przy jednoczesnym zagospo-
darowaniu 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 technologicz-
nej musi umożliwić przyszłą komercjali-
zację technologii, a wartość końcowego 
produktu musi być konkurencyjna do cen 
rynkowych produktów otrzymywanych 
konwencjonalną drogą.
Praca została zrealizowana w ramach 
projektu KIC InnoEnergy 

"CO2 metha-
nation system for electricity storage 

through SNG production“ (CO
2-SNG) 

w ramach umowy 30_2014_IP108_
CO2-SNG 

� o
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CyberbezpieCzeńsTwo 
przemysłowe

ciągłość technologiczno-finansowa 
przedsiębiorstw

• cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej  
• ubezpieczenia w zakresie skutków cyberataku 

na przemysłowe systemy sterowania 
• cyberbezpieczeństwo systemów OT, IT 

• analiza cyberryzyka
• „cyberatak - cyberobrona” - w praktyce

II KONFERENCJA

Partnerzy: Organizator:Partner	Główny:

Konferencja skierowana jest do sektora Energetycznego, Petrochemicznego,  
Gazowniczego, Wod-Kan, Spożywczego, Farmaceutycznego,  

a także innych przedsiębiorstw posiadających infrastrukturę OT.
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dr Christian Schnell, radca prawny, ekspert, Instytut Jagielloński

Planowanie strategiczne i operacyjne 
w zakresie energii i klimatu - cz. II

Wyzwania, 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. 

F
ot

. N
E

 � Zintegrowany Plan 
Krajowy w zakresie 
Energii i Klimatu

Kluczowym elementem Pakie-
tu Zimowego jest projekt rozporzą-
dzenia dotyczący zarządzania Unią 
Energetyczną1, zawierający przepi-
sy ramowe mające za zadanie za-
pewnić wiarygodne podstawy dla 
dalszych zobowiązań dotyczących 
transformacji energetycznej, w zakre-
sie działań operacyjnych do 2030 r.,  
a działań strategicznych do 2050 r. 

Co dziesięć lat, począwszy od 
2019 r. każdy kraj członkowski bę-
dzie zobowiązany przyjąć zintegro-
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wany plan krajowy w zakresie energii 
i klimatu, obejmujący okres dziesięciu 
lat, licząc od okresu 2021-2030, z per-
spektywą dalszego obniżenia emisji 
gazów cieplarnianych do 2050 r. Plan 
polega na szczegółowym przedsta-
wieniu informacji przez dane kraje 
członkowskie, np. krajowe cele i stra-
tegie, dodatkowe procedury admini-
stracyjne 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 aktuali-
zacja możliwa jest co pięć lat. Pro-
jekt planu powinien zostać przedło-
żony 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 odpo-
wiedniej ścieżki niskoemisyjnej, która 
warunkowała zgodę Komisji3. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę 
na kolejną istotną kwestię, a miano-
wicie zgodnie z rekomendacją Insty-
tutu Bruegla, bardzo wpływowy think 
tank w Brukseli, najprawdopodob-
niej w następnej perspektywie budże-
towej 2021-2026 zintegrowany plan 
w zakresie energii i klimatu, na po-
ziomie regionalnym (i może nawet lo-
kalnym) będzie warunkiem ‘ex ante’ 
dla wypłaty funduszy kohezyjnych  
i strukturalnych4, podobnie jak w przy-
padku wojewódzkich planów gospo-
darki odpadami - należy w tym miejscu 
przypomnieć o konieczność notyfi-
kacji wojewódzkich planów inwesty-
cyjnych w zakresie gospodarki od-
padami, 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 ener-
getycznego. Ostatnie dokumenty tego 
rodzaju to Polityka Energetyczna Polski 

tora do 2030 r. w dokumencie pt. Strate-
gia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  
W  międzyczasie dokument został 
uchwalony przez Radę Ministrów8. Co 
istotne, również lokalne plany zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe, sporządzane na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Pra-
wo energetyczne9 oraz lokalne plany go-
spodarki niskoemisyjnej, sporządzane 
w oparciu o funkcjonujące od 2008 r. 
europejskie „Porozumienie burmistrzów”, 
firmowane przez Komisję Europejską 
dobrowolne zrzeszenie gmin deklaru-
jących realizację celów unijnej polityki 
energetyczno-klimatycznej na poziomie 
lokalnym (realizacja pakietu 3x20), za-
wierają większość danych, które sta-
nowią elementy Zintegrowanego Planu 
Krajowego w zakresie Energii i Klima-
tu, szczególnie w części analitycznej. 
Zatem plan, który jest wymagany przez 
Komisję tylko w pewnym zakresie bę-
dzie wymagał nowych informacji jak np. 
w wymiarze pt. „Badanie naukowe, in-
nowacje i konkurencyjność”, gdzie plan 
wymaga przedstawienia opisu polityki 
i środków krajowych z uwzględnieniem 
informacji o sposobach przełożenia ce-
lów strategicznych planów UE, w zakre-
sie technologii pt. „EPSTE”10 - częścio-
wo informacje te zostały uwzględnione 
w projekcie ustawy o elektromobilności11. 
Nowym elementem jest również opis po-
lityki i środków mających na celu osią-
gnięcie indywidualnych celów na 2030 
r. w zakresie OZE. Przedmiotowe poli-
tyki i środki zostały częściowo opisane 
w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o od-
nawialnych źródłach energii12, niemniej 
tylko w zakresie celu OZE 2020, a nie 
w perspektywie 2030 r. Dodatkowo bra-
kuje opisu polityki i środków krajowych, 
mających wpływ na sektor objęty sys-
temem handlu uprawnieniami do emisji 
oraz oceny komplementarności i wpły-
wu na system EU ETS. W zakresie infra-
struktury Polska również nie dysponuje 
opisem polityki i środków krajowych (i) 
w zakresie aspektów wewnętrznego ryn-
ku energii, takich jak integracja i łącze-
nie rynków, wraz z ramami czasowymi, 
w których cele muszą zostać zrealizo-

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 Mi-
nistrów 10 listopada 2009 r.5 oraz Kra-
jowy Plan Działania w zakresie energe-
tyki odnawialnej z 2010 r., przy czym ten 
dokument został ostatecznie uzgodniony 
z Komisją Europejską w 2011 r.6 Mini-
sterstwo Gospodarki opracowało latem 
2015 r. dokument pt. Polityka Energe-
tyczna Polski do 2050 r.7, jednak nie trafił 
on do Komitetu Stałego Rady Ministrów 
przed wyborami parlamentarnymi. Pod 
koniec lipca 2016 r. Ministerstwo Rozwo-
ju przedstawiło swoją wizję rozwoju sek-



32 nr 4(58)/2017
O

d
n

aw
ia

ln
e 

Ź
r

ó
d

ła
 E

n
er

g
ii

wane, (ii) w odniesieniu do zapewnienia 
odpowiedniości systemu elektroenerge-
tycznego, jak również elastyczności sys-
temu energetycznego w odniesieniu do 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
wraz z ramami czasowymi, w których ce-
le muszą zostać zrealizowane oraz (iii) 
dotyczące ochrony konsumentów ener-
gii 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 plano-
wanymi politykami, i środkami dotyczą-
cymi innych wymiarów - przynajmniej 
do ostatniego roku okresu objętego pla-
nem tj. 2030 r. Co więcej, wymagany 
jest opis wpływu planowanych polityk 
i środków na inne państwa członkow-
skie, i współpracę regionalną, w tym po-
równanie prognoz z istniejącymi polity-
kami i środkami, w zakresie (i) wpływu 
na system energetyczny w państwach 
sąsiednich, i w innych państwach człon-
kowskich w regionie, w możliwym zakre-
sie - do tej pory brakującym elementem 
w projekcie ustawy o rynku mocy, (ii) 
wpływu na ceny energii, mediów i inte-
grację rynku energii oraz (iii) wpływu na 
współpracę regionalną.   

 � Elementy 
zintegrowanego planu 

Zgodnie z ramami ogólnymi13 zin-
tegrowany plan krajowy w zakresie 

energii i klimatu powinien składać się 
z dwóch sekcji, A i B. W ramach sekcji 
A powinien przedstawiać zarys ogól-
ny i proces powstawania planu, obej-
mujący zarys ogólny obecnego stanu 
polityki, opis procesu konsultacyjnego  
z podmiotami krajowymi i unijnymi oraz 
charakterystykę współpracy regionalnej, 
w zakresie przygotowania planu. Dodat-
kowo plany mają obejmować krajowe 
założenia i cele w kilku wymiarach, tj.: 
(i) obniżenia emisyjności, (ii) energii ze 
źródeł odnawialnych, (iii) bezpieczeń-
stwa energetycznego, (iv) wewnętrz-
nego rynku energii oraz (v) badań na-
ukowych, innowacji i konkurencyjności. 
Analogicznie do metodologii przyjętej 
przy opisie krajowych założeń i celów, tj. 
w ramach pięciu wymiarów, poszczegól-
ne państwa członkowskie są zobowią-
zane 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 zakre-
sem 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 wskaź-
niki oraz wskaźniki dotyczące emisji i po-
chłaniania gazów cieplarnianych.

 � Wnioski

Z uwagi na kompleksowe i spójne 
podejście w horyzoncie średnio i długo-
okresowym, polski sektor energetyczny 
z zadowoleniem odnotował konieczność 
przygotowania przez państwa członkow-
skie krajowych zintegrowanych planów 
energetyczno-klimatycznych, obejmu-
jących perspektywę 2021-2030 z pro-
gnozą na lata kolejne. Z punktu widze-
nia sektora takie plany powinny zawierać 
m.in. przejrzyste i spójne średnio i długo-
okresowe wytyczne dla przedsiębiorstw 
energetycznych i innych interesariuszy, 
co do krajowych celów w zakresie efek-
tywności energetycznej, miksu energe-
tycznego (w tym w szczególności udziału 
OZE w miksie) oraz oczekiwanego po-
ziomu redukcji CO2. Powinno to bowiem 
ułatwić inwestorom w znaczący spo-
sób planowanie inwestycji m. in. w moce 
wytwórcze, infrastrukturę energetyczną 
i poprawę efektywności energetycznej 
oraz modernizację i rozwój systemów 
ciepłowniczych i chłodu. Przewidywal-
ność planów operacyjnych i strategicz-
nych skutkować będzie niższym ryzy-
kiem dla inwestorów, a w związku z tym 
niższymi kosztami finansowania inwe-
stycji, 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.  

1. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/
WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 
dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 z dnia 30.11.2016 r. (COM (2016) 759 wersja ostateczna).
2. Ibidem.
3. Decyzja Komisji Europejskiej C (2014) 5083 wersja ostateczna z dnia 23.07.2014 r. w sprawie SA.35980 (2014/N-2) oraz Decyzja Komisji Europejskiej C (2015) 7805 wersja 
ostateczna z dnia 30.11.2015 r. w sprawie SA.39621 (2015/C).
4. Tagliapietra S., Zachmann G., Going local: empowering cities to lead EU decarbonisation, Policy Contribution issue no. 22, 2016.
5. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, dokument przyjęty na mocy uchwała nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10.11.2009 r. w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 
2030 roku”.
6. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 07.12.2010 r.
7. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, wersja 0.6 z sierpnia 2015 r.
8. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), dokument przyjęty na mocy uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14.02.2017 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220).
10. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Strategiczny Plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (Plan EPSTE) z dnia 22.11.2007 r. (COM (2007) 723 wersja ostateczna). 
11. Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 26.04.2017 r.
12. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478).
13. Załącznik do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 
dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/EU, 
dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 z dnia 30.11.2016 r. (COM (2016) 759 final).
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Niniejszy artykuł stanowi podsumo-

wanie doświadczeń IMP PŁ w dziedzinie 
techniki hybrydowej (dwupaliwowej) si-
łowni opartej o organiczny obieg Rankina 
(ORC). Prowadzone w tej dziedzinie pra-
ce były finansowane w ramach dwóch 
projektów NCBiR: Nr R0600901 [3], Nr 
R06002106 [6] oraz w ramach bezpo-
średniej 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 

prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz, dr inż. Krzysztof Kantyka, dr inż. Michał Kuczkowski, 
Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Łódzka

Artykuł 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.

Hybrydowe 
siłownie ORC

źródła wynosi 98 oC (doświadczalna si-
łownia Neustadt-Glewe), a dla siłowni 
komercyjnych 106 oC (siłownia Altheim, 
Austria, por.[3]). 

W USA na Alasce funkcjonują siłow-
nie geotermalne o jeszcze niższych tem-
peraturach górnych, ale w tym przypad-

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

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 geoter-
malnych siłowni będą raczej niskie. Dro-
gą do podwyższenia sprawności może 
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być podniesienie temperatury czynnika 
roboczego poprzez spalanie innych pa-
liw, w tym i biomasy.

 � Doświadczalna 
hybrydowa siłownia ORC 
zbudowana w IMP PŁ 

W oparciu o prace teoretyczne prze-
prowadzone w Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym (Bor-
sukiewicz, Nowak i Stachel [1]) zbudo-
wana została w IMP PŁ doświadczalna 
siłownia hybrydowa. Jej schemat ideowy 
przedstawiono na rys.1.

Siłownia składa się z dwu sprzężo-
nych ze sobą obiegów: parowego obie-
gu górnego (wysokotemperaturowego) 
oraz dolnego obiegu ORC (niskotem-
peraturowego). Obieg górny obejmuje 
kocioł parowy - 1, mikroturbinę parową 
- 2, skraplaczo-parownik - 3, zbiornik 
wody zasilającej - 4. Obieg dolny skła-
da się z turbiny ORC - 5, zasilanej parą 
czynnika niskowrzącego wytwarzaną 
w parowniku 3B, skraplacza - 6 schła-
dzanego wodą dostarczaną przez pom-
pę 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 zabudo-
wać podgrzewacz geotermalny.

Jako czynnik roboczy wybrano HFE 
7100, charakteryzujący się zerową war-
tością wskaźnika ODP oraz niską GWP, 
a także jest niezbyt agresywny chemicz-
nie. Ponadto jest to czynnik tzw. "suchy” 
- po rozprężeniu pozostajemy w obsza-
rze pary przegrzanej.

Na rys.2 przedstawiono dokładny 
schemat mikrosiłowni wraz ze wszyst-
kimi układami pomocniczymi. Na sche-
macie naniesiono wszystkie parametry 
termodynamiczne, odnoszące się do 
nominalnego stanu pracy (osiągniętego 
również eksperymentalnie!).

Należy zauważyć, że stoisko siłowni 
zostało zbudowane w skali „ćwierćtech-
nicznej”, to znaczy, że wszystkie zbiorni-
ki ciśnieniowe i rurociągi z armaturą są 
wykonane zgodnie z wymogami UDT. 

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

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

Jako górne źródło ciepła zastosowano 
kocioł parowy produkcji firmy Budkot 
Pleszew o wydatku 0,045 kg/s przy ci-
śnieniu nominalnym 0,1 MPa i tempe-
raturze 453 K (180 oC). Ze względów 
bezpieczeństwa zrezygnowano z palnika 
na biomasę, stosując zwykły palnik ole-
jowy. Geotermalny podgrzewacz cieczy 
niskowrzącej symulowano przy pomocy 
oporowych elementów grzejnych zamon-
towanych na rurociągu. Bez podgrzewu 
cieczy jej temperatura nie przekraczała 
granicy 303 K (30 oC), z podgrzewem 
przekraczała 330 K. Wymogi hermetycz-
ności obiegu ORC spełniono zastępując 
(w miarę możności) złącza śrubowe po-
łączeniami spawanymi.
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Oba turbozespoły również zostały 
skonstruowane w IMP PŁ. Przekrój po-
dłużny hermetycznego turbogeneratora 
ORC pokazano na rys. 3. Turbina napę-
dowa jest jednostopniową turbiną akcyjną 
o częściowym łuku zasilania. Koło wirni-
kowe umieszczono bezpośrednio na wa-
le prądnicy synchronicznej z magnesami 
trwałymi o nominalnej mocy 9 kW i napię-
ciu znamionowym 400 V przy prędkości 
obrotowej 3000 obr/min (50 Hz). Pod-
czas badań uzyskano moc wewnętrzną 
turbiny równą 7,45 kW, przy sprawno-
ści 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 tur-
biny czynnik omywa uzwojenie genera-
tora i spełnia rolę czynnika chłodzącego. 
Ten typ hermetycznego turbogeneratora 
ORC jest chroniony patentem. Regula-
cji obciążenia turbiny dokonywano włą-
czając równolegle trzy handlowe termo-
wentylatory.

Druga z turbin - parowa jest niestan-
dardowym stopniem Curtisa o przepły-
wie 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 obroto-
wej 7500 obr/min. Zamiast generatora w 
celu stabilnego obciążenia turbiny paro-
wej zastosowano hamulec wiroprądowy 
firmy Schenck. Turbina jest łożyskowana 
tocznie i regulowana dławieniowo.

Wszystkie wymienniki są typu pły-
towego, ze zgrzewanymi warstwami, 
dostarczyła je niemiecka firmy Thermo-
wave. Również pompa zasilająca obieg 
ORC jest produkcji niemieckiej (firma 
Hermetic). Ze względu na niskie ciśnie-
nie 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 rze-
czywisty z rys. 2, to widzimy wyraźnie 
stopień komplikacji rzeczywistego ukła-
du. Przede wszystkim każda z turbin jest 
wyposażona w rurociąg obejściowy wraz 

z zaworem regulacyjno-odcinającym, ko-
nieczny podczas rozruchu. Ponadto za 
skraplaczo-parownikiem (oznaczonym 
na rys. 2 jako W3) zabudowano dodat-
kowy dochładzacz W2 spełniający rolę 
wymiennika rozruchowego oraz mający 
rolę dodatkowego stabilizatora cieplne-
go. Skraplacz obiegu ORC jest zasila-
ny wodą ze studni głębinowej poprzez 
zbiornik buforowy (nie pokazany na ry-
sunku). Należy podkreślić, że te dodat-
kowe 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 funkcjo-
nalny koncepcyjnej siłowni hybrydowej 
przeznaczonej dla stacji geotermalnej 
w Uniejowie. Wybór takiego układu był 

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

uwarunkowany faktem, że nowo projek-
towana siłownia miała być „dobudowa-
na” do istniejącego układu ogrzewania 
miasta i basenów termalnych.

Również w tym przypadku energia 
geotermalna jest wykorzystywana do 
wstępnego podgrzewu czynnika ORC, 
odparowywanego w parowniku zasila-
nym z kotła biomasowego KB. Przewi-
dywana moc turbiny to 270 kW, w tym 
ok. 42% mocy pochodzi z energii cieplnej 
wód geotermalnych. Ograniczeniem mo-
cy turbiny jest tu ilość biomasy dostęp-
nej na terenie gminy Uniejów (ok. 5000 
ton rocznie). Przewidywana produkcja 
ciepła (w tym również i ciepła niskotem-
peraturowego) 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 re-
monty.
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 � Podsumowanie

Oceniając przedstawione powyżej 
wyniki eksperymentów i doświadcze-
nia 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 czę-
ściowo sponsorowana przez państwo, 
co jest zjawiskiem normalnym dla no-
wych technologii. Ryzyko budowy takiej 
siłowni jest dwojakie: ryzyko geologicz-
ne (nie występuje, jeżeli wykorzystujemy 
istniejące otwory) oraz ryzyko eksplo-
atacyjne, związane z brakiem kryteriów 
oceny trwałości podstawowych węzłów 
konstrukcyjnych, takich jak na przykład 
uszczelnienia i łożyskowanie turbin.

Drugi typ siłowni („Geo-Bio”) jest na-
tomiast polecany dla już istniejących sta-

Rys. 4. Schemat siłowni hybrydowej „Geo-Bio” przeznaczonej dla stacji geotermalnej w Uniejowie (wg [3])

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

Wykorzystanie gazu 
ziemnego jako paliwa, 
możliwości i uwarunkowania 
rozwoju

 � Wstęp, zmiany 
miksu paliwowego w 
energetyce światowej

Światowe zużycie nośników ener-
gii pierwotnej w okresie ostatnich 50 
lat systematycznie wzrastało, zmie-
niając się od poziomu 3731 Mtoe w 
1965 r. do 13276 Mtoe w 2016 r. 
Przy ponad 3,5 - krotnym, jak wyni-
ka 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 opracowa-
no według BP Statistical Rewiev [1]. 
Jako podstawowe pozycje uwzględ-
niono 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 poszcze-
gólnych nośników energii w światowym 
miksie, z okresu ostatniego półwiecza, 
można prześledzić na rys. 2, sporzą-
dzonym w oparciu o to samo źródło da-
nych. 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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na trzecią ćwiartkę XX w. Udział węgla 
nie uległ istotnej zmianie w ostatnim 
czterdziestoleciu, utrzymując się na po-
ziomie ok. 30%. Prognozy na najbliższe 
lata wskazują dalszy rosnący udział ga-
zu. Zgodnie z prognozami przedsta-
wionymi przez BP w 2014 r. [2] w nie-
długim okresie (w okolicach 2030 r.) 
zużycie energii pozyskiwanej z gazu 
powinno przekroczyć zużycie energii z 
paliw stałych. Gaz w prognozach świa-
towego 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 dominujący-
mi, jeśli chodzi o zużycie gazu są: USA 
(z udziałem ponad 22,3%) oraz Rosja 
(udziałem bliskim 11%). Chiny, dyna-
micznie zwiększające wykorzystanie ga-
zu, 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. 

 � Gaz ziemny w 
energetyce krajowej

Struktura zużycia gazu w Polsce od-
biega istotnie od wynikającej z uśred-
nionych 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 przed-
stawiono strukturę zużycia gazu w Pol-
sce według danych GUS [3] za 2015 r. 
Na rys. 4, dla porównania, widoczna 
jest struktura zużycia gazu w tym sa-
mym roku na świecie. Wykorzystanie 
dla celów energetycznych stanowi tu 
bardzo znaczącą część, udział jest po-
nad trzykrotnie większy niż w Polsce.

W tab.1 podano, wg [3] strukturę 

Rys. 1. Dynamika wzrostu zużycia pierwotnych nośników energii w świecie w rozbiciu na 
podstawowe źródła. Lata 1965-2016. Opracowano na podstawie danych BP [1].

Rys. 2. Dynamika struktury zużycia pierwotnych nośników energii w świecie z uwzględnieniem 
podstawowych źródeł. Lata 1965-2016. Opracowano na podstawie danych BP [1].
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Rys. 1. Dynamika wzrostu zużycia pierwotnych nośników energii w świecie, w rozbiciu na 
podstawowe źródła. Lata 1965-2016. Opracowano na podstawie danych BP [1]

Rys. 2. Dynamika struktury zużycia pierwotnych nośników energii  
w świecie z uwzględnieniem podstawowych źródeł.  

Lata 1965-2016. Opracowano na podstawie danych BP [1]

zużycia gazu ziemnego na cele ener-
getyczne w Polsce. Jak można stwier-
dzić, dominuje tu gospodarka skoja-
rzona, ulokowana przede wszystkim 
w energetyce zawodowej. Sektor 
energetyki przemysłowej jest istot-
nym i perspektywicznym użytkowni-
kiem gazu, w szczególności jeśli brać 
pod uwagę ukończone i planowane 
do ukończenia, w roku obecnym inwe-
stycje we Włocławku oraz w Płocku.

Udział gazu ziemnego we wsadzie 
energetycznym do produkcji energii 
elektrycznej jest w naszym kraju nie-
wielki, stanowił w 2015 r. poniżej 3% 
[4], i był zauważalnie niższy od udziału 
OZE. Udział w produkcji energii elek-
trycznej jest nieco wyższy z uwagi na 
wyższą średnią sprawność jej genera-
cji w instalacjach opalanych gazem, w 
porównaniu z węglowymi. Wykorzysta-
nie gazu w roli paliwa jest silnie promo-
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Rys. 3. Struktura zużycia gazu ziemnego w Polsce w 2015 r.  
Opracowano na podstawie danych GUS [3]

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 zauważalnie niższy od naszego udziału, wynikającego z 
potencjału gospodarczego czy demograficznego.

2 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.

Rys. 3. Struktura zużycia gazu ziemnego w Polsce w 2015 r. 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

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 7,52% 41 669

Elektrociepłownie przemysłowe 1,81% 10 028

Kotły ciepłownicze energetyki zawodowej 0,43% 2 361

Ciepłownie niezawodowe 0,21% 1 151
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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

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 7,52% 41 669

Elektrociepłownie przemysłowe 1,81% 10 028

Kotły ciepłownicze energetyki zawodowej 0,43% 2 361

Ciepłownie niezawodowe 0,21% 1 151

Ciepłownie zawodowe 0,94% 5 216

Rys. 4. Struktura zużycia gazu ziemnego w świecie w 2015 r.  
Opracowano na podstawie danych BP [2] 

Ciepłownie zawodowe 0,94% 5 216

Rys. 4. Struktura zużycia gazu ziemnego w świecie w 2015 r. Opracowano na podstawie danych BP 
[2]. 

Udział gazu ziemnego we wsadzie energetycznym do produkcji energii elektrycznej jest w naszym 
kraju niewielki, stanowił w 2015 r. poniżej 3% [4], 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 promowane 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.

3 Walory emisyjne gazu 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 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 dojdzie do wzrostu ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 
(oczekiwany przez KE poziom to od 30 do 60 EUR/t), może to decydować o przewadze ekonomicznej 
bloków energetycznych opalanych gazem ziemnym. Różnica kosztu zakupu uprawnień do 
wyprodukowania jednej megawatogodziny przy obecnym ich koszcie w granicach 5 EUR/t dla 
elektrowni opalanej gazem (przy emisyjności 400 kg/MWh) oraz węglem (900 kg/MWh) wyniesie ok.
10 zł. Przy cenie uprawnień na poziomie 30 EUR/t różnica ta wzrośnie do ok. 60 zł, zaś na poziomie 
60 EUR/t - do ok. 120 zł. 
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wane przez UE, z uwagi na jego walory 
emisyjne. Środkami zachęty są: silne 
naciski na zaostrzanie standardów emi-
syjnych dla węgla, promowanie koge-
neracji na gazie, czy wspieranie trakto-
wanych 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 domi-
nacji paliw węglowych, w wytwarzaniu 
energii elektrycznej. Wzrostowi zużycia 
gazu nie sprzyja wysoki koszt dostar-
czanej w nim energii. Polska ma niższy 
wskaźnik zużycia gazu na mieszkańca 
od wszystkich krajów bezpośrednio ją 
otaczających.

 � Walory emisyjne gazu 
ziemnego jako paliwa

Gaz ziemny postrzegany jest w 
ogólnej opinii jako paliwo czyste, czy 
„ekologiczne”. Wynika to z faktu, że 
dzięki oczyszczaniu w miejscu wydo-
bycia pozbawiony jest zanieczyszczeń 
charakterystycznych dla paliw stałych, 
przede wszystkim związków siarki. Istot-
nym walorem jest brak składników nie-
palnych (popiołu). Instalacje energe-
tyczne zobligowane do uczestnictwa w 
Europejskim Systemie Handlu Upraw-
nieniami do Emisji Gazów Cieplarnia-
nych, mogą liczyć na niższe koszty za-
kupu uprawnień do emisji CO2, z uwagi 
na niższą od pozostałych paliw pocho-
dzenia organicznego emisję jednostko-
wą dwutlenku węgla. Na rys. 5 przed-
stawiono emisję jednostkową dwutlenku 
węgla dla paliw kopalnych, o typowej 
zawartości węgla pierwiastkowego w 
funkcji sprawności konwersji energii. 
Biorąc pod uwagę możliwy współcze-
śnie do uzyskania poziom sprawności 
bloków opalanych węglem (w granicach 
45%), spodziewana emisja CO2 nie bę-
dzie niższa niż ok. 750 do 800 kg/MWh. 
W przypadku opalanego gazem ziem-
nym bloku gazowo-parowego o wysokiej 
sprawności możliwe jest uzyskanie emi-
sji CO2 nawet w granicach 350 kg/MWh, 
a więc ponad dwukrotnie niższej. Jeśli 

dojdzie do wzrostu ceny uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych (oczekiwany 
przez KE poziom to od 30 do 60 EUR/t), 
może to decydować o przewadze eko-
nomicznej bloków energetycznych opa-
lanych gazem ziemnym. Różnica kosztu 
zakupu uprawnień do wyprodukowania 
jednej megawatogodziny, przy obecnym 
ich koszcie, w granicach 5 EUR/t dla 
elektrowni opalanej gazem (przy emi-
syjności 400 kg/MWh) oraz węglem 
(900 kg/MWh) wyniesie ok. 10 zł. Przy 
cenie uprawnień na poziomie 30 EUR/t 
różnica ta wzrośnie do ok. 60 zł, zaś 

na poziomie 60 EUR/t - do ok. 120 zł. 
Drugim istotnym czynnikiem mo-

że być zapowiadane w Pakiecie zimo-
wym ograniczenie możliwości uzyska-
nia wsparcia finansowego dla nowych 
bloków energetycznych o emisyjności 
przekraczającej 550 kg/MWh. Zostało 
to zaznaczone na rys. 5 odpowiadającą 
tej granicy linią poziomą. Łatwo daje się 
zauważyć, że taki poziom emisji nie jest 
osiągalny w klasycznym bloku węglo-
wym. Wymagana sprawność musiała-
by przekroczyć poziom 60%. W przy-
padku instalacji energetycznej opalanej 
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gazem, wspomniana wartość graniczna 
uzyskiwana jest już przy sprawności niż-
szej niż 40%. Jest to w pełni możliwe 
w przypadku współczesnych wysoko-
sprawnych turbin gazowych (uzyski-
wana 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 obję-
tościowo (masowo jest to ok. 2,75 razy 
więcej). Wiele złóż gazu zawiera jeszcze 
większe ilości dwutlenku węgla. Skutku-
je 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 bilanso-
waniu emisji u odbiorcy paliwa, podob-
nie jak przecieki (gazu, czyli głównie me-
tanu), przy wydobyciu i transporcie oraz 
zużycie gazu w tłoczniach przy trans-
porcie na duże odległości. Metan jest 
gazem cieplarnianym o ponad dwudzie-
stokrotnie wyższym wskaźniku pochła-
niania promieniowania podczerwonego 
niż dwutlenek węgla. Duże ilości gazu 
towarzyszącego złożom ropy naftowej 
spalane są w trakcie jej wydobycia na 
pochodniach. W przypadku Rosji mo-
wa jest nawet o 50 mld m3 rocznie [6].

Fakty te mogą skutkować istotnie 
wyższym wpływem na efekt cieplar-
niany przy ciągnionym rachunku emisji, 
niż wynikałoby to z bezpośredniego po-
równania z węglem, bez uwzględniania 
emisji na etapie wydobycia i transportu. 
Zawartość dwutlenku węgla w siecio-
wym gazie ziemnym dystrybuowanym 
w naszym kraju jest zwykle istotnie niż-
sza od wspomnianego górnego limitu. 
Zazwyczaj jest to poniżej 0,1%.

 � Koszt zakupu 
gazu ziemnego, 
uwarunkowania 
ekonomiczne 
wykorzystania dla celów 
energetycznych

Koszt energii dostarczanej w pali-
wie jest bardzo istotnym czynnikiem, 
mogącym decydować o opłacalności 

Rys. 5. Jednostkowa emisja dwutlenku węgla dla typowych paliw kopalnych w funkcji 
sprawności konwersji energii. Linia „Pakiet zimowy” odpowiada progowej wartości            

550 kg/MWh, związanej z możliwością wsparcia nowych inwestycji

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 cena dla krajów OECD), dane według [2]. We wszystkich 
przypadkach cif (cost + insurance + freight)

Drugim istotnym czynnikiem może być zapowiadane w Pakiecie Zimowym ograniczenie możliwości 
uzyskania wsparcia finansowego dla nowych bloków energetycznych o emisyjności przekraczającej 
550 kg/MWh. Zostało to zaznaczone na rys.5 odpowiadającą tej granicy linią poziomą. Łatwo daje się 
zauważyć, że taki poziom emisji nie jest osiągalny w klasycznym bloku węglowym. Wymagana 
sprawność musiałaby przekroczyć poziom 60%. W przypadku instalacji energetycznej opalanej 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%.

Rys. 5. Jednostkowa emisja dwutlenku węgla dla typowych paliw kopalnych w funkcji sprawności 
konwersji energii. Linia „Pakiet zimowy” odpowiada progowej wartości 550 kg/MWh, związanej z 
możliwością wsparcia nowych inwestycji.

4 Koszt zakupu gazu ziemnego, uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania dla celów
energetycznych

Koszt energii dostarczanej w paliwie jest bardzo istotnym czynnikiem, mogącym decydować o 
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opłacalności instalacji z niego korzystającej. Gaz jest w warunkach krajowych tradycyjnie paliwem 
zauważalnie droższym, w niektórych warunkach nawet trzykrotnie od węgla kamiennego.

Na rynkach światowych obserwowana jest istotna zależność cen gazu od cen ropy naftowej. Średnie 
ceny gazu z pewnym opóźnieniem zmieniają się analogicznie do cen ropy. Na rys. 6 przedstawiono 
historię dynamiki cen gazu w latach 1984-2016 w imporcie do Niemiec, na tle zmian cen ropy 
naftowej (średnia krajów OECD) oraz LNG (dostawy do Japonii). Zgodnie z informacją prezesa URE 
średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego (do Polski) z państw członkowskich UE lub z 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w pierwszym 
kwartale 2017 r. wyniosła 83 zł/MWh.

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 
cena dla krajów OECD), dane według [2]. We wszystkich przypadkach cif (cost + insurance + 
freight).

Rynek gazu ziemnego w odróżnieniu od rynku ropy naftowej jest silnie zróżnicowany pod 
względem geograficznym. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat powstało kilka rynków 
regionalnych, na których obowiązują zróżnicowane ceny [6], są one relatywnie wysokie w Europie, 
stosunkowo niskie w USA, zaniżone w Rosji. Ok. 80% gazu ziemnego zużywane jest w krajach 
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 2012r. 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 
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instalacji z niego korzystającej. Gaz jest 
w warunkach krajowych tradycyjnie pa-
liwem zauważalnie droższym, w niektó-
rych warunkach nawet trzykrotnie od 
węgla kamiennego.

Na rynkach światowych obserwo-
wana jest istotna zależność cen gazu 
od cen ropy naftowej. Średnie ceny ga-
zu z pewnym opóźnieniem zmieniają 
się analogicznie do cen ropy. Na rys. 6 
przedstawiono historię dynamiki cen 
gazu w latach 1984-2016 w imporcie 
do Niemiec, na tle zmian cen ropy naf-
towej (średnia krajów OECD) oraz LNG 
(dostawy do Japonii). Zgodnie z infor-
macją prezesa URE średnia cena zaku-

pu gazu ziemnego sprowadzanego (do 
Polski) z państw członkowskich UE lub 
z państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosła 
83 zł/MWh.

Rynek gazu ziemnego w odróżnie-
niu od rynku ropy naftowej jest silnie 
zróżnicowany pod względem geogra-
ficznym. W okresie ostatnich kilku-
dziesięciu lat powstało kilka rynków 
regionalnych, na których obowiązują 
zróżnicowane ceny [6], są one relatyw-
nie wysokie w Europie, stosunkowo ni-
skie w USA, zaniżone w Rosji. Ok. 80% 
gazu ziemnego zużywane jest w krajach 
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wydobycia. Przedmiotem handlu mię-
dzynarodowego jest więc tylko pozosta-
łe 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 za-
kupu paliwa gazowego przez danego 
odbiorcę zależny jest od szeregu uwa-
runkowań, w tym zużycia (rocznego) 
paliwa, przekładającego się na rodzaj 
taryfy ustalanej przez dostawcę, maksy-
malnego poboru (mocy). Istotne są tak-
że ciśnienie, rodzaj pobieranego gazu.

Do 2012 r. obrót gazem realizowany 
był w Polsce wyłącznie w ramach kon-
traktów dwustronnych. Od 2013 r. gaz 
jest przedmiotem obrotu na TGE. We-
dług URE średnia cena w kolejnych la-
tach 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 przyto-
czone dane z rys. 6, spadek cen na TGE 
nastąpił z pewnym opóźnieniem w sto-
sunku do rynku międzynarodowego. Wa-
hania cen gazu mogą w istotnym stopniu 
decydować o bieżącej opłacalności wy-
korzystania go dla celów energetycznych.

Ceny rynkowe uzyskiwane w Polsce 
za sprzedaż energii elektrycznej kształ-
towały się przez dłuższy czas na pozio-
mie zbliżonym do granicy 200 zł/MWh, 
w ostatnich latach uległy jednak zauwa-
żalnemu obniżeniu. Sam koszt (wysoko-
metanowego) 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 sprzeda-
ży ciepła po 35 oraz 40 zł/GJ. Obliczenia 
przeprowadzono w funkcji sprawności 
bloku. Dla przypadku kogeneracji przyję-
to 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 je-
dynie w szczególnych warunkach, na 
przykład w pracy szczytowej (zapew-

niającej możliwość uzyskania odpo-
wiednio wysokiej ceny sprzedawanej 
energii elektrycznej). Składnik paliwowy 
kosztu wytwarzania energii w przypad-
ku kogeneracji okazuje się oczywiście 
zauważalnie niższy. Niemniej również 

ty łączne okazują się zbyt wysokie dla 
zapewnienia opłacalności. To stanowi 
podstawę funkcjonowania systemu 
wsparcia kogeneracji (gazowej).

Paliwami podstawowymi przy wy-
twarzaniu energii elektrycznej są w na-
szym kraju węgiel brunatny oraz węgiel 
kamienny. Koszt energii dostarczanej 
w paliwie to dla energetycznego wę-
gla kamiennego nieco poniżej 10 zł/GJ 
(w granicach 200 zł/t przy wartości 
opałowej na poziomie 21 GJ/t). Ceny 
węgla dla ciepłownictwa są obecnie 
nieco wyższe (w granicach 235 zł/t). 
Przy nieco wyższej średniej wartości 
opałowej przekłada się to w tym przy-
padku na nieco wyższy od 10 zł/GJ 
koszt energii dostarczanej w paliwie. 
Gaz okazuje się w tej sytuacji ponad 
dwukrotnie droższy. 

Szansami dla energetyki gazowej 
pozostają więc: kogeneracja premio-
wana certyfikatami, opłaty za usługi 
systemowe, praca szczytowa oraz 
(w przyszłości) niższa jednostkowa 
emisja dwutlenku węgla, w porówna-
niu z energetyką węglową. Jeśli nastąpi 
znaczący wzrost cen uprawnień emi-

Rys. 7. Składnik paliwowy kosztu generacji energii elektrycznej dla kondensacyjnej 
siłowni gazowo-parowej w funkcji sprawności (linia górna). Koszt jednostkowy gazu:        

95 zł/MWh. Cena ciepła sprzedawanego w kogeneracji, wariantowo 35 oraz zł/GJ

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 (zapewniającej możliwość uzyskania odpowiednio 
wysokiej ceny sprzedawanej energii elektrycznej). Składnik paliwowy kosztu wytwarzania energii w 
przypadku kogeneracji okazuje się oczywiście zauważalnie niższy. Niemniej również w kogeneracji, 
po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych oraz pozostałych kosztów eksploatacyjnych koszty
łączne okazują się zbyt wysokie dla zapewnienia opłacalności. To stanowi podstawę funkcjonowania 
systemu wsparcia kogeneracji (gazowej).

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

Rys. 7 Składnik paliwowy kosztu generacji energii elektrycznej dla kondensacyjnej siłowni gazowo-
parowej w funkcji sprawności (linia górna). Koszt jednostkowy gazu: 95 zł/MWh. Cena ciepła 
sprzedawanego w kogeneracji, wariantowo 35 oraz zł/GJ.

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. Jeśli nastąpi znaczący wzrost cen uprawnień emisyjnych, 
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.

5 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 
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”
w kogeneracji, po uwzględnieniu na-
kładów inwestycyjnych oraz pozosta-
łych kosztów eksploatacyjnych, kosz-
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syjnych, wyższy koszt paliwa gazowego 
może być kompensowany poprzez niż-
szy koszt zakupu uprawnień do emisji 
CO2. Poziom cen w systemie EU ETS 
(kilka EUR/t CO2) utrzymujący się od 
dłuższego czasu, jest tu jednak obec-
nie zdecydowanie zbyt niski.

 � Energetyka gazowa w 
Polsce

W Polsce, w okresie przed trans-
formacją ustrojową nie wykazywano 
zainteresowania budową siłowni z tur-
binami gazowymi. Praktycznie jedynym 
paliwem energetycznym był węgiel do-
stępny w kraju. Gaz z importu w pierw-
szej kolejności zużywano w przemyśle, 
przede wszystkim chemicznym. Istot-
nym czynnikiem było również ograni-
czenie dostępu naszego kraju do tech-
nologii turbin gazowych, uznawanej na 
Zachodzie za zaawansowaną, będącą 
przedmiotem ochrony w ramach Ko-
mitetu Koordynacyjnego Wielostronnej 
Kontroli Eksportu (COCOM). Ogranicze-

nia w tym zakresie zostały wobec Polski 
wycofane w 1990 r. Od tego mniej wię-
cej czasu, głównie w wyniku transfor-
macji ustrojowej, zaczęto się intereso-
wać budową instalacji energetycznych 
z turbinami gazowymi.

Pierwszy w naszym kraju blok ga-
zowo-parowy zbudowany został w 
Elektrociepłowni Gorzów. Przekaza-
no go do eksploatacji w dniu 15 mar-
ca 1999 r. Zdarzenie to poprzedziły 
jednak wieloletnie przygotowania, po-
czątkami sięgające początku dekady 
lat 90. Inwestycja w Gorzowie nie obej-
mowała dostawy kompletnego bloku 
gazowo-parowego. Skorzystano tu z 
możliwości wbudowania w strukturę in-
stalacji komponentów istniejącej na te-
renie EC części starszej, parowej elek-
trociepłowni węglowej. To pozwoliło na 
obniżenie kosztów całości inwestycji.

Kolejne bloki gazowo-parowe, gdzie 
historia przygotowań do inwestycji by-
ła często równie długa jak w Gorzowie, 
przekazywano do użytku w okresie do 
2004 r. (tab. 2) Po tym okresie w odda-

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)
XI.2004

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 techno-

logiczna
E VI. 2017

waniu nowych inwestycji nastąpiła dłu-
goletnia przerwa. W 2014 r. przekaza-
no do eksploatacji dwa niewielkie bloki 
gazowo-parowe w zasobach KGHM, 
nie udało się zakończyć w planowa-
nych wcześniej terminach pierwszych 
w naszym kraju bloków gazowo-paro-
wych wielkiej mocy. Sukcesem zakoń-
czyła 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 do-
czekało się rozpoczęcia, wręcz zanie-
chano ich realizacji. Wszystkie obecnie 
działające w Polsce instalacje energe-
tyczne z turbinami gazowymi, również 
nie wykazane w tab. 2 turbiny współ-
pracujące z wodnymi kotłami odzysk-
nicowymi, budowano ze wskazanych 
wcześniej względów w układzie koge-
neracyjnym.

Podstawową przyczyną okresowe-
go załamywania się zamiarów inwe-
stycyjnych jest brak działającego z od-
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powiednio dużą perspektywą systemu 
wsparcia kogeneracji gazowej. Był on 
powodem poważnego zachwiania opła-
calności energetyki gazowej, co naj-
mniej dwukrotnie w okresie ostatnich 
lat. Niektóre z trudności, jakie spotkały 
w przeszłości inwestorów opisane zo-
stały w [7].

Obecnie na ukończeniu jest jeszcze 
kolejna duża inwestycja - pierwszy w Pol-
sce blok z turbiną gazową klasy H, w za-
sobach PKN ORLEN w Płocku. Poza 
odwlekaną od lat inwestycją w Elektro-
ciepłowni Żerań w Warszawie, gdzie po 
latach doprowadzono do podpisania 
kontraktu z wykonawcą, realizacji no-
wych bloków gazowo-parowych, przy-
puszczalnie na dłuższy czas nie po-
dejmie się.

Osobną, nie wspominaną szerzej 
w artykule kategorię stanowią siłow-
nie wyposażone w gazowe silniki tło-
kowe. Największym w Polsce obiek-
tem jest tu przekazany do eksploatacji 
w listopadzie 2014 r. w EC Rzeszów 
blok gazowy silnikowy, zasilany siecio-
wym gazem ziemnym, przy wspoma-
ganiu tego zasilania z lokalnego źródła 
gazu. W jego skład wchodzą 4 silniki 
tłokowe o łącznej znamionowej mo-
cy elektrycznej 29,8 MW oraz mocy 
cieplnej 27,6 MW. Silniki tłokowe opa-
lane gazem ziemnym stanowią, poza 
nielicznymi dużymi obiektami takimi 
jak w EC Rzeszów, domenę energe-
tyki lokalnej.

 � Podsumowanie

Z wielu wcześniej zapowiadanych 
w naszym kraju inwestycji w energe-
tykę gazową zrezygnowano. Projekty, 
które są realizowane oraz zgodnie z ra-
chunkiem inwestorów w pełni zasad-
ne i opłacalne, opierają się zazwyczaj 
na specyficznych uwarunkowaniach 
lokalnych.

Aby taka inwestycja była bezpiecz-
na od strony ekonomicznej potrzebne 
są zwykle do spełnienia warunki szcze-
gólne:

 � stały i duży odbiór ciepła (para 
technologiczna, woda sieciowa), 

możliwe zazwyczaj w energetyce 
przemysłowej;

 � pomocny jest zakup gazu na spe-
cjalnych warunkach (korzystne 
kontrakty, ceny pozataryfowe, po-
bór ze złoża lokalnego, w grę mo-
że wchodzić także gaz kopalniany);

 � pomocne są uwarunkowania śro-
dowiskowe wskazujące na ko-

nomicznej. Ten mechanizm wsparcia 
zapewne ulegnie zmianie.

Szereg prognoz wskazuje na du-
że niebezpieczeństwo deficytu mocy 
w KSE po 2020 r. W takiej sytuacji in-
westowanie w siłownie korzystające 
z gazu jako paliwa może stać się jed-
ną z niewielu możliwości do szybkiego 
jego ograniczenia. Budowa elektrow-
ni, czy elektrociepłowni korzystających 
z paliwa gazowego może trwać znacz-
nie, nawet o połowę krócej niż bloku 
węglowego (odpowiednio ok. 30 i 60 
miesięcy). Niebawem może okazać się, 
że rozwój energetyki gazowej to jedy-
na możliwość odnowienia na czas czę-
ści wiekowych zasobów wytwórczych 
w Polsce. Istotną barierą dla budowy 
nowych bloków węglowych mogą oka-
zać się priorytety narzucane ze strony 
UE, w tym ograniczenie do 550 g/kWh 
poziomu emisji CO2 dla instalacji ener-
getycznych uprawnionych do wsparcia 
finansowego (Pakiet zimowy).
� o
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”

nieczność zmiany paliwa (z węgla 
na gaz, także likwidacja niskiej emi-
sji);

 � korzystna jest sytuacja gdy rachu-
nek prowadzić można na bazie 
kosztów unikniętych.
W warunkach silnie zmiennej w cza-

sie ceny gazu oraz ewentualnego uza-
leżnienia importu od sytuacji politycznej 
istnieją przesłanki do obawy o stabilne 
warunki ekonomiczne.

Ochrona w postaci świadectw po-
chodzenia była i jest mechanizmem po-
mocnym w utrzymaniu stabilności eko-
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Akty prawne normujące wielkość 
emisji są nieubłagane: dla źródeł scen-
tralizowanych - Dyrektywa o Emisjach 
Przemysłowych (IED), o Źródłach Spala-
nia Średniej Mocy (MPC), Ustawa Prawo 
Ochrony Środowiska, Rozporządzenie 
o standardach emisyjnych; dla źródeł in-
dywidualnych - 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 któ-
rym tego typu procesy są szeroko roz-
wijane jest Miasto Łódź. - Ciepło syste-
mowe wytwarzane w kogeneracji, tak jak 
w łódzkich elektrociepłowniach, to najlep-
szy sposób ogrzewania budynków w pol-
skich miastach. Jest to również sposób 
przeciwdziałania tzw. niskiej emisji, któ-
ra bardzo szkodzi zdrowiu i środowisku 

Dagmara Kałus, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Naturalnym 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.

Rewitalizacja a kogeneracja
na przykładzie Miasta Łodzi

- mówi Sławomir Burmann, wiceprezes 
zarządu PTEZ, członek zarządu - dyrek-
tor operacyjny, Veolia Energia Łódź S.A. 
Na poparcie swoich słów przytacza kilka 
argumentów przemawiających za koge-
neracją, czyli narzędziem w walce z ni-
ską emisją:

 � rozwój kogeneracji pozwala na 
zastąpienie nieefektywnych in-
dywidualnych źródeł, źródłami 
scentralizowanymi spełniającymi 
wysokie wymogi środowiskowe;

 � wejście w życie dyrektywy MCP 
(w  sprawie ograniczenia emi-
sji niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania) wymu-
sza wykonanie dużych inwestycji 
w ciepłownictwie - jest to szansa 
na przejście do wytwarzania w ko-
generacji;

 � tylko efektywne systemy energe-
tyczne, takie jak kogeneracyjne, 
mogą pozyskać wsparcie ze źró-
deł zewnętrznych (EU); 

 � systemy oparte na kogeneracji ma-
ją realny wpływ na zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego 
na poziomie gmin;

 � możliwe jest budowanie małych 
źródeł kogeneracyjnych przystoso-
wanych również do spalania pozy-
skiwanej 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. Ca-
ły obszar rewitalizacji miasta obejmuje 
1500 ha i został podzielony na 20 pro-
jektów z których 8 ma status prioryteto-
wych (rys.1.). W ich obrębie powstaną 
dwa nowe odcinki sieci ciepłowniczych 
zaznaczone na rys. 1 czerwonymi liniami. 

Są to projekty kompleksowych dzia-
łań w sferze społecznej, gospodarczej, 
przestrzennej i środowiskowej, obejmu-
jące m.in. całościowe remonty nierucho-
mości gminnych. Celem tych inwestycji 
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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 likwi-
dację 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 by-
ły rozbudowywane, natomiast w ścisłym 
centrum do wielu miejsc sieć nie dociera-
ła. W ramach współpracy z Veolią przy-
gotowano plan uciepłownienia całego ob-
szaru rewitalizowanego miasta i obecnie 
jest on wdrażany. 

Proces rewitalizacji obszarowej, od-
nowy kompleksowej całego centrum mia-
sta nie byłby jednak możliwy, bez włą-
czenia do niego również prywatnych 
właścicieli budynków. Ok. 1/5 nierucho-
mości Łodzi należy do miasta, a pozo-
stałe są w rękach prywatnych. Patrząc 
przez pryzmat planów własnościowych, 
planów środowiskowych i jakości powie-
trza, bez włączenia się partnerów prywat-
nych, proces kompleksowej rewitalizacji 
nie mógłby zostać zrealizowany. W Łodzi 
została wyznaczona Specjalna Strefa Re-
witalizacji. Miasto utworzyło fundusz do-
tacji, zachęcając prywatnych właścicieli 
do remontów i podłączania budynków do 
ciepła systemowego. 

W ramach programu „Mia100 Kamie-
nic” 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 Ob-
szaru Metropolitalnego 2020,

 � Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 � Programu funkcjonalno-użytkowe-

go Miasta, 
 � Gminnego Programu Rewitalizacji 

Łodzi 2026+.
W   projektach tych Veolia opracowu-

je koncepcje zasilania w ciepło systemo-

Rys. 1. Rewitalizacja obszarowa Miasta Łodzi

we, projektuje i buduje sieci ciepłownicze 
oraz zajmuje się edukacją na temat skut-
ków niskiej emisji (akcja „Niska Emisja 
- Wielka Sprawa”). - Edukujemy miesz-
kańców miasta na temat zagrożeń jakie 
niesie ze sobą niska emisja. Wyjaśnia-
my czym różni się niska emisja od niskiej 
emisyjności. Tłumaczymy dlaczego cie-
pło systemowe jest najlepszą alternaty-
wą. Raz w roku podczas Ciepłej Soboty  
w elektrociepłowniach w Łodzi i Pozna-
niu mieszkańcy mogą zobaczyć jak pro-
dukowane jest ciepło i energia elektrycz-
na oraz dzięki jakim instalacjom dbamy 
o środowisko - mówi Sławomir Burmann.

Tego typu działania oparte o system 
ciepłowniczy zasilany przez kogenera-

cyjne jednostki wytwórcze, przynosi wy-
mierne efekty w zakresie poprawy jakości 
powietrza. Łódzki system ciepłowniczy 
liczący ponad 800 km, dostarcza cie-
pło systemowe do ok. 60% łódzkich od-
biorców. Ciepło w kogeneracji produkują 
dwie elektrociepłownie EC3 i EC4 (rys. 2), 
którymi zarządza Veolia Energia Łódź.  
� o

Materiał powstał na podstawie przed-
stawionych prezentacji podczas IV Kon-
ferencji 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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prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk, Politechnika Świętokrzyska, dr inż. Andrzej Wawszczak, Politechnika Łódzka

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].

Wśród możliwych technologii wyko-
rzystania biomasy i odpadów, zdecydo-
wanie spalanie ma największy potencjał 
w generowaniu energii ze źródeł odna-
wialnych. Stosując pewne uogólnienie 
można stwierdzić, że biomasę i odpady 
biodegradowalne o dużej wilgotności 
(>60%) można energetycznie wyko-
rzystać w biogazowniach (biochemicz-
ne technologie). Natomiast biomasę, 
szczególnie pochodzenia roślinnego 
(drewno odpadowe, słoma) oraz zmie-
szane odpady komunalne, o zdecydo-
wanie mniejszej wilgotności (<40%) 
można spalać w kotłach rusztowych 
lub fluidalnych (termochemiczne tech-
nologie). Uzyskane w wyniku spalania 
ciepło należy wykorzystać do ogrze-
wania i generacji energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji. 

Zastosowanie turbiny gazowej 
w wysokosprawnej kogeneracji 
rozproszonej

Istotnymi cechami, nieprzetwo-
rzonych biomasy i odpadów, jest ich 
duże rozproszenie terytorialne i re-
latywnie mała, w stosunku do pa-
liw kopalnych, gęstość energetycz-
na ([GJ/m3]). Obydwie te cechy są 
źródłem problemów z ich pozyski-
waniem, transportem i magazyno-
waniem. Chcąc ograniczyć koszty 
oraz zwiększyć efektywność ener-
getyczną i środowiskową wykorzy-
stania biomasy i odpadów, należy 
dążyć do ich pozyskiwania lokalnie, 
z niedużych odległości (< 30÷50 km) 
[2]. Tak więc instalacje wykorzystują-
ce 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 wytwa-
rzaniem ciepła i energii elektrycznej, 
w układach położonych w bezpośred-
nim sąsiedztwie ich odbiorców. Szcze-
gólnie interesująca jest możliwość wy-
korzystania w tego typu układach, 
lokalnych odnawialnych źródeł energii 
(OZE) samodzielnie, jak również wspól-
nie z paliwami konwencjonalnymi: z wę-
glem lub z gazem ziemnym. 

Kogeneracja rozproszona ma sze-
reg zalet, takich jak: uniknięcie budowy 
dużych, rozległych, a więc i kosztow-
nych sieci ciepłowniczych, małe stra-
ty przesyłu związane z niedużymi od-
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ległości między źródłami energii a jej 
odbiorcami, możliwość wykorzystania 
lokalnych zasobów paliwowych, także 
różnych postaci biomasy, których trans-
port na duże odległości jest kosztowny 
(również energetycznie), a poza tym 
rozproszenie źródeł energii zwiększa 
lokalne bezpieczeństwo energetyczne. 

Rozproszenie źródeł kogenera-
cyjnych ma również pewne wady. 
Zmniejszanie mocy jednostek wytwór-
czych powoduje obniżenie sprawności 
i zwiększenie jednostkowych kosztów 
energii na jednostkę mocy zainstalo-
wanej, a ich rozproszenie powinno być 
związane z występowaniem lokalnych 
odbiorów ciepła, które decydują o efek-
tywności energetycznej tego typu in-
stalacji. 

Obok już rozwijających się i posia-
dających stosunkowo dużą ofertę ma-
łych biogazowni, generujących w ko-
generacji ciepło i energię elektryczną, 
istnieje również zapotrzebowanie na 
małe, komunalne elektrociepłownie 
spalające biomasę i odpady. Obec-
nie spośród technologii możliwych 
do wykorzystania w tego typu insta-
lacjach, na szczególną uwagę zasłu-
gują dwa układy z turbinami parowy-
mi pracującymi w obiegu Rankina, 
jeden z wodą jako czynnikiem termo-
dynamicznym, drugi ze specjalnym 
płynem o niskiej temperaturze wrze-
nia, tzw. układ ORC (Organic Rankine 
Cycle) [3]. Uzupełnieniem tych ukła-
dów, szczególnie w zakresie małych 
(mini) i bardzo małych (mikro) mocy 
(<100 kWt/20 kWe), mogą być ukła-
dy z turbinami gazowymi. W artykule 
przedstawiono wyniki obliczeń mode-
lowych tego typu układów, zwracając 
szczególną uwagę na ich efektywność 
energetyczną. 

W analizowanych układach jako 
paliwo została wykorzystana biomasa 
o składzie elementarnym odpowiada-
jącym przeciętnym zrębkom drzewnym 
w stanie powietrzno-suchym [4].

Analizowane układy są układa-
mi 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.)
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sokosprawnej kogeneracji rozproszo-
nej, dlatego uznano, że wielkością wy-
muszającą moc elektryczną PEL oraz 
strumień energii w spalanej biomasie 
QBIO, jest strumień energii przekazanej 
do sieci ciepłowniczej QSC. Do obliczeń 
przyjęto: QSC = 100 kWt. 

Na podstawie wyników uzyskanych 
z obliczeń modelowych, dla poszcze-
gólnych układów wyznaczono dla elek-
trociepłowni (EC): 

 � sprawność energetyczną:  

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 wysokosprawnej kogeneracji rozproszonej, 
dlatego uznano, że wielkością wymuszającą moc elektryczną PEL oraz strumień energii w spalanej 
biomasie QBIO, jest strumień energii przekazanej do sieci ciepłowniczej QSC. Do obliczeń przyjęto: 
QSC = 100 kWt.  

Na podstawie wyników uzyskanych z obliczeń modelowych, dla poszczególnych układów wyznaczono 
dla elektrociepłowni (EC):  

• sprawność energetyczną: 
BIO

SCEL
EC Q

QP
η

+
=  (1) 

• sprawność elektryczną: 
BIO

EL
ECel Q

Pη =  (2) 

 

Układy cieplne elektrociepłowni z turbina gazową 

Do analizy termodynamicznej wykorzystano dwa układy cieplne z turbiną gazową zasilaną 
bezpośrednio spalinami ze spalania biomasy (rys. 1) oraz gorącym powietrzem (rys. 2).  

(1)
 � sprawność elektryczną:  

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 wysokosprawnej kogeneracji rozproszonej, 
dlatego uznano, że wielkością wymuszającą moc elektryczną PEL oraz strumień energii w spalanej 
biomasie QBIO, jest strumień energii przekazanej do sieci ciepłowniczej QSC. Do obliczeń przyjęto: 
QSC = 100 kWt.  

Na podstawie wyników uzyskanych z obliczeń modelowych, dla poszczególnych układów wyznaczono 
dla elektrociepłowni (EC):  

• sprawność energetyczną: 
BIO

SCEL
EC Q

QP
η

+
=  (1) 

• sprawność elektryczną: 
BIO

EL
ECel Q

Pη =  (2) 

 

Układy cieplne elektrociepłowni z turbina gazową 

Do analizy termodynamicznej wykorzystano dwa układy cieplne z turbiną gazową zasilaną 
bezpośrednio spalinami ze spalania biomasy (rys. 1) oraz gorącym powietrzem (rys. 2).  

(2)

 � Układy cieplne 
elektrociepłowni 
z turbiną gazową

Do analizy termodynamicznej wyko-
rzystano dwa układy cieplne z turbiną 
gazową zasilaną bezpośrednio spali-
nami ze spalania biomasy (rys. 1) oraz 
gorącym powietrzem (rys. 2). 

W układzie z turbiną gazową zasi-
laną bezpośrednio spalinami ze spala-
nia paliwa stałego (węgiel [5], bioma-
sa) istnieje poważne zagrożenie pracy 
turbiny gorącymi spalinami zanieczysz-
czonymi popiołem, również dla czystej 
biomasy drzewnej, dla której zawar-
tość popiołu jest stosunkowo niedu-
ża (<1%). Dodatkową wadą takiego 
układu jest konieczność prowadzenia 
procesu spalania w stosunkowo dużym 
nadciśnieniu (szczelna, wytrzymała ko-
mora paleniskowa). Dlatego też wydaje 
się zasadne zastosowanie wymiennika 
spaliny/powietrze i zasilanie turbiny ga-
zowej czystym (bez pyłu) gorącym po-
wietrzem. Idea takiego układu została 
przedstawiona na rys. 2. 

Istotną wadą takiego układu jest 
trudny w konstrukcji jak również 
w eksploatacji wymiennik spaliny/po-
wietrze [6].

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

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 warto-
ści ciśnienia pa = 1 bar. Wyniki obliczeń 
przedstawiono na rys. 3 i 4.

Z przeprowadzonej analizy wynika, 
że układ z turbiną gazową zasilaną bez-
pośrednio spalinami ze spalania bioma-
sy, przy obciążeniu sieci ciepłowniczej 
stałym strumieniem ciepła jest sprawniej-
szy i generuje większą moc elektryczną 
od układu z turbiną gazową, zasilaną 
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gorącym powietrzem za wymiennikiem 
spaliny/powietrze (WSP). Układ ten jed-
nak ma dwie zasadnicze wady: 

 � przepływ przez turbinę spalin za-
nieczyszczonych pyłem, których 
skuteczne odpylenie ze względu 
na wysoką temperaturę byłoby bar-
dzo trudne;

 � proces spalania biomasy musi od-
bywać w szczelnej komorze, przy 
dużym nadciśnieniu. 
Wymienionych tutaj wad nie ma 

drugi układ z turbiną gazową zasila-
ną gorącym powietrzem. Jednak istot-
nym problemem konstrukcyjnym jak 
i eksploatacyjnym tego układu jest 
wymiennik spaliny/powietrze (WSP, 
rys. 2). Obliczenia symulacyjne poka-
zują, że wymienniki wykorzystywane 
w takich układach mają duży iloczyn 
k·A gdzie: k - przenikalność cieplna          
[W/(m2·K)], A - pole powierzchni wy-
miany ciepła WSP [m2]. Wartość tego 
iloczynu jest proporcjonalna do wymie-
nianego strumienia ciepła, a więc rów-
nież do obciążenia sieci ciepłowniczej 
oraz zależy od temperatury powietrza 
tT, jaką chcemy uzyskać za wymienni-
kiem WSP. Na rys. 5, dla QSC = 100 kWt 

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

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 komo-
rze spalania KS.

 � Uwagi i wnioski 

Istnieje pilna potrzeba rozwoju lo-
kalnych (rozproszonych) źródeł ener-
gii. Wśród nich na szczególną uwagę 
zasługują instalacje spalające biomasę 
i odpady. Instalacje takie byłyby przede 
wszystkim źródłem ciepła dla indywidual-
nych odbiorców komunalnych, eliminując 
lokalne, przydomowe lub osiedlowe cie-
płownie, o niskiej sprawności i dużej emi-
sji zanieczyszczeń (niska emisja). Powin-
ny to być instalacje charakteryzujące się: 

 � możliwością wykorzystania lokal-
nych zasobów paliw, w szczegól-
ności biomasy i w ograniczonym 
zakresie odpadów;

 � generacją ciepła i elektryczności 
z możliwie największą sprawno-
ścią, najlepiej w wysokosprawnej 
kogeneracji; 

 � możliwie jak najmniejszą uciążliwo-
ścią dla środowiska, w szczegól-
ności małą emisją zanieczyszczeń; 

 � dużą dyspozycyjnością; 
 � relatywnie niskimi kosztami eks-

ploatacji. 

Wśród technologii wykorzystują-
cych ciepło ze spalania biomasy i od-
padów w kogeneracji interesującym 
rozwiązaniem, szczególnie w zakre-
sie małego zapotrzebowania na ciepło 
grzewcze (<100 kWt), mogą być układy 
z turbinami gazowymi. Układy te ma-
ją porównywalne wartości sprawności 
energetycznych. Wydaje się jednak, że 
układy z turbiną gazową, jako prostsze 
w konstrukcji, będą tańsze inwestycyj-
nie dla małych odbiorów ciepła w po-
równaniu z układami ORC, jak i z „kla-
sycznymi” układami parowodnymi. 
� o
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 � Mniej odpadów na polu 
składowym, więcej 
energii

Zakład Unieszkodliwiania Odpa-
dów Komunalnych w Białymstoku zo-
stał przekazany do użytku 31 grudnia 

Białystok 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. 

Ciepło systemowe 
z odpadów komunalnych

Zbigniew Gołębiewski, specjalista ds. komunikacji, PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku

2015 r. Był realizowany w ramach pro-
jektu „Zintegrowany system gospodar-
ki odpadami komunalnymi Aglomera-
cji 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 Spój-
ności, w ramach Działania 2.1 Kom-
pleksowe przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów 
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niebezpiecznych Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. 

Do Zakładu Unieszkodliwiania Od-
padów Komunalnych w Białymstoku 
trafiają zmieszane odpady komunalne 
oraz frakcja palna odpadów pozostała 
po sortowaniu. Frakcja palna odpadów, 
to odpady komunalne będące pozosta-
łością 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 składo-
wych weszły w życie 1 stycznia 2016 r. 

Według założeń projektowych in-
stalacja może w ciągu roku spalić 
maksymalnie 120 tys. ton odpadów 
przy ich projektowej wartości opałowej             
7,5 MJ/kg. Dzięki temu procesowi moż-
na zmniejszyć 15-krotnie objętość od-
padów oraz wyprodukować energię 
elektryczną i cieplną.

 � Współpraca trzech 
źródeł ciepła 
systemowego w mieście

Dystrybutorem ciepła systemowego 
w Białymstoku jest Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej należące 
do spółki Enea Wytwarzanie. Jest ono 
właścicielem sieci ciepłowniczej o dłu-
gości ok. 260 km. W ciągu roku zapo-
trzebowanie miasta na ciepło systemo-
we wynosi ok. 4 mln GJ. 

Głównym źródłem ciepła w mieście 
jest Elektrociepłownia Białystok (Enea 

Wytwarzanie Segment Ciepło Biały-
stok), która produkuje energię w trybie 
kogeneracji, dzięki spalaniu biomasy 
i miału węglowego. W sezonie grzew-
czym MPEC uruchamia również swo-
ją Ciepłownię Zachód opalaną miałem 
węglowym.

Od początku 2016 r. Zakład Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komunalnych 
stał się trzecim źródłem ciepła sys-
temowego, które trafia do mieszkań-
ców Białegostoku za pośrednictwem 
sieci MPEC. Na podstawie umowy                    
ZUOK w ciągu roku może sprzedać 
do MPEC 350 tys. GJ energii, co sta-
nowi ponad 8% zużycia ciepła syste-
mowego w mieście.

ZUOK pracuje równolegle na wspól-
ną sieć z Elektrociepłownią. W okresie 
sezonu grzewczego instalacja pracuje 
z mocą 17,5 MW energii cieplnej. Po-
za okresem grzewczym - od maja do 
września - z mocą 5 MW cieplnych. 
Układ ciepłowniczy ZUOK utrzymu-
je wymaganą temperaturę zasilania, 
zgodną z tabelą regulacyjną temperatur 
MPEC. Współpraca źródeł jest jednak 
elastyczna. W wyjątkowych sytuacjach 
ograniczenia produkcji w głównym źró-
dle w okresie letnim, ZUOK zwiększa 
moc cieplną do maksymalnie 17,5 MW.

Pierwszy rok funkcjonowania insta-
lacji był czasem optymalizacji proce-
sów oraz spraw formalnych. Sprzedaż 
energii cieplnej rozpoczęła się w poło-
wie kwietnia 2016 r. po zatwierdzeniu 
przez URE pierwszej taryfy dla ciepła 

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 
ciepłowniczego

Układ ciepłowniczy obejmuje dwa 
zespoły parowych wymienników cie-
płowniczych (podstawowy i szczytowy), 
zespół zmienno-obrotowych pomp wo-
dy sieciowej, układ uzupełniania sieci 
z odgazowaniem próżniowym oraz ze-
spół rurociągów, armatury i mierników 
zdalnych i lokalnych.

Układ każdego wymiennika obej-
muje płytowy, spawany skraplacz pary, 
położony poniżej zbiornik skroplin oraz 
płytową, skręcaną chłodnicę skroplin, 
położoną nieco poniżej minimalnego 
poziomu kondensatu w zbiorniku. Wo-
da sieciowa płynie przeciwprądowo 
przez chłodnicę skroplin, a następnie 
przez skraplacz. Skraplacz wymienni-
ka zasilany jest parą, pod regulowanym 
ciśnieniem (wymiennik podstawowy), 
zapewniającym stabilizację temperatu-
ry nagrzewanej wody lub powolne na-
grzewanie podczas rozruchu wymienni-
ka. Regulacja rozpływu wody sieciowej 
przez wymiennik i jego obejście wraz 
z wspomnianą stabilizacją temperatu-
ry podgrzewu w wymienniku zapewnia 
stabilizację zadanej temperatury zasi-
lania sieci ciepłowniczej.

Wymiennik podstawowy pracuje tyl-
ko podczas pracy turbiny, ponieważ jest 
zasilany jedynie z jej upustu, wymiennik 
szczytowy natomiast może pracować 
przy wyłączonej turbinie, a także przy 
najwyższych wymaganych temperatu-
rach zasilania lub przy awarii wymien-
nika podstawowego.

Połączenie układu ciepłowniczego 
ZUOK z siecią MPEC stanowi komora 
przyłączeniowo-rozliczeniowa, wypo-
sażona w zdublowane armatury odci-
nające po stronie powrotu i zasilania, 
liczniki ciepła oraz mierniki ciśnienia 
i temperatury wody.

 o
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Jak wygląda, na dzień dzisiej-
szy, mix paliwowy w ciepłownic-
twie?

Zauważam, że coraz częściej roz-
mawiając o mixie paliwowym i bezpie-
czeństwie energetycznym mówimy o 
sektorze elektroenergetycznym i ga-
zowniczym, zaś stosunkowo mało o 
ciepłownictwie systemowym. Na dzień 
dzisiejszy struktura wykorzystania paliw 
w ciepłownictwie jest następująca: wę-
giel 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. wyko-
rzystywała ok. 13/14 mln ton węgla, 
przy czym trzeba uwzględnić, że nie 
wszystkie przedsiębiorstwa podawały 
informację na ten temat. 

Rozmowa z Jackiem Szymczakiem, prezesem zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Jak ciepłownictwo od strony  
surowców i współpracy z podsektorem 
elektroenergetycznym  
może wpłynąć na mix energetyczny?

Jak będzie się to zmieniało w 
perspektywie 2030 do 2050 r.? 

Na dzień dzisiejszy wiele kwestii 
jest niewiadomych, jak choćby udział 
biomasy w ciepłownictwie. Pamiętaj-
my, że ciepłownictwo działa lokalnie 
dlatego też odnawialne paliwa można 
w sposób racjonalny wykorzystywać 
w naszych źródłach (przedsiębiorstw 
z koncesją energetyczną jest na pozio-
mie 440, czyli tam gdzie wytwarzana 
jest moc powyżej 5 MW). Dzisiaj je-
steśmy w sytuacji w której do 2020 r. 
paliw odnawialnych powinniśmy mieć 
jako Polska 15%. Jeżeli rozłożymy to 
na trzy sektory: elektroenergetyka, cie-
płownictwo i transport, to dla ciepłow-
nictwa poziom ten powinien wynosić 
17% w 2020 r. Dzisiaj mamy 7% i ten 
udział specjalnie się nie zmienia, także 
poziom 17% jest praktycznie niemożli-
wy do uzyskania. 

A pakiet zimowy? 
Jest rewizja dyrektywy OZE, są też 

konkretne odniesienia również do cie-
płownictwa, 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 ob-
ligatoryjny 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 roz-
kładało dla poszczególnych sektorów? 
Jeżeli spojrzymy na rozporządzenie o 
zarządzaniu unią energetyczną, jest tam 
stworzona tzw. platforma finansowa. 
Komisja Europejska będzie miała pra-
wo oceniać czy państwo członkowskie 
w pespektywie 2020-2030 osiąga, ich 
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zdaniem wystarczający udział OZE. Je-
żeli państwo nie osiągnie tego udziału 
będzie musiało płacić kary pieniężne 
na platformę finansową. Zwróćmy uwa-
gę na jeszcze jedną ważną rzecz któ-
ra będzie kształtowała mix paliwowy 
w ciepłownictwie. Jest to projekt dy-
rektywy 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 wy-
korzystywać węgla do celów wytwa-
rzania ciepła. Moim zdaniem, jest to 
bardzo niebezpieczny zapis z którym 
trzeba walczyć, ponieważ dekarboni-
zacja jako taka nie powinna być celem 
samym w sobie. Powinniśmy osiągnąć 
standardy emisyjne wyznaczone przez 
Unię, bazując na racjonalnym wykorzy-
staniu struktury nośników w kraju. Jesz-
cze jednym zapisem dyrektywy ozowej, 
który powinien zostać zmieniony jest 
zapis mówiący o obowiązku zakupu 
ciepła ze źródeł odnawialnych przez 
przedsiębiorstwa ciepłownicze. Bar-
dzo ważnym jest żeby obowiązek zaku-
pu ciepła z odnawialnych źródeł przez 
systemy ciepłownicze był realizowany 
w sposób racjonalny. Inny obowiązują-
cy 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 po-
chodzi z istniejących odnawialnych źró-
deł bądź ciepła odpadowego lub 75% 
ciepła pochodzi z kogeneracji. Nie może 
być takiej sytuacji w której obowiązek 
zakupu ciepła z nowych źródeł odna-
wialnych powodowałby, że np. będzie 
wypierane z systemów ciepłowniczych 
(już efektywnych) ciepło, które w 75% 
jest generowane z układów kogenera-
cyjnych, ponieważ dzisiaj jest to najbar-
dziej efektywna technologia. Od tego, 
czy uda nam się odpowiednio zapisać 
dyrektywę ozową zależy mix energe-
tyczny w ciepłownictwie, czyli ile oze 
będziemy mieli w perspektywie, 2020-
2030-2050. 

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 wej-
ściem w życie po 2018 r. nowego, dłu-
goterminowego systemu wsparcia dla 
kogeneracji. System certyfikatów funk-
cjonuje do końca 2018 r., trzeba więc 

Wspomina Pan o kogeneracji. 
Jaki tu jest potencjał?

Dzisiaj ok. 60% ciepła produkowa-
ne jest w kogeneracji. Szacunek jaki 
wyszedł nam podczas badań, co do 
pełnego wykorzystania rozwoju koge-
neracji w Polsce wynosi kilka tys. MW 
po stronie energii elektrycznej. Proszę 
zwrócić uwagę, że jeżeli uwolnimy po-
tencjał kogeneracyjny, to produkcja dla 
systemu elektroenergetycznego będzie 
stabilna na poziomie kilku tys. MW, przy 
racjonalnym wykorzystaniu różnych pa-
liw. Jesteśmy w stanie zrobić to od mo-
mentu wiarygodnego sygnału, że nowy 
system wsparcia będzie funkcjonował 
po 2018 r. na przestrzeni kilku lat. Bę-
dziemy więc mieli do czynienia z wielo-
ma mniejszymi, ale stabilnymi źródłami. 
Tak więc bezpieczeństwo energetyczne 
pod tym względem jest wysokie, a efek-
tem środowiskowym z punktu widzenia 
dwutlenku węgla, jest zmniejszenie po-
ziomu 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 zapewnie-
nia możliwości źródeł kogeneracji, ale 
również z zapewnieniem odbioru cie-
pła. Patrząc przez pryzmat partnerstwa 
dla sektora elektroenergetycznego dla 
zwiększenia i racjonalności wykorzysta-
nia nośników, musimy myśleć nad tym, 
żeby zapewnić rozwój sieci w miastach, 
w potrzebach zurbanizowanych, gdzie 
jak wiadomo do dzisiaj nie mamy syste-
mu uregulowania prawnego pozwalają-
cego na jasne, czytelne i szybkie reguły 
przeprowadzania liniowej infrastruktury 
energetycznej, przez nieruchomości na-
leżące, szczególnie w dużych miastach, 
do setek właścicieli. Trzeba podłączyć 
nowego odbiorcę, a my jako ciepłow-
nicy potrzebujemy kilkunastu miesięcy, 
żeby móc przeprowadzić wszystkie for-
malności i zrealizować inwestycje zwią-
zane z podłączeniem. Często jest tak, 
że odbiorca nie może czekać i decyduje 
się na inne źródło lokalne.  o

  Rozmawiała:
Dagmara Kałus,

Wydawnictwo „Nowa Energia”

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 

”

wprowadzić długoterminowy, zgodny z 
nowymi zasadami pomocy publicznej 
system, który będzie impulsem rozwo-
jowym dla nowych jednostek kogenera-
cyjnych, a jak wskazują analizy w przy-
padku małych jednostek do kilku MW, 
najbardziej na dzisiaj racjonalnym roz-
wiązaniem jest paliwo gazowe. Zakła-
damy zatem, że udział gazu też będzie 
się zwiększał, o ile? - dzisiaj możemy 
tylko szacować.
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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 zamia-
ny istniejących ciepłowni i kotłowni na 
jednostki kogeneracyjne. Wtedy syste-
my ciepłownicze staną się systemami 
efektywnymi. Jest to zgodne z prze-
pisami Komisji Europejskiej. Po dru-
gie: konieczna jest rozbudowa syste-
mów ciepłowniczych i podłączenie do 
nich jak największej liczby odbiorców, 
którzy dzisiaj są opalani przez indywi-
dualne paleniska. Mamy ich obecnie 
w Polsce ok. 5 milionów. To jest głów-
ny problem - przydomowe kotłownie 
są odpowiedzialne za ponad 50% za-
nieczyszczeń, głównie tych rakotwór-
czych PM 2,5 zawierających pył ben-
zopirenu. 

Co jest potrzebne, aby zmienić 
tę sytuację i wspomóc rozwiąza-
nia kogeneracyjne?

Z energią kojarzymy  
ciepło

Obecnie pracujemy nad mecha-
nizmem wsparcia dla kogeneracji na 
najbliższe lata. Dotychczasowy kończy 
się w 2018 r. Mam nadzieję, że te pra-
ce 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 mieszkanio-
we, w których mieszkają wiekowi ludzie. 
Nie można liczyć na to, że oni sami 
z siebie zdecydują się na zmianę sys-
temu grzewczego. Dlatego potrzebne 
jest w tym zakresie także wsparcie sa-
morządu, który przejmie inicjatywę. Na 
to jednak każda gmina i miasto potrze-
buje środków. Elektrociepłownia może 
doprowadzić rurociąg, zbudować węzeł 
cieplny na swój koszt. A kamienice to 
albo własność gminna, albo prywatna 
i tu powinien zostać opracowany me-
chanizm, który wesprze właścicieli ka-
mienic w modernizacji systemu grzew-
czego wewnątrz budynku.

Takie zmiany w systemie cie-
płowniczym wymagają czasu. To 
przecież wieloletnie inwestycje.

Tak, to prawda. Mechanizm wspar-
cia musi zafunkcjonować w długim ho-
ryzoncie czasowym. Wiadomo, że nie 
przeprowadzi się takich zmian w cią-
gu dwóch czy nawet pięciu lat. Trzeba 
też uwzględnić fakt, że w tym czasie 
mogą też zmienić się przepisy. Dla-
tego mechanizm, nad którym pracu-
jemy 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 użytkowni-
ków 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 kogeneracyj-
nych w tym czasie na pewno nie bę-
dzie. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski. 
Okazało się bowiem, że obecny me-
chanizm wsparcia jest nieskuteczny. 
W praktyce wsparcie w postaci czer-
wonych i żółtych certyfikatów pozwa-
lało funkcjonować elektrociepłowniom. 
Ale specjalnie nie był to impuls do in-
westowania.

Kogeneracja to większa efek-
tywność w stosunku do tradycyj-
nych rozwiązań, sięgająca 90% 
wykorzystania ciepła i energii 
elektrycznej. A zatem ta techno-
logia pozwala maksymalnie wyko-
rzystać energię pierwotną? 

Trudno jest osiągnąć wydajność na 
poziomie 90%, ale w granicach 80%-
85% jest to całkiem realne. Rzeczy-
wiście 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 po-
łowa tej efektywności, którą uzysku-
jemy w kogeneracji. Pozostała cześć 
energii pierwotnej, przetworzonej przy 
produkcji energii elektrycznej, jest tra-
cona. W elektrowniach kondensacyj-
nych 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 usytuowa-
na. Innymi słowy para, która jest pro-
duktem ubocznym przy wytwarzaniu 
energii elektrycznej, marnuje się.

Ze względu na warunki klima-
tyczne w Polsce mamy do czynie-
nia z sezonowością wykorzystania 
ciepła. Co zatem z nim zrobić, gdy 
kończy się sezon grzewczy?

Tak, latem jest problem z odbio-
rem ciepła. W tym czasie praktycznie 
rzecz biorąc następuje znaczne ogra-
niczenie produkcji energii elektrycznej, 

ponieważ w kogeneracji wytwarza się 
ją w takiej ilości, w jakiej produkowa-
ne jest i przekazywane do sieci cie-
pło. Ale…w większych elektrociepłow-
niach są układy, które mogą również 
stosować kondensację i działać w za-
leżności od potrzeb jako elektrownia. 
Jest to szczególnie istotne latem, gdy 
występują szczyty elektroenergetycz-
ne. Wtedy nawet Krajowa Dyspozycja 
Mocy chce, żebyśmy też się urucha-
miali, choć wiadomo, że dzieje się to 
z mniejszą efektywnością. Jednak jeśli 
jest taka potrzeba, to też produkuje-
my 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 któ-
rych produkujemy również chłód z cie-
pła sieciowego (woda o temperatu-
rze 65oC). To jest przyszłość rozwoju 
branży elektrociepłowniczej, ale obec-
na technologia w tej materii wyma-
ga dodatkowych usprawnień. Ukła-
dy adsorpcyjne - bo chłód wytwarza 
się w oparciu o adsorpcję - są dziś 
bardzo wielkie. Jednak przypomnij-
my sobie, że kiedyś komputer „Od-
ra” ważył 3 tony. Dzisiaj więcej funkcji 
mamy w każdym malutkim telefonie. 
Prace nad zmniejszeniem układów 
adsorpcyjnych trwają. Między inny-
mi prof. Wojciech Nowak na Akade-
mii Górniczo-Hutniczej pracuje nad 
tym, by znaleźć takie złoża, które bę-
dą bardziej higroskopijne. To pozwoli 
zmniejszyć gabaryty takiego rozwią-
zania. Wiąże się to także z mniejszym 
kosztem agregatu. 

Myślę, że w trójgeneracji jest przy-
szłość. Wierzę w to, że tę letnią dolinę 
w wykorzystaniu ciepła będziemy mo-
gli w ten sposób „zasypywać”. Zimą 
dostarczać ciepło, a latem znaczną 
ilość ciepła przeznaczyć na produk-
cję chłodu. Odciąży to system elektro-
energetyczny, bo wtedy będzie mniej 
chłodu produkowanego przez urządze-
nia sprężarkowe, napędzane energią 

elektryczną, a zwiększy się zapotrze-
bowanie na ciepło dla źródeł kogene-
racyjnych. 

Czyli jest szansa, że będziemy 
mieli klimatyzację z sieci? 

Z ciepła za pomocą urządzeń ad-
sorpcyjnych produkuje się wodę lodo-
wą, która jest dostarczana do układu 
klimatyzacji. Ale to są już szczegóły. 
Najważniejsze jest, że w węźle cie-
płowniczym, który zimą służy do ogrze-
wania i wytwarzania ciepłej wody użyt-
kowej, można umieścić agregat, który 
latem będzie to ciepło wykorzystywał 
do produkowania wody lodowej. To 
pozornie jest proste, ta technologia - 
jak już powiedziałem - wymaga jesz-
cze 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 zu-
życie paliwa to także mniejsze zanie-
czyszczenie środowiska. Tych efektów 
jest dużo więcej. Choćby zmniejszenie 
tzw. kosztów zewnętrznych, do któ-
rych należy zaliczyć wydatki na zdro-
wie, wczesną umieralność związaną 
z zanieczyszczeniem powietrza, zanie-
czyszczenie gleb. Warto sobie przypo-
mnieć, że w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych w konsekwencji 
działalności elektrowni w Turoszo-
wie, a także w ówczesnym NRD i po 
stronie czeskiej praktycznie zniknęły 
ogromne obszary lasów w okolicach 
Gór Izerskich. Był to efekt tzw. kwa-
śnych deszczy związanych z emisją 
dwutlenku siarki przez te elektrownie. 
Jeżeli potrafiły one zniszczyć drzewa, 
to tym bardziej miały wpływ na orga-
nizm człowieka. Dziś natomiast pro-
ponujemy kogenerację, technologię, 
która w maksymalny sposób eliminuje 
takie zanieczyszczenia.
� o

Rozmawiał:
Marek Szeles
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System 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.  

Anna Sawicka, główny specjalista ds. inżynierii środowiska, BOŚ S.A.

Bank Ochrony Środowiska partnerem 
podmiotów inwestujących w rozwój 
i modernizację ciepłownictwa

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

Pod względem udziału gospo-
darstw domowych podłączonych do 
systemów ciepłowniczych Polska zaj-
muje jedno z czołowych miejsc w Euro-
pie. Warto podkreślić, że ponad połowa 
mieszkańców naszego kraju korzysta 
z tzw. ciepła systemowego, które wy-
twarzane jest w znacznym stopniu 
przez lokalne przedsiębiorstwa ciepłow-
nicze. 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 polskie-
go ciepłownictwa okresem wyzwań 
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i zmian m.in. w zakresie struktury wy-
korzystywanych paliw. Rosnąć będzie 
m.in. wykorzystanie energii odnawial-
nej, a także wykorzystanie odpadów 
jako paliwa. Przyszłościowym kierun-
kiem rozwoju jest także zastosowanie 
kogeneracji, która dzięki oszczędności 
paliwa w porównaniu z układami roz-
dzielonego wytwarzania energii elek-
trycznej i ciepła, pozwala wygenero-
wać pozytywne efekty ekonomiczne. 
Poza tymi oczywistymi oszczędno-
ściami, w grę wchodzą także efekty 
ekologiczne, w tym głównie redukcja 
emisji CO2. Nie dziwi zatem fakt, że 
wśród celów ilościowych w dokumen-
cie „Polityka energetyczna Polski do 
roku 2030” wymieniono m.in. dwukrot-
ny wzrost do 2020 r. produkcji ener-
gii elektrycznej wytwarzanej w tech-
nologii wysokosprawnej kogeneracji, 
w porównaniu do produkcji w 2006 r.

W kontekście niezbędnych inwe-
stycji jednym z ważniejszych krótko 
i średnioterminowych celów przed-
siębiorstw ciepłowniczych jest także 
ograniczanie strat na przesyle ciepła. 
W Polsce mniej niż połowa rurociągów 
sieci przesyłowych i mniej niż 1/3 sie-
ci 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 milio-
nów złotych.

W efektywnym zarządzaniu gospo-
darką cieplną istotne znaczenie mają 
także inteligentne sieci ciepłownicze, 
wpisujące się w szerszą wizję inteli-
gentnych miast. Projekty te zakładają 
wyposażenie miejskich systemów cie-
płowniczych w urządzenia pomiarowe, 
środki transmisji danych oraz aplikacje 
zapewniające optymalne sterowanie 
pracą w warunkach normalnej eksplo-
atacji i w stanach awaryjnych. 

 � Współfinansowanie 
przedsięwzięć

Potencjał i potrzeby branży do-
strzega Bank Ochrony Środowiska, 

który oferuje średnio i długoterminowe 
finansowanie przedsięwzięć wspie-
rających modernizację infrastruktury 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, ale 
także finansowanie wydatków odbior-
ców końcowych, dotyczących instalacji 
„za węzłem”. Współfinansowanie tego 
typu projektów wpisane jest w ekolo-
giczne DNA marki BOŚ oraz w reali-
zowaną konsekwentnie Strategię Roz-
woju Banku na lata 2016-2020. 

Warty podkreślenia jest także fakt, 
że w BOŚ pracują wyspecjalizowa-
ni w obszarze ochrony środowiska 
eksperci - czyli Główni Ekolodzy. Są 
oni specjalistami z wykształceniem 
technicznym i zarazem doświadcze-
niem nabytym w uzgadnianiu i opi-
niowaniu szeregu projektów inwesty-
cyjnych, wpisujących się w szeroko 
pojętą ochronę środowiska. Można 
powiedzieć, że to właśnie inżynierowie 
- ekolodzy pomagają w „dopięciu na 
ostatni guzik” finansowania przedsię-
wzięć przyjaznych środowisku. Dba-
ją oni m.in. o to, by pieniądze prze-
znaczone na projekty proekologiczne 
były wydatkowane zgodnie z rygo-
rami 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 kra-
jowych i unijnych. 

 � Jakie są możliwości

Wśród produktów finansowych do-
stępnych w BOŚ warto zwrócić uwagę 
na rozwiązania kredytowe tworzone 
wspólnie z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódz-
kimi Funduszami Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 
W poszczególnych województwach, 
wraz z WFOŚiGW, Bank Ochrony 
Środowiska udziela np. preferencyj-
nych kredytów m.in. na inwestycje 
przyczyniające się do ograniczenia 
niskiej emisji. 

BOŚ współpracuje także z banka-
mi zagranicznymi wspierającymi rozwój 
inwestycji w Polsce. Jednym z przy-
kładów jest linia kredytowa o łącznej 
wartości 75 mln euro uruchomiona we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym. O środki z tej puli mo-
gą ubiegać się mali i średni przedsię-
biorcy, spółki komunalne i jednostki sa-
morządu terytorialnego. Linia EBI jest 
przeznaczona na wspieranie inwestycji 
infrastrukturalnych oraz przedsięwzięć 
z zakresu ochrony środowiska. 

Wśród palety bankowych produk-
tów warto zwrócić uwagę także na te 
rozwiązania, które w elastyczny spo-
sób wspierają finansowanie bieżących 
potrzeb. Jednym z nich jest np. Linia 
Wielocelowa, która umożliwia korzysta-
nie z wielu produktów finansowych bez 
dodatkowych formalności i wniosków. 
W ramach wspomnianej linii inwestor 
może liczyć na kredyt obrotowy lub in-
westycyjny, gwarancję bankową, akre-
dytywy dokumentowe czy faktoring.

 � Inwestycje skrojone na 
miarę

Zaangażowanie BOŚ w przedsię-
wzięcia z obszaru ciepłownictwa idzie 
w parze zapisami ujętymi w krajowych 
dokumentach strategicznych, zarówno 
tych dotyczących polityki energetycznej 
kraju, jak i Strategii na Rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju. We wspomnianych 
dokumentach uznano m.in. rozwój efek-
tywnego energetycznie niskoemisyjne-
go ciepłownictwa systemowego i sto-
sowanie kogeneracji w wytwarzaniu 
ciepła za rozwiązania, które pozwolą 
poprawić efektywność energetyczną 
gospodarki, zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne oraz zmniejszyć emisje 
zanieczyszczeń - co jest zgodne z zale-
ceniami i kierunkami określonymi przez 
Unię Europejską w tym zakresie. Dzia-
łania BOŚ wychodzą zatem aktywnie 
naprzeciw wyzwaniom, przed którymi 
stoi polskie państwo, firmy „ciepłowni-
cze” i gospodarstwa domowe.
� o
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Pierwszego dnia przeprowadzono 
trzy panele konferencyjne. Uczestnicy 
pierwszego z nich, prowadzonego przez 
prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla (Kate-
dra Robotyki i Mechatroniki, Akademia 
Górniczo-Hutnicza), mówili o szansach 
i zagrożeniach jakie niesie ze sobą elek-
tromobilność. 

Podczas I panelu dr inż. Wojciech 
Bujalski (Zakład Maszyn i Urządzeń 
Energetycznych, Politechnika Warszaw-

W  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.

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

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 wpły-
wem na branżę motoryzacyjną, będą 

miały także ogromny wpływ na zacho-
wanie systemu elektroenergetycznego 
w Polsce. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. 
Wojciech Paprocki (kierownik Zakładu 
Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transpor-
towego, Szkoła Główna Handlowa). Na 
wstępie swojego wystąpienia o ekono-
micznych aspektach upowszechniania 
e-mobilności prof. Wojciech Paprocki 
polecił zgromadzonym publikację „E-
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mobliność: wizje i scenariusze rozwo-
ju” pod redakcją Jerzego Grajweskie-
go, Wojciecha Paprockiego oraz Janiny 
Pieriegud, która została wydana w ra-
mach serii „Publikacje Europejskiego 
Kongresu Finansowego”. W niniejszej 
publikacji znajdziemy artykuły dotyczą-
ce m.in. scenariuszy rozwoju technolo-
gii magazynowania energii, kierunków 
rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, 
potencjału rozwoju car-sharingu w Pol-
sce. Jako czytelnik powyższej publika-
cji mogę ją z czystym sumieniem pole-
cić, zarówno osobom zorientowanym w 
branży e-mobility, jak i dopiero się z nią 
zapoznających. 

Wracając do Konferencji, prof. Woj-
ciech Paprocki przedstawił m.in. tzw. 
„złoty” pięciokąt upowszechnienia kon-
cepcji elektromobilności, na który skła-
da się nowa kultura mobilności, wywro-
towe 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 wypo-
wiadali się także mec. Łukasz Berak, 

partner oraz radca prawny z kancelarii 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, o które-
go wystąpieniu piszę więcej w dalszej 
części artykułu, przy omawianiu wystą-
pień dotyczących aspektów prawnych, a 
także Tomasz Bendlewski, dyrektor Pio-
nu 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 (Ka-
tedra Automatyki Napędu i Urządzeń 
Przemysłowych, Akademia Górniczo-
Hutnicza). 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 Ro-
dziewicz z Biura Innowacji - Nowych 
Technologii, TAURON Dystrybucja S.A. 
Przedstawiciel OSD odniósł się do pro-
jektu ustawy o elektromobilności. Je-
śli niniejsza ustawa wejdzie w życie w 
zbliżonym kształcie do opublikowanego 
projektu, to OSD będą pełnić kluczową 
rolę w rozwoju infrastruktury stacji łado-

Przejazd autokarem elektrycznym po Krakowie

Wystawa



61nr 4(58)/2017

E
-m

o
bi

li
ty

wania pojazdów elektrycznych. Przed-
stawiciel TAURON Dystrybucja wydawał 
się nie być zadowolony z roli, jaką przy-
pisuje im ustawodawca. Brak entuzja-
zmu OSD zdziwił zaś część słuchaczy, 
którzy stwierdzili, że każde OSD dosta-
je niepowtarzalną możliwość uczestni-
czenia w rynku ładowania samochodów 
elektrycznych, który ma ogromne per-
spektywy dochodowe. Poza tym, OSD 
wskazywał na duże znaczenie inteligent-
nego zarządzania popytem na energię 
elektryczną. 

Technologią, która może mieć 
ogromne znaczenie dla sieci elektro-
energetycznej jest V2G (ang. vehic-
le to grid). Wszelkie zawiłości związa-
ne z V2G tłumaczył prof. dr hab. inż. 
Grzegorz Benysek, (dyrektor Instytu-
tu Inżynierii Elektrycznej, Uniwersytet 
Zielonogórski), ekspert w tej dziedzi-
nie. W swojej prezentacji wyjaśniał co 
to jest dokładnie V2G oraz wskazywał 
na wpływ technologii V2G na pracę sys-
temu 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 tak-
że wpływ ciągłego pobierania i oddawa-
nia energii przez baterię zamontowaną 
w samochodzie elektrycznym na jej wy-
trzymałość. 

Doświadczenia Niemiec w zakresie 
e-mobility przedstawił Dr.-Ing. Przemy-
slaw 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 Innowa-
cje Sp. z o.o., mówił o wpływie elektro-
mobilności na sieć elektroenergetyczną 
z perspektywy operatora sieci przesyło-
wej. Dr inż. Paweł Dawidowski, principal 
scientist z Korporacyjnego Centrum Ba-
dawczego ABB Sp. z o.o., prezentował 
profil obciążenia ładowarek na podstawie 
przyjętych modeli cyklów ładowania sa-
mochodów elektrycznych. Piotr Ostrow-
ski, przedstawiciel Atende S.A., mówił 
o roli infrastruktury ICT (z ang. informa-
tion and communication technologies) w 
rozwoju innowacyjnej elektroenergetyki.

Trzeci panel pierwszego dnia Kon-
ferencji poprowadził Krzysztof Kocha-
nowski, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Polskiej Izby Magazynowania Energii. 
Osoba prowadzącego panel jedno-
znacznie wskazuje, że nie mógł on do-
tyczyć niczego innego, jak kwestii zwią-
zanych z magazynowaniem energii. 

Otwierającym panel był dr inż. Woj-
ciech 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 próbo-
wała odpowiedzieć na pytanie dokąd 
zmierza branża magazynowania energii 
w aspekcie prac badawczych i wdroże-
niowych prowadzonych przez Politech-
nikę Częstochowską.

Kwestie związane z tankowaniem 
pojazdów wodorem przybliżył uczest-
nikom Konferencji Grzegorz Niedbal-
ski, dyrektor ds. rozwoju w spółce                 
Air Liquide, będącej członek PIME. Uści-
ślając, przedstawiciel Air Liquide, mó-
wił o technologii ogniw paliwowych w 
transporcie na przykładzie case study 
stacji tankowania pojazdów wodorem 
m.in. w Niemczech, USA i Japonii. Naj-
bardziej rozbudowaną sieć stacji tanko-
wania wodorem posiadają Japończycy 
- wg danych przedstawionych przez Pa-
na Grzegorza Niedbalskiego, w Japonii 
znajdują się 92 stacje.

Osiągnięciami firmy Garo Polska 
sp. z o.o. chwalił się Krzysztof Zamoż-
ny, dyrektor sprzedaży tej spółki. Trze-
ba 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 pierw-
szy dzień konferencji, w którym udział 
brali prelegenci poprzednich paneli, jak 
i zgromadzeni w Centrum Energetyki 
AGH słuchacze. Dyskusja, czyli sed-
no takich konferencji, jak I Konferencja 
„E-Mobility - wyzwania dla energetyki, 
samorządu i transportu”, była bardzo 
żywa, a czasami zbaczająca na tory fi-
lozoficzne dotyczące możliwości polskiej 
myśli technicznej. 

Wymiany zdań i poglądów, już po-
za panelem, były kontynuowane pod-
czas kolacji na koniec pierwszego dnia 
Konferencji. 

W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób
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Drugi dzień Konferencji składał się 
z dwóch paneli - merytorycznego oraz 
dyskusyjnego. 

Na Konferencji nie mogło zabrak-
nąć przedstawienia kwestii prawnych 
elektromobilności, które zostały zapre-
zentowane przez dwóch prawników: 
przez wspomnianego już powyżej me-
cenasa Łukasza Berak, partnera oraz 
radcę prawnego z Sołtysiński Kawecki 
& Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych 
i Adwokatów Sp. k. oraz Witolda Chma-
rzyńskiego będącego radcą prawnym i 
wspólnikiem zarządzającym Cieślikow-
ski/Chmarzyński kancelaria adwokacko-
radcowska Sp. j. (CC Law).

Mec. Łukasz Beraka przedstawiał 
założenia projektu ustawy o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych, który 
został opublikowany w kwietniu bieżą-
cego roku, a także starał się odpowie-
dzieć na pytanie czy proponowane re-
gulacje otworzą rynek na inwestycje w 
infrastrukturę ładowania pojazdów elek-
trycznych. Wnioski Pana mec. Łukasza 
Beraka nie napawały optymizmem, jed-
nakże trzeba zaznaczyć, że nie każdy 
z prawników obecnych na Konferencji 
podzielał wnioski Pana mecenasa z kan-
celarii SK&S.

Mec. Witold Chmarzyński w swojej 
prezentacji, która otwierała drugi dzień 
Konferencji, przybliżył słuchaczom jak 
wygląda kwestia pobierania opłat za ła-
dowanie pojazdów elektryczny w świetle 
aktualnych regulacji prawnych, a także 
co i kiedy się zmieni. Omawiając aktu-
alne regulacje prawne przytoczył przy-
kład Tesli, która na początku 2017 r. 
wprowadziła opłaty za korzystanie ze 
swoich superchargerów. Przedstawia-
jąc jakie będą możliwości po wejściu w 
życie ustawy o elektromobilności, mec. 
W. Chmarzyński wskazał m.in. na ela-
styczność w ustalaniu cen oraz dużą 
dowolność w kształtowaniu modelów 
płatności. 

Należy dodać, że temat pierwsze-
go panelu drugiego dnia Konferencji 
brzmiał: E-mobility - wyzwanie dla sa-
morządów i transportu zbiorowego.

Założenia do planowania transpor-
tu niskoemisyjnego przedstawiła dr inż. 

Anna Matuszewska z Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Pani dr 
inż. Anna Matuszewska bardzo przeko-
nywująco zaprezentowała zgromadzo-
nym dlaczego potrzebny jest nam trans-
port niskoemisyjny. Warto wskazać, że 
powodów jest znacznie więcej, niż tylko 
smog i hałas. Zgodnie z danymi przed-
stawionymi 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 Ka-
tedry Robotyki i Mechatroniki z Akademii 
Górniczo-Hutniczej opowiedział zebra-
nym o projekcie „Polski Autobus Elek-
tryczny - łańcuch dostaw dla elektromo-
bilności”. Trzy podstawowe założenia 
strategiczne ww. klastra to: projekty ba-
dawczo-rozwojowe, wsparcie działań 
komercyjnych istniejących rozwiązań 
oraz faza wdrożenia i komercjalizacji roz-
wiązań. Okres działania klastra przewi-
duje się do 2022 r. Klaster skupia wiele 
znanych i dużych podmiotów będących 
przedsiębiorstwami, w tym m.in. Solaris, 
EkoEnergetyka, MedCom, Impact, Ko-
mel, Enea, a także jednostki naukowe 
takie jak Politechnika Poznańska, Aka-
demia Górniczo-Hutnicza i Politechnika 
Warszawska. 

Podczas Konferencji został również 
poruszony temat konwersji samocho-
dów spalinowych na elektryczne. Zagad-
nienie to prezentował mgr inż. Leszek 
Kowalik z firmy Enego Polcar. Samocho-
dy spalinowe przerobione na elektryczne 
można było oglądać na wystawie przed 
Centrum Energetyki AGH podczas trwa-
nia Konferencji. 

Doświadczeniami w rozwoju elektro-
mobilności w Warszawie podzielił się dr 
Maciej Chmieliński, kierownik projektów, 
innogy Polska S.A. Dla użytkowników 
samochodów elektrycznych pociesza-
jące może być stwierdzenie dr Macieja 
Chmielińskiego, iż innogy Polska do-
strzega potencjał rozwoju e-mobility w 
Polsce i zamierza aktywnie uczestniczyć 
w jego kształtowaniu, m.in. poprzez roz-
budowę infrastruktury sieci ładowania 
pojazdów elektrycznych. 

Następnie Sebastian Bykuć, kierow-
nik Centrum Badawczego Polskiej Aka-
demii Nauk Konwersja Energii i Źródła 
Odnawialne w Jabłonnej k. Warszawy 
(CB KEZO), przedstawił jak funkcjonu-
je pojazd elektryczny w lokalnym sys-
temie energetycznym na przykładzie 
CB KEZO.

Na zakończenie drugiego dnia Kon-
ferencji odbył się Panel Dyskusyjny, w 
którym m.in. wziął udział Ryszard Wró-
bel, kierownik Sekcji Autobusowej, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
SA w Krakowie, który zaprezentował jak 
przedstawia się sytuacja elektromobil-
nego transportu miejskiego w Krakowie 
oraz jakie są perspektywy jego rozwo-
ju. Następnie, dzięki uprzejmości MPK 
Kraków, uczestnicy mogli się przejechać 
elektrycznym autobusem miejskim i do-
świadczyć 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 komu-
nikację zbiorową.

Do podstawowych zalet Konferencji 
należy niewątpliwie zaliczyć jej interdy-
scyplinarność oraz zaangażowanie jej 
uczestników, czego efektem były kon-
struktywne dyskusje nt. wielu aspektów 
elektromobilności. 

Efektem Konferencji było opracowa-
nie Wniosków i uwag do projektu ustawy 
o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych, które zostały przekazane do 
ME. Niniejsze opracowanie zostało przy-
gotowane przez mec. Beatę Superson-
Polowiec, radcę prawnego oraz wspól-
nika w kancelarii Polowiec i Wspólnicy 
Sp. j., mec. Witolda Chmarzyńskiego 
oraz Centrum Energetyki AGH. 

Niemalże każdy z uczestników wy-
raził nadzieję, że niniejsza Konferen-
cja była pierwszą z wielu, gdyż branża          
e-mobility jest aktualnie jedną z najdy-
namiczniej rozwijających się gałęzi na-
uki i biznesu, a konferencje, takie jak tu 
opisana, sprzyjają lepszemu poznaniu, 
jak i współpracy podmiotów z dziedziny 
elektromobilności.

 o
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 � Uwagi ogólne dotyczące 
ogólnodostępnych 
punktów ładowania 
i istniejącej 
infrastruktury 

Rola inicjatorów w zakresie procesu 
budowy infrastruktury ogólnodostęp-
nych punktów ładowania przypisana 
została operatorom systemów dystry-
bucyjnych (OSD). Wydaje się, że rola 
taka powinna należeć do gmin, które 
dysponują większym potencjałem wie-
dzy w zakresie planowania, w tym moż-
liwości powiązania z planem zagospo-
darowania przestrzennego w gminach. 

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 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.

Należałoby także określić w pro-
jekcie ustawy minimalną ilość punktów 
ładowania o dużej mocy, powstałych 
w ramach programu budowy, tworzo-
nego przez OSD, aby tworząca się in-
frastruktura nie składała się wyłącznie 
ze stacji ładowania poniżej 22 kWh. 

Zgodnie z aktualną definicją ogól-
nodostępny punkt ładowania to punkt 
ładowania dostępny na zasadach rów-
noprawnego traktowania, dla każdego 
użytkownika pojazdu elektrycznego. 

Równoprawne traktowanie jest 
rozumiane, zgodnie z  dyrektywą 
2014/94/UE, jako możliwość skorzy-
stania z punktu ładowania przez każ-

dego użytkownika pojazdu elektrycz-
nego, na tych samych zasadach, bez 
obowiązku zawierania umowy z opera-
torem infrastruktury bądź sprzedawcą 
paliw alternatywnych.

Jako że, ogólnodostępne punkty 
ładowania mogą być również stawia-
ne z inicjatywy prywatnych inwesto-
rów, którzy będą zainteresowani two-
rzeniem sieci ogólnodostępnych stacji 
ładowania, należałoby wskazać, że sto-
sowane przez właścicieli takich sieci: 
rabaty, ulgi, czy programy lojalnościo-
we dla użytkowników tych punktów ła-
dowania, do których każdy właściciel 
pojazdu elektrycznego miałby taki sam 
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dostęp, nie pozbawi tych punktów ła-
dowania statusu ogólnodostępnego 
zgodnie z ustawą. 

W istniejącej infrastrukturze łado-
wania zakłada się jedynie, że eksplo-
atujący punkty ładowania wchodzące 
w skład infrastruktury ładowania pojaz-
dów drogowego transportu publiczne-
go, punkty zasilania statków energią 
elektryczną z lądu, punkty tankowa-
nia sprężonego gazu ziemnego (CNG) 
oraz punkty tankowania i bunkrowa-
nia skroplonego gazu ziemnego (LNG), 
w dniu wejścia w życie niniejszej regula-
cji, w celu ich dalszej eksploatacji, będą 
zobowiązani złożyć wniosek o decyzję 
zezwalającą na ich dalszą eksploatację. 
Brak jest wskazania organu odpowie-
dzialnego za rozpoznanie wniosku i wy-
danie decyzji. Ponadto, projekt regula-
cji pomija istnienie punktów ładowania 
niewchodzących w skład infrastruktury 
ładowania pojazdów transportu publicz-
nego, jak i możliwość ich wykorzystania 
jako ogólnodostępnych punktów łado-
wania pojazdów.

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

1. Art. 2 pkt 5 projektu - przez ła-
dowanie pojazdu należy rozumieć po-
bór energii elektrycznej przez pojazd 
elektryczny w punkcie ładowania na 
potrzeby napędu tego pojazdu. 

Wydaje się zasadne silniejsze roz-
różnienie świadczenia usługi ładowania 
pojazdu od obrotu energią elektrycz-
ną. Projekt wyłącza jedynie obowiązek 
uzyskiwania koncesji na prowadzenie 
działalności w zakresie ładowania po-
jazdów, nie przesądzając czy taka dzia-
łalność mieści się w pojęciu obrotu. 
Warto rozpatrzeć wprowadzenie de-
finicji „usługi ładowania pojazdu” i wy-
raźne zastrzeżenie, że świadczenie ta-
kiej usługi nie stanowi obrotu energią 

elektryczną w rozumieniu ustawy Prawo 
energetyczne, i jednocześnie w ustawie 
Prawo energetyczne wymagane jest 
wprowadzenie definicji usługi ładowa-
nia pojazdu, odsyłającej do projekto-
wanej 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 ogólno-
dostępnych punktów ładowania oraz 
przedsięwzięć niezbędnych do przyłą-
czenia tych punktów do sieci, w szcze-
gólności modernizacji, rozbudowy albo 
budowy sieci z zastrzeżeniem, że pro-
gram ten jest opracowywany na okres 5 
lat i stanowi część planu rozwoju w za-
kresie zaspokojenia obecnego, i przy-
szłego 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 zapropono-
wanym w ramach tzw. „Pakietu zimo-
wego” powinny zapewnić, że przy-
najmniej 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 spo-
łecznych mających ocenić zaintereso-
wanie uczestników rynku wynikających 
z projektowanych przepisów unijnych.

3. Art. 4 ust. 1 projektu - wójt, bur-
mistrz albo prezydent miasta, w drodze 
konkursu, wyłania operatora infrastruk-
tury dla ogólnodostępnych punktów ła-
dowania wskazanych w planie.

Określenie „w drodze konkursu” 
oznacza, że pojawiają się wątpliwości 
co do odniesienia do zamówień pu-
blicznych, czy też partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Projekt regulacji powi-
nien wprost wskazywać, że do wyboru 
i umowy z operatorem infrastruktury nie 
mają zastosowania przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy 

o umowie koncesji na roboty budowla-
ne i usługi oraz ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, albo też wska-
zać zakres i sposób ich zastosowania 
na gruncie projektu.

4. Art. 5 projektu - w przypadku nie-
rozstrzygnięcia konkursu: (i) OSD pełni 
funkcję operatora infrastruktury przez 
okres wskazany w umowie, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 projektu regula-
cji, (ii) dostawcą usługi ładowania jest 
sprzedawca zobowiązany w rozumie-
niu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 lu-
tego 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. „pa-
kietu zimowego” warunkiem powierze-
nia OSD zarządzania punktem łado-
wania pojazdów powinna być zgoda 
organu regulacyjnego. W projekcie re-
gulacji brakuje podobnego mechani-
zmu.

5. Art. 6 ust. 1 projektu - wójt, bur-
mistrz albo prezydent miasta zawiera 
z podmiotem wyłonionym w konkursie 
na operatora infrastruktury lub z OSD 
umowę o pełnienie obowiązków opera-
tora infrastruktury, na okres nie krótszy 
niż 48 miesięcy. 

Wskazanie jedynie dolnej granicy 
czasu bez określenia maksymalnego 
czasu trwania tej umowy budzi wąt-
pliwości w szczególności tam, gdzie 
OSD będzie pełnił funkcję operatora 
infrastruktury.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę sto-
pę zwrotu z inwestycji w punkt ładowa-
nia, jest to zbyt krótki okres. Umowa ta 
powinna być zawierana na co najmniej 
okres 6 letni, chyba że operator infra-
struktury zgodzi się na zawarcie jej na 
okres krótszy, wówczas należy pozo-
stawić operatorowi prawo do zawarcia 
umowy na okres przez niego wskazany. 

6. Art. 6 ust. 5 projektu - gmina mo-
że odstąpić od umowy o pełnieniu obo-
wiązków operatora infrastruktur jeśli: (i) 
w terminie 2 miesięcy od dnia zawar-
cia tej umowy operator infrastruktury 
nie rozpocznie budowy ogólnodostęp-
nego punktu ładowania, (ii) w terminie 
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6 miesięcy od dnia zawarcia tej umo-
wy dostawcy usług ładowania nie roz-
poczną świadczenia usługi ładowania 
w tym punkcie. 

Biorąc pod uwagę praktykę i realia 
rynku wskazane terminy nie uwzględ-
niają czasu postępowania przed orga-
nami architektoniczno-budowlanymi, jak 
i procedur związanych z przyłączeniem 
do sieci. Należałoby ten termin wydłu-
żyć bądź wprowadzić możliwość prze-
dłużenia w sytuacji, gdy nie rozpoczęcie 
budowy bądź świadczenia usług wyni-
ka z przyczyn niezależnych od opera-
tora infrastruktury, w tym w szczegól-
ności z powodu zdarzeń siły wyższej.

7. Art. 8 projektu - ponoszone przez 
OSD koszty realizacji obowiązku budo-
wy ogólnodostępnych punktów łado-
wania w sytuacji nie wyłonienia opera-
tora infrastruktury w drodze konkursu 
ogłoszonego przez wójta, burmistrza, 
albo prezydenta miasta są zaliczane 
do kosztów uzasadnionych działalno-
ści w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy 
Prawo energetyczne. 

Brak wskazania czy koszty te ma-
ją być przenoszone w ramach grupy 
taryfowej, dedykowanej dla ładowania 
pojazdów elektrycznych w punktach ła-
dowania wybudowanych przez OSD. 
Z uwagi na fakt, że budowa punktów 
ładowania nie jest związana z utrzyma-
niem i rozwojem sieci elektroenergetycz-
nej, czyli podstawowym obowiązkiem 
OSD pojawia się wątpliwość, czy tymi 
kosztami należy obciążać wszystkich 
odbiorców energii elektrycznej przyłą-
czonych 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 za-
pewnia dostawcom usług ładowania 
- na zasadach równoprawnego trakto-
wania - dostęp do ogólnodostępnego 
punktu ładowania. 

Doprecyzowania wymaga to, że 
mowa tu o operatorach infrastruktury 
wybranych w ramach konkursów or-
ganizowanych przez gminy lub usta-
nowionych mocą ustawy, czyli OSD. 
W przypadku punktów ładowania wy-

budowanych w inny sposób niż w wy-
niku konkursu gminnego, operator ta-
kiego 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 po-
nosi wobec użytkownika pojazdu elek-
trycznego 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 po-
wstałe w trakcie ładowania wynikające 
z nieprawidłowego działania ogólnodo-
stępnego punktu ładowania”. Treść za-
proponowana w projekcie może budzić 
wątpliwości w sytuacji gdy np. punkt 
ładowania jest niedostępny, czy nie-
sprawny i nie ma możliwości ładowania. 
Ponadto odpowiedzialność operatora 
powinna był ograniczona lub wyłączo-
na w sytuacji siły wyższej, zawinionego 
działania osoby trzeciej, itp.

10. Zgodnie z art. 11 projektu re-
gulacji - OSD zawiera umowę o przy-
łączenie ogólnodostępnego punktu ła-
dowania z operatorem infrastruktury 
wyłonionym w konkursie ogłoszonym 
przez wójta, burmistrza, albo prezy-
denta miasta. 

Pomimo, że obecne brzmienie pro-
jektu rozróżnia definicję punktu ładowa-
nia od ogólnodostępnego punktu łado-
wania, to w dalszej części nie zawiera 
niemal żadnych regulacji dotyczących 
innych punktów ładowania niż punkty 
ogólnodostępne. Może to wywoływać 
wątpliwości w zakresie dopuszczalno-
ści 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 po-
winni być traktowani szczególnie lub 
być na uprzywilejowanej pozycji. 

W związku z początkową fazą roz-
woju 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 ogólnodostęp-
nego, stawianego w ramach konkursu 
przewidzianego przez Projekt ustawy. 

Aby wyeliminować powyższą prze-
szkodę w rozwoju elektromobilności 
proponuje się, aby wprowadzić do usta-
wy - Prawo energetyczne przepisy:

 � nakładające na przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się prze-
syłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej obowiązek wydania 
warunków przyłączenia punktu 
ładownia do sieci, w terminie nie 
później niż 21 dni od dnia złoże-
nia 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 wa-
runków przyłączenia przez wnio-
skodawcę przyłączanego do sieci, 
o napięciu znamionowym wyższym 
niż 1 kV;

 � nakładające na przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się prze-
syłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej obowiązek zawarcia 
Umowy o przyłączenie do sieci, 
z  terminem realizacji przyłącze-
nia 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 przyłą-
czanego do sieci o napięci znamio-
nowym wyższym niż 1 kV.
Powyższe zmiany wymagają mody-

fikacji przede wszystkim art. 7 ustawy 
- Prawo energetyczne. 

11. Zgodnie z art. 16 jeśli w pojeź-
dzie elektrycznym zainstalowany jest 
układ pomiarowo-rozliczeniowy, który 
umożliwia komunikację z systemem 
teleinformatycznym ogólnodostępne-
go punktu ładowania, operator infra-
struktury zapewnia użytkownikowi tego 
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pojazdu możliwość zapłaty za ener-
gię elektryczną pobraną do ładowania 
na warunkach określonych w umowie 
sprzedaży energii elektrycznej, o któ-
rej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne. W przypadku poboru przez 
ww. pojazd elektryczny energii w bu-
dynku mieszkalnym, OSD uwzględnia 
pobraną energię elektryczną w fakturze 
za energię elektryczną właściciela po-
jazdu elektrycznego. 

Pobieranie opłaty za energię elek-
tryczną w oparciu o układ pomiarowo-
rozliczeniowy zainstalowany w samo-
chodzie elektrycznym nie przewiduje 
jednocześnie obowiązku producentów 
samochodów elektrycznych do monto-
wania takiego systemu pomiarowego. 

W zakresie komunikacji z syste-
mem rozliczeniowym, jak rozumiemy 
obecnie pomysł opiera się na przesyle 
danych przez Power Line Communi-
cation (PLC), podobnie jak Advanced 
Metering Infrastructure (AMI). Należy 
zauważyć, że komunikacja przez PLC 
niesie za sobą szereg problemów z czy-
telnością danych. Należałoby rozważyć 
komunikację poprzez Global System for 
Mobile Communications (GSM) w sys-
temie Machine to Machine (M2M), in-
stalowaną w każdym samochodzie. Po-
nadto rozwiązaniem byłaby możliwość 
rozliczania energii elektrycznej przez 
inteligentne ładowarki samochodowe, 
które mogłyby być instalowane bezpo-
średnio na przyłączu do sieci nN (1 lub 
3 fazowych). Ładowarka taka spełnia-
łaby wszystkie wymogi certyfikacji licz-
nika 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-rozli-
czeniowy umożliwiający komunikację 
z system teleinformatycznym, możli-

wości zapłaty za energią elektryczną 
pobraną do ładowania na warunkach 
określonych w umowie sprzedaży ener-
gii elektrycznej. Nałożenie takiego obo-
wiązku na operatorów infrastruktury 
niebędących jednocześnie dostawcami 
prądu, spowoduje znacznie zwiększe-
nie kosztów po stronie operatora, co 
będzie kolejnym czynnikiem zmniej-
szającym opłacalność inwestycji dla 
operatora infrastruktury. 

W związku z tym, proponujemy 
utrzymanie powyższego obowiązku 
dla operatora infrastruktur będącego 
jednocześnie OSD, jednocześnie zwal-
niając pozostałych operatorów z niniej-
szego obowiązku.

12. Zgodnie z art. 17 projektu re-
gulacji - Skarb Państwa, gmina oraz 
gminna osoba prawna ustanawiają nie-
odpłatnie służebność przesyłu na rzecz 
OSD, który pełni funkcję operatora in-
frastruktury. 

Zwracamy uwagę, że w wielu przy-
padkach punkty ładowania będą loko-
wane na nieruchomościach nie sta-
nowiących własności gminy, Skarbu 
Państwa, itp. W takiej sytuacji ustano-
wienie nieodpłatnej służebności przesy-
łu będzie utrudnione lub będzie obcią-
żać finansowo gminę, SP itp. Ponadto 
nieodpłatne ustanowienie służebno-
ści w tej regulacji dotyczy jedynie sytu-
acji OSD. Takie wsparcie może zostać 
uznane za pomoc publiczną dla OSD.

13. Art. 53-55 projektu - zwolnienia 
podatkowe i korzyści w postaci przy-
śpieszonej amortyzacji samochodu 
elektrycznego. 

Należy jedynie zwrócić uwagę, że te 
instrumenty mogą być wprowadzone, 
np. w ramach wyłączeń blokowych, ale 
wówczas przepisy powinny być dosto-
sowane do wymogów rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerw-
ca 2014 r. uznającego niektóre rodza-
je pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu . 

14. Art. 57 projektu - zmiana ustawy 
Prawo energetyczne poprzez dodanie 
definicji instalacji zarządzania popy-
tem (DSR), przez którą należy rozumieć 

urządzenia umożliwiające zmianę profilu 
poboru energii elektrycznej na żądanie 
OSD, OSP lub operatora systemu po-
łączonego, na którą może składać się 
w szczególności magazyn energii, in-
stalacja wytwórcza niewspółpracująca 
bezpośrednio z siecią elektroenerge-
tyczną lub punkt ładowania, o którym 
mowa w art. 2 pkt 15 projektu regulacji. 

Należy zwrócić uwagę że propono-
wana 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 maga-
zynowania energii proponuje się doda-
nie pkt 2a w art. 32 ust. 1 ustawy Pra-
wo energetyczne, zgodnie z którym 
prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie wprowadzania energii 
do sieci z magazynu energii o mocy 
zainstalowanej powyżej 1 MW wyma-
gać będzie uzyskania koncesji. Po-
za wskazanym powyżej wyłączeniem 
przepis ten jednocześnie rozstrzyga, 
że generalnie działalność gospodarcza 
polegająca na wprowadzaniu energii 
do sieci z magazynu energii podlegać 
będzie obowiązkowi uzyskania kon-
cesji. Należy zauważyć, że obecnie 
obowiązkowi koncesyjnemu podle-
ga jedynie działalność gospodarcza 
w zakresie magazynowania paliw ga-
zowych oraz paliw ciekłych (vide art. 
32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ener-
getyczne), obowiązek ten jednak nie 
obejmuje magazynowania energii elek-
trycznej. 

15. Art. 71 projektu - eksploatujący 
punkty ładowania wchodzące w skład 
infrastruktury ładowania pojazdów dro-
gowego transportu publicznego, punk-
ty zasilania statków energią elektryczną 
z lądu, punkty tankowania sprężone-
go gazu ziemnego (CNG), oraz punkty 
tankowania i bunkrowania skroplone-
go gazu ziemnego (LNG) w dniu wej-
ścia w życie niniejszej ustawy, w celu 
ich dalszej eksploatacji są obowiązani 
złożyć wniosek o decyzję zezwalającą 
na eksploatację, nie później niż w termi-
nie 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 ogól-
nych przepis nie wskazuje organu od-
powiedzialnego za rozpoznanie wnio-
sku i wydanie decyzji.

16. Art. 12 projektu ustawy zobo-
wiązuje gminę do nieodpłatnego udo-
stępnienia operatorowi infrastruktury 
stanowiska postojowego, znajdujące-
go się przy ogólnodostępnych punk-
tach ładowania wskazanych w planie, 
o którym w art. 3 ust 6, umożliwiają-
ce 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 wskaza-
ny 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 pojaz-
du elektrycznego, lecz przez cały czas.

Niniejszy przepisy powinien wska-
zywać, że nieodpłatne miejsce posto-
jowe 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 udo-
stępnienia miejsca postojowego przy 
każdym ogólnodostępnym punkcie ła-
dowania, a nie tylko przy ogólnodostęp-
nym punkcie ładowania wskazanym 
w planie, o którym mowa w art. 3 ust. 6.

17. Art. 43 projektu ustawy tworzy 
Ewidencję Infrastruktury Paliw Alterna-
tywnych. Baza danych Ewidencji obej-
muje geograficzne położenie punktu 
ładowania, cenę za jaką następuje ła-
dowanie oraz dostępność punktu ła-
dowania.

Baza Ewidencji powinna również 
wskazywać rodzaj punktu ładowania, 
tj. czy jest to punkt dużej, czy normal-
nej mocy.

18. Art. 61 wdraża zmianę w usta-
wie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym wprowadzając stawkę ak-
cyzy w wysokości 0 % podstawy opo-
datkowania dla pojazdów elektrycznych 
w rozumieniu art. 2 pkt 12 (tu wystąpi-
ła omyłka pisarska w Projekcie ustawy 
- powinno być odniesienie do pkt 11) 
Projektu ustawy. 

Bardziej praktyczne będzie zwol-
nienie pojazdów elektrycznych z ak-
cyzy niż obejmowanie ich stawką 0%. 
W przypadku zwolnienia pojazdów 
elektrycznych z akcyzy odpadnie ko-

nieczność spełnienia obowiązku podat-
kowego oraz złożenia „zerowej” dekla-
racji podatkowej. Umożliwi to uniknięcie 
zbędnych formalności.

19. Aby zwalczać praktykę zajmo-
wania miejsc postojowych przezna-
czonych dla pojazdów elektrycznych 
przez pojazdy spalinowe proponujemy 
wprowadzenie nowego wykroczenia 
drogowego w postaci zajęcia miejsca 
postojowego przeznaczonego dla po-
jazdu elektrycznego przez inny pojazd 
nie będący pojazdem elektrycznym. 
Naruszenie powyższego wykroczenia 
powinno skutkować nałożeniem man-
datu karnego w wysokości jak za par-
kowanie na miejscu przeznaczonym dla 
osób niepełnosprawnych przez pojazd 
nieupoważniony.

Powyższe wnioski i uwagi zosta-
ły wypracowane przez uczestników 
Konferencji, wśród których znaleźli się 
przedstawiciele rządu, samorządów, 
grup energetycznych, niezależnych 
dystrybutorów energii, klastrów ener-
getycznych, uczelni technicznych i kół 
studenckich, spółek transportu zbioro-
wego, firm oferujących rozwiązania dla 
branży e-mobility, a także przedstawi-
ciele producentów i dilerów pojazdów 
elektrycznych.

  o

reklama

www.nowa-energia.com.pl

ZAMÓW
PRENUMERATĘ
NA ROK 2017
Magazyn „Nowa Energia”
to specjalistyczne czasopismo 
dedykowane branży energetycznej Cena egzemplarza 15 PLN
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Transport jest nieodłącznym ele-
mentem rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego, ponieważ łączy kontynenty, 
państwa, miasta i ludzi. Jego dynami-
zacja sprawia, że towary produkowa-
ne w dowolnym zakątku świata mają 
szansę dotrzeć w jego najdalsze czę-
ści, a człowiek może odkrywać no-
we obszary. Sektor ten także istotnie 
kształtuje nasze codzienne życie, bo-
wiem wpływa na to, co konsumujemy, 
w co się ubieramy, z jakich usług ko-
rzystamy, gdzie żyjemy i dokąd mo-
żemy 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. 

dr inż. Małgorzata Kwestarz, mgr inż. Maria Muszyńska, 
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

W 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.

Mobilność elektryczna szansą 
na redukcję emisji zanieczyszczeń
w sektorze transportu kołowego

Według Europejskiej Agencji Śro-
dowiska (EEA) całkowity udział trans-
portu 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 stanowi-
ło drugą najwyższą wartość spośród 
wszystkich dziedzin gospodarki (za-
raz po przemyśle energetycznym) [1]. 

Poza emisją szkodliwych sub-
stancji do powietrza, transport ge-
neruje także kongestię i hałas, które 
szczególnie odczuwalne są w aglo-
meracjach miejskich oraz powoduje 
wyczerpywanie zasobów nieodnawial-
nych i zużycie energii. Mimo poprawia-
jącej 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 samocho-
dowych i poziomem natężenia ruchu. 
Dotychczasowe badania wskazują, 
że do 2020 r. natężenie ruchu samo-
chodowego w skali światowej wzro-
śnie dwukrotnie, a do 2050 r. będzie 
to aż czterokrotnie wyższy poziom.  
Ze względu na przedstawione powy-
żej przewidywania i negatywne skutki, 
jakie niesie ze sobą sektor transpor-
tu uznaje się, że najmniej ekologicz-
ną gałęzią tego obszaru gospodarki 
jest transport drogowy, a w szczegól-
ności ten odbywający się w rozwinię-
tych 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 elek-

trycznych

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. 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. 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. 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

powietrza pochodzi z tego właśnie 
sektora, a największy jego wpływ od-
notowuje się w Warszawie, gdzie aż 
63% zanieczyszczeń ma pochodze-
nie transportowe [2]. 

Rozwój transportu opartego 
o energię elektryczną spowoduje 
zwiększone jej zużycie i wzrost zapo-
trzebowania na moc. W początkowym 
etapie intensywniejsze wykorzysta-
nie może nie być istotnie odczuwal-
ne, jednak w miarę pojawiania się na 
naszych drogach coraz większej liczby 
samochodów elektrycznych wystąpi 
konieczność przeprowadzenia mo-
dernizacji systemu sieci elektroener-
getycznych. Według założeń Planu 
Rozwoju Elektromobilności w 2025 r. 
transport elektryczny wygeneruje rocz-
ny dodatkowy popyt na energię elek-
tryczną w wysokości 2,3 TWh, co zo-
brazowano w tab. 1.

Polski przemysł energetyczny ma 
możliwości wytwórcze na tyle, aby po-
kryć przedstawione powyżej przewi-
dywane wartości rocznego zużycia 
energii elektrycznej przez pojazdy z na-
pędem elektrycznym, jednak warto 
sprawdzić jakie koszty będą wiązały 
się z tą dodatkową produkcją.

W tab. 5 zostały zamieszczone 
szacunkowe koszty związane z emi-
sją zanieczyszczeń do atmosfery, ge-
nerowanych podczas produkcji energii 
elektrycznej. Do wykonania obliczeń 
przyjęto następujące założenia:

 � stawki opłat za korzystanie ze śro-
dowiska przyjęto zgodnie z Ob-
wieszczeniem Ministra Środowiska  
(tab. 2); 

 � dane dotyczące emisji poszcze-
gólnych gazów oraz produkcji 
energii elektrycznej pozyskano od 
Grupy TAURON [4] (tab. 3).
Roczna emisja zanieczyszczeń 

związana z produkcją energii elektrycz-
nej na potrzeby pojazdów z napędem 
elektrycznym obliczona dla poszcze-
gólnych lat (2017-2025) została za-
mieszczona w tab. 4.

Przewidywane opłaty za emisję po-
szczególnych gazów zanieczyszczają-
cych 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

Źródło: Opracowanie własne

kolejnych lat (2017-2025) zestawio-
no w tab. 5.

Prezentowane obliczenia szacun-
kowe pokazują, jak duże ilości emi-
sji poszczególnych zanieczyszczeń 
i wysokie opłaty będą generowane 
w związku z dodatkową produkcją 
energii elektrycznej. Niemniej, w niniej-
szym problemie można doszukać się 
też dużych korzyści, ponieważ wzrost 
liczby pojazdów z napędem elektrycz-
nym doprowadzić może do zwiększo-
nej produkcji energii elektrycznej z od-
nawialnych źródeł energii. Polski rząd 
zakłada, że dodatkowe zapotrzebowa-
nie na energię zostanie pokryte wła-
śnie ze źródeł alternatywnych (wiatru, 
słońca i wody). Co więcej, efektyw-
ne wykorzystanie energii pochodzącej 
z takich źródeł wymaga także odpo-
wiedniego jej magazynowania, a aku-
mulatory samochodów elektrycznych 
z powodzeniem mogłyby spełniać ro-
lę magazynów energii. W przypadku 
szczytowego zapotrzebowania pojazd 
elektryczny, podłączony do sieci, sta-
nowiłby magazyn energii, przyczynia-
jąc się tym samym do stabilizacji pracy 
sieci elektroenergetycznej. Właścicie-
le tego typu pojazdów oddając nagro-
madzoną w baterii energię elektryczną 
mogliby otrzymywać w zamian środ-
ki finansowe, co realnie zachęcałoby 
do udziału w tego rodzaju obrotem 
energii. Działania te pozwoliłyby na 
zarządzanie popytem na energię elek-
tryczną 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 zapotrzebowa-
nia i ładujących się w czasie tzw. do-
liny nocnej, kiedy pobór jest niewielki 
i cena energii najniższa. 

Elektryfikacja transportu i rozwój 
elektromobilności pomoże zoptymali-
zować pracę KSE, ponieważ zapew-
ni dodatkową moc w momentach naj-
wyższego poboru energii elektrycznej, 
pozwalając tym samym na oszczęd-
ność wynikającą z braku konieczności 
podtrzymywania nierentownych mocy 
wytwórczych, wykorzystywanych jedy-
nie przez kilkaset godzin w roku. 

Opisany system z pewnością wy-
maga wprowadzenia odpowiednich 
regulacji prawnych, stworzenia roz-
wiązań technicznych i budowy całego 
systemu, niemniej jednak jest to idea 
nowoczesnego miasta, regionu i kraju.

Budowa inteligentnych sieci w Pol-
sce pozwoli na zapewnienie wysokiej 
jakości i bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej, a także zintegruje wszyst-
kich działających w jej obrębie użytkow-
ników - wytwórców energii, operatorów 
i odbiorców. Warunkiem pomyślnej inte-
gracji i poprawnego działania inteligent-
nych sieci jest wprowadzenie inteligent-
nego opomiarowania, np. powołując 
operatora informacji pomiarowych 
(OIP), który zapewni możliwość rozli-
czania energii na podstawie uzyska-

nych danych pomiarowych. W związku 
z tym stworzenie odpowiedniego ukła-
du pomiarowo-rozliczeniowego będzie 
podstawą poprawnie działających stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych. Po-
nadto, ważną kwestią będzie wprowa-
dzenie zmian w warunkach taryfowa-
nia 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 przedzia-
łach czasu. W związku z tym, niezbęd-
nym zabiegiem będzie wprowadzenie 
dynamicznych taryf, zapobiegających 
wystąpieniu zagrażających stanów pra-
cy 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

Prawo Unii Europejskiej („UE”), 
w tym kluczowa dla rynku elektroener-
getycznego Dyrektywa 2009/72/WE, nie 
zawiera obecnie kompleksowej regu-
lacji dotyczącej magazynowania ener-
gii oraz struktury własnościowej ma-
gazynów. Szczątkowe postanowienia 
w tym zakresie znalazły się co prawda 
w Dyrektywie 2009/28/WE, niemniej 
sprowadzają się one do podkreślenia 
potrzeby tworzenia magazynów ener-
gii, gwarantujących bezpieczne dzia-
łanie systemu elektroenergetycznego 
w kontekście rozwoju generacji z OZE.

W konsekwencji, nie jest jedno-
znaczne czy operatorzy sieciowi są 
objęci bezwzględnym obowiązkiem 
rozdziału (unbundlingu) od działalno-
ści magazynowania energii. Zgodnie 
z przeważającym stanowiskiem orga-
nów UE, magazynowanie energii jest 

r.pr. Krzysztof Cichocki, r.pr. Tomasz Młodawski, apl. radc. Maciej Lewicki,  
 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. k.

Magazynowanie 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.

Model własności magazynów energii 
na rynku energetycznym i elektromobilności 
na tle przepisów UE

zaliczane do szeroko pojętego sekto-
ra wytwarzania.1 Kwalifikacja ta może 
wynikać z faktu, że w aktualnym sta-
nie 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 słu-
żących do arbitrażu cenowego energii, 
czy też stabilizowania pracy sieci w ra-
mach 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 do-
stawa energii do sieci) zbliża go raczej 
do zasad funkcjonowania odbiorców 
i wytwórców energii (użytkowników sie-
ci), nie zaś do operatorów sieciowych. 
Przemawia to za przyznaniem opera-
torom magazynów prawa korzystania 
z zasady TPA. Tym samym, pomimo 

braku w przepisach UE wyraźnego za-
kazu łączenia działalności sieciowej 
z eksploatacją magazynu energii, istnie-
ją uzasadnione argumenty wskazujące 
na potrzebę unbundlingu działalności 
sieciowej od magazynowania energii.

Za wspomnianym rozdziałem prze-
mawia 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 ryn-
ku zliberalizowanego (np. na potrzeby ar-
bitrażu, czy też udziału w bilansowaniu 
niestabilnej generacji).2 W tych warun-
kach, brak rozdzielenia działalności sie-
ciowej od magazynowania energii może 
kolidować z potrzebą zapewnienia rów-
noprawnego traktowania i dostępu do 
sieci dla operatorów magazynów.

Tezę o niedopuszczalności kontro-
lowania magazynów energii przez ope-
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ratorów sieciowych kwestionują OSP 
zgromadzeni w ramach ENTSO-E oraz 
niektóre państwa członkowskie UE3. 
Argumentują, że kwestia struktury wła-
snościowej magazynów - z uwagi na 
brak jej uregulowania w przepisach UE 
- pozostaje otwarta4, a umożliwienie 
operatorom kontroli nad magazynami 
energii przyspieszy rozwój technolo-
gii (z uwagi na możliwość sfinansowa-
nia magazynów z taryf) oraz pozwoli 
na korzystanie z usług systemowych 
zapewnianych sieciom przy pomocy 
magazynów.

Z uwagi na przedstawione rozbież-
ności interpretacyjne, niezbędne jest 
uzupełnienie regulacji UE w celu wy-
pracowania modelowej struktury wła-
snościowej magazynów energii i przy-
spieszenia ich rozwoju.

 � Elektromobilność

 Ramy dla rozwoju elektromobil-
ności 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 elektromo-
bilności, wskazanie celów dotyczących 
rozwoju tej infrastruktury oraz środków 
do ich osiągnięcia. Dyrektywa prze-
widuje też kilka uniwersalnych zasad 
rozwoju elektromobilności na terenie 
UE, w tym: (i) obowiązek tworzenia 
publicznie dostępnych punktów łado-
wania - udostępnianych użytkownikom 
z całej UE na niedyskryminacyjnych 
warunkach, (ii) umożliwienie i ułatwia-
nie tworzenia innych, niż publicznie 
dostępne, punktów ładowania, (iii) za-
pewnienie operatorom publicznie do-
stępnych punktów ładowania swobody 
wyboru dostawcy energii, (iv) umożli-
wienie użytkownikom ładowania po-
jazdów elektrycznych bez zawierania 
umowy z konkretnym dostawcą energii 
lub operatorem infrastruktury, (v) obo-
wiązek współpracy OSD ze wszystki-
mi operatorami publicznie dostępnych 
punktów ładowania na niedyskrymina-
cyjnych warunkach.

Dyrektywa 2014/94/UE nie regu-
luje jednak kwestii struktury własno-
ściowej punktów ładowania pojazdów. 
W szczególności nie wyjaśnia czy dzia-
łalność prowadzona z wykorzystaniem 
takiej infrastruktury podlega zasadom 
unbundlingu działalności sieciowej. 
Stąd, możliwość łączenia działalności 
dystrybucyjnej z eksploatacją punktów 
ładowania pojazdów, a także ewentual-
nego uwzględnienia kosztów budowy 
takiej infrastruktury w taryfach siecio-
wych, budzi wątpliwości. Za niedopusz-
czalnością takiego połączenia może 
przemawiać fakt, że usługa ładowania 
pojazdu na gruncie obowiązujących 
przepisów UE nie została wyraźnie od-
różniona od obrotu energią. Nie moż-
na zatem wykluczyć, że świadczenie 
przez OSD usług ładowania pojazdów 
zostałoby uznane za niedopuszczal-
ny, w świetle zasad unbundlingu, obrót 
energią przez operatora sieci.

 � Pakiet zimowy 

Wśród opublikowanych przez Ko-
misję Europejską propozycji zmian le-
gislacyjnych w ramach tzw. „Pakietu 
zimowego” znalazł się projekt zmia-
ny Dyrektywy 2009/72/UE (dalej jako 
„Projekt”)5.

W Projekcie zaproponowano, aby 
w odniesieniu do magazynów energii 
i publicznie dostępnych punktów łado-
wania przyznać OSD status operatora 
ostatniej szansy. Państwa członkow-
skie miałyby zapewnić pierwszeństwo 
w tworzeniu, posiadaniu i obsłudze 
magazynów energii i punktów łado-
wania pojazdów podmiotom niebędą-
cym OSD, zaś operatorzy infrastruktu-
ry byliby wybierani w drodze otwartej 
i przejrzystej procedury przetargowej 
spośród podmiotów niebędących OSD. 
Dopiero, gdy w ramach powyższej pro-
cedury żaden z podmiotów nie wyra-
ziłby zainteresowania posiadaniem, 
tworzeniem, obsługą lub zarządza-
niem magazynem lub punktem łado-
wania pojazdów, funkcję taką mógłby 
przejąć OSD. Powierzenie OSD któ-
rejś z powyższych funkcji wymagałoby 

zgody organu regulacyjnego. Dodatko-
wo, w przypadku infrastruktury maga-
zynowej, OSD musiałby udowodnić, 
że posiadanie własnych magazynów 
energii lub zarządzanie nimi jest ope-
ratorowi niezbędne do wywiązania się 
z obowiązków wynikających z Dyrekty-
wy 2009/72/UE. Państwa członkowskie 
poprzez system zachęt finansowych 
miałyby także promować udzielanie 
przez OSD podmiotom rynkowym za-
mówień na usługi systemowe, zwięk-
szające wydajność i elastyczność pracy 
sieci. W przypadku magazynów energii 
rola operatora ostatniej szansy mogła-
by być również powierzona OSP, pod 
warunkiem niewykorzystywania jej do 
sprzedaży energii na rynku.

Działalność OSP/OSD jako właści-
ciela lub operatora magazynu (w przy-
padku OSD - także punktu ładowania 
pojazdów) musiałaby być w każdym 
przypadku wydzielona od działalno-
ści sieciowej, w szczególności poprzez 
prowadzenie osobnej rachunkowości 
dla tego rodzaju działalności oraz za-
pewnienie osobom odpowiedzialnym 
za działalność związaną z taką infra-
strukturą swobody decyzyjnej i nieza-
leżności służbowej od osób zarządza-
jących działalnością dystrybucyjną lub 
przesyłową. 

Zgodnie z Projektem, rola OSD 
i OSP w tworzeniu i zarządzaniu ma-
gazynami energii (w przypadku OSD -  
także punktami ładowania pojazdów) 
ma mieć charakter tymczasowy, tj. 
trwać tylko do momentu ukształtowa-
nia się warunków rynkowych, w których 
inne podmioty będą gotowe zastąpić 
OSD/OSP we wspomnianej roli. W tym 
celu państwa członkowskie miałyby 
cyklicznie badać zainteresowanie ryn-
ku inwestycjami w tworzenie, obsługę 
lub zarządzanie magazynami energii 
oraz punktami ładowania pojazdów. 
W przypadku otrzymania pozytywnych 
sygnałów rynkowych w toku konsulta-
cji społecznych, państwa członkow-
skie mają podjąć działania zmierzające 
do stopniowego wycofania OSD/OSP 
z zadań tworzenia i obsługi wspomnia-
nej infrastruktury. 
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W ramach debaty nad Projektem 
w Parlamencie Europejskim Komisja 
ITRE, której powierzono sporządze-
nie raportu dotyczącego Projektu, za-
proponowała rozszerzenie możliwości 
tworzenia i obsługi magazynów energii 
przez OSP/OSD pod warunkiem uzy-
skania 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 syste-
mowej wykładni przepisów UE (wobec 
braku wystarczającej regulacji prawnej) 
może wskazywać na objęcie działal-
ności magazynowej oraz zarządzania 

punktami ładowania pojazdów elek-
trycznych regułami unbundlingu dzia-
łalności sieciowej. Brak jasnych reguł 
dla inwestowania w magazyny energii 
przez operatorów sieciowych kreuje 
ryzyko biznesowe (niepewność co do 
prawa operatorów do budowania ma-
gazynów i punktów ładowania, a z dru-
giej strony obawy inwestorów prywat-
nych co do możliwości konkurowania 
na równych zasadach z infrastrukturą 
operatorów), co hamuje rozwój maga-
zynów oraz elektromobilności.

Stąd należy pozytywnie ocenić in-
terwencję Komisji Europejskiej, zmie-
rzającą do uregulowania powyższego 
zagadnienia. De lege ferenda nale-
żałoby rozważyć skuteczne mecha-
nizmy zapobiegające monopolizacji 
rynku usług magazynowania i elektro-
mobilności przez OSD i OSP. Kluczo-
wa rola w tym kontekście przypadnie 

Redukcja spalin w przemyśle

państwom członkowskim określającym 
zarówno warunki ubiegania się o status 
operatora infrastruktury magazynowa-
nia lub punktów ładowania pojazdów, 
jak i zasady wycofywania OSD i OSP 
z tej roli.
� o
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W przypadku szeroko rozumia-
nego sektora energetycznego należy 
przypuszczać, że przyszła, powszech-
na elektromobilność wykreuje nowe 
rynki, które do tej pory nie istniały lub 
istniały szczątkowo, np. zarządzanie 
stroną popytową, magazynowanie 
energii. Powinna ona także w istot-
ny sposób wpłynąć na zmianę do-

Tomasz Bendlewski, dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland

Elektromobilność  
to nie tylko pojazd

Pierwotnie 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?

tychczasowych procesów, zarówno 
w zakresie ich przebiegów, jak i po-
stulowanej już od dawna cyfryzacji. 
Nieco górnolotnie można by postawić 
tezę, że wraz z upowszechnianiem 
się elektromobilności branża energe-
tyczna przeżywać będzie cyfrową re-
wolucję, do której powinniśmy się już 
przygotowywać. 

 � Samochód elektryczny

Wydaje się, że znaleźliśmy się 
w przełomowym momencie rozwo-
ju przemysłu motoryzacyjnego. O ile 
jeszcze do niedawna samochód za-
silany baterią elektryczną traktowa-
ny był jako ciekawostka lub gadżet 
dla ludzi zamożnych, o tyle dzisiaj 



75nr 4(58)/2017

E
-m

o
bi

li
ty

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

 � Perspektywa 
konsumentów

Obecne obawy potencjalnych 
nabywców samochodów zasilanych 
baterią elektryczną przede wszyst-
kim związane są z ceną, całkowitymi 
kosztami użytkowania, zasięgiem sa-
mochodu, czasem ładowania baterii 
i dostępnością infrastruktury. Prze-
mysł motoryzacyjny i energetyczny 
już podjął decyzje inwestycyjne oraz 
wyznaczył trendy rozwoju, aby je roz-
wiązać. 

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 użyt-
kowników samochodów elektrycz-
nych można przyjąć, że oczekiwany 
czas ładowania baterii nie powinien 
przekroczyć 15 minut. Przewiduje się, 
że już w przyszłym roku czas łado-
wania 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 samo-
chodów - m.in. Porsche Mission E, 
które zadebiutuje na rynku w tym-
że 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 uzy-
skać zasięg 350-500 km, nawet dla 
tanich i powszechnych samochodów.  

 � Infrastruktura - 
potencjał  w prostych 
rozwiązaniach

W Europie dynamicznie rozwijana 
jest infrastruktura ładowania (112.500 
punktów publicznych lub półpublicz-
nych). Jest to wspólne wyzwanie dla 
wielu branż gospodarki, w tym rów-
nież 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 informaty-
ki. Zmniejszy to finansowe obciążenie 
po stronie inwestycji (tańsze stacje) 
i pozwoli współdzielić koszty rozwoju 
przez wielu operatorów.

Pozytywnym aspektem rozwoju in-
frastruktury jest pojawianie się nowych 
uczestników rynku (np. sieci handlo-
we, lokalni operatorzy, itd.), którzy 
uważają, że jest to lub raczej będzie 
to w najbliższej przyszłości interesują-
cy rynek wzrostu. Kluczowym czynni-
kiem sukcesu na rynku infrastruktury 
wydaje się stworzenie warunków kon-
kurencyjnych, które będą bodźcem dla 
rozwoju rynku i gospodarki, a jedno-
cześnie zapewnią konsumentom ła-
twy dostęp do szybkich ładowarek.   

Ważny jest jednak również inny 
aspekt: co zrobić aby budowana infra-
struktura ładowania była tak atrakcyj-
na jak rynek smartphonów? Odpowie-
dzą musi być prostota i intuicyjność 
rozwiązań dla jej użytkowników. Czy 
na stacjach ładowania użytkownik po-
winien szukać karty płatniczej lub pod-
pisywać umowy w skomplikowanych 
procedurach, aby naładować swój sa-
mochód? Oczywiście nie. Celem jest 
zapewnienie możliwości spontanicz-
nego ładowania z wykorzystaniem naj-
prostszych metod, które użytkownik 
zna: zainicjuje rozpoczęcie ładowania 
w ciągu kilkudziesięciu sekund od do-
tarcia do stacji ładowania np. autory-

zując się poprzez portal lub aplikację 
mobilną połączoną z różnymi uniwer-
salnymi metodami płatności.

 � Model rynku 

O ile dla rozwoju elektromobilności 
krytycznym czynnikiem jest rozbudo-
wa infrastruktury, o tyle dla podmiotów, 
które będą w nią inwestować warun-
kiem brzegowym jest model rynku, 
w którym będą one zarabiać. 

Jeżeli w tych rozważaniach po-
miniemy zjawiska (trendy) związane 
z komunikacją publiczną oraz przewi-
dywania związane z rozwojem carsha-
ringu (w rozumieniu krótkookresowe-
go wynajmu samochodów) to sprawa 
niestety nie wydaje się już tak oczy-
wista. Oba z wymienionych trendów, 
choć ważne i stymulujące dla elektro-
mobilności koncentrują się na sprze-
daży 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 sto-
sowanie odgórnego systemu zachęt, 
dotacji, czy też korzystnych uregulo-
wań prawnych, co zresztą w mniej-
szym lub większym stopniu dzieje się 
w całej Europie. Można i pewnie trze-
ba. Być może są to nawet działania 
słuszne i potrzebne, a korzyści z ich 
wprowadzania widoczne są lub bę-
dą w innych sektorach gospodarki, 
nie mówiąc także o wymiernych ko-
rzyściach społecznych, związanych 
z większym komfortem życia i ochro-
ną środowiska. 

Jednakże docelowo rozwój in-
frastruktury ładowarek i podmiotów 
świadczących usługi ładowania po-
jazdów elektrycznych nie powinien 
odbywać się w warunkach rynku re-
gulowanego. Nie wydaje się możliwe 
osiągniecie celów stawianych przed 
elektromobilnością, bez powstania 
wolnego i komercyjnego rynku, na któ-
rym 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 bę-
dzie zatem umiejętność budowania 
nowych, rentownych usług definio-
wanych ogólnie jako ładowanie sa-
mochodów elektrycznych, z wykorzy-
staniem sprzedaży energii elektrycznej 
wraz z dodatkowymi usługami, czy 
wręcz z innymi produktami. 

Na marginesie należy także za-
uważyć, że w szerokiej przestrzeni 
publicznej, gdzie od dawna toczą się 
dyskusje na temat rozwoju elektromo-
bilności w Polsce, zbyt mało miejsca 
poświęcane jest innej niezbędnej in-
stytucji 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. Trud-
no bowiem wyobrazić sobie, aby na 
nowoczesnym rynku obszary ich dzia-
łania stanowić będą zamknięte wyspy, 
bez możliwości wzajemnych rozliczeń. 
Oczywiście można przyjąć z dużym 
prawdopodobieństwem, że w naszym 
krajowym rynku pojawią się zagranicz-
ne izby rozliczeniowe o charakterze 
paneuropejskim. Należy jednak od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy nie 
powinniśmy mieć ambicji stworzenia 
własnej izby rozliczeniowej, która przy 
okazji mogłaby stymulować niezbędną 
dla tego rynku standaryzację techno-
logii i procesów?

 � Rola IT 

Branża IT będzie musiała aktywnie 
współuczestniczyć jako jedna z kilku 
stron w procesie standaryzacji komu-
nikatów wymiany informacji. Temat jest 
ważny i trochę niedoceniany. Obec-
nie na rynku stosowanych jest przy-
najmniej kilkanaście różnych interfej-
sów, w różnym stopniu preferowanych 
przez poszczególnych producentów 
urządzeń. Z własnej praktyki wiemy 

także, że nawet najbardziej popular-
ny 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 ryn-
ku energii elektrycznej, gdzie wdroże-
nie standaryzacji wymiany informacji 
(ebIX) jest złożonym, czasochłonnym 
i kosztownym problemem, warto jak 

Odpowiedzialnością IT jest rów-
nież wskazywanie potencjalnych ob-
szarów integracji: np. wykorzysta-
nie danych pochodzących z obszaru              
car connectivity może mieć znaczący 
wpływ nie tylko na optymalizację sa-
mego procesu ładowania pojazdu, czy 
też planowania podróży, ale przede 
wszystkim może mieć kluczowe zna-
czenie dla zachowania bezpieczeń-
stwa pracy systemów dystrybucyj-
nych.

Firmy IT, szczególnie softwaro-
we, oferujące rozwiązania dla szero-
ko rozumianej branży energetycznej 
mają jednak także szereg możliwości 
i szans na ciekawy oraz perspekty-
wiczny rozwój. Nie tylko bezpośrednio 
uczestnicząc w tworzeniu infrastruktu-
ry związanej z elektromobilnością oraz 
w kreowaniu nowych usług ładowania 
samochodów elektrycznych, ale także 
biorąc udział w nieuchronnych zmia-
nach, które będą zachodzić u produ-
centów, dystrybutorów i sprzedawców 
energii elektrycznej.   

W przypadku Asseco Poland skut-
kowało to technologiczną i funkcjo-
nalną przebudową systemów ob-
sługi klienta, a także ich otwarciem 
i cyfryzacją za pośrednictwem ko-
lejnego modułu systemu AUMS                             
(AUMS Digital). W ramach dosto-
sowania do przewidywanych zmian 
wprowadzamy w naszych systemach 
architekturę dwóch prędkości i stara-
my się aktywnie wdrażać ideę konsu-
meryzacji IT. Z naszymi klientami oraz 
współpracującymi z nami ośrodkami 
naukowymi i analitycznymi kreujemy 
np. nowe usługi oraz optymalizujemy 
procesy. W zakresie elektromobilno-
ści, korzystając także z doświadczeń 
naszych zagranicznych spółek, do-
starczamy również system do zarzą-
dzania ładowarkami oraz rozliczania 
usług ładowania. Ponadto, prowadzi-
my prace badawczo-rozwojowe nad 
dodatkowym zastosowaniem samo-
chodu elektrycznego, jako mobilnego 
magazynu energii w ramach projektu 
AUMS Demand Side Management. 

 o

 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 związa-
ne jest z presją kosztową dla oferowa-
nych rozwiązań IT, co bezpośrednio 
wynika z faktu, że obecnie działalność 
operatorów, nawet na rynkach stosun-
kowo dobrze rozwiniętych, cechuje się 
bardzo niską rentownością i bezpo-
średnio wpływa na wielkość ich bu-
dżetów inwestycyjnych. Wpłynie to 
na sposób dostarczania i finansowa-
nia rozwiązań IT. 
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Zatem, aby pomóc przefiltrować 
otrzymywane dane, usiedliśmy razem 
z inżynierami Delphi i postanowiliśmy 
„odbrązowić” wiadomości o autono-
micznych pojazdach, i przekazać infor-
mację o tym, czego można spodziewać 
się w przyszłości. Kto bowiem jest lep-
szym partnerem do rozmowy i lepszym 
źródłem informacji, jak nie ci sami in-
żynierowie, którzy opracowali i wysła-
li 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 od-
ległość 5,5 tys. km. 

To historyczne osiągnięcie z dzie-
dziny inżynierii nie było jedynym nowym 
dokonaniem w dziedzinie automatyza-
cji jazdy w historii firmy Delphi. W isto-
cie, Delphi już od ponad 50 lat, od chwili 
wprowadzenia na rynek swojego pierw-
szego tempomatu, pracuje nad systema-
mi umożliwiającymi automatyzację jazdy 
samochodem. 

Po pierwsze należy wyjaśnić co           
Delphi rozumie pod pojęciem „automa-
tyzacja”. Automatyczne systemy Delphi 
i technologie ADAS, to mówiąc najprościej 
technologie „umożliwiające systemom za-
instalowanym w pojazdach podejmowa-
nie 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 za-
leżności od potrzeby.” Według McKinsey 
& Co., pełna automatyzacja (Poziom 4) 
pozwoliłaby na zredukowanie w USA ilo-
ści wypadków spowodowanych błędami 
kierowcy nawet o 90%. 

Systemy automatyczne Delphi wy-
korzystują fuzję czujników, polegającą 
na koordynowaniu informacji pochodzą-
cych od wielu czujników zainstalowa-
nych w pojeździe, między innymi takich 
jak radar, systemy wizyjne i LiDAR, tak 

Gabriel Buchała, chief engineer Electronics & Safety, Centrum Techniczne Delphi w Krakowie 

Cały 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.

Automatyzacja procesu kierowania  
pojazdami to nie jest kwestia przyszłości 

To dzieje się już teraz
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by zapewnić bezpieczeństwo w polu 
360° wokół samochodu.

Informacje pozyskane przez czuj-
niki są przesyłane z niebywałą prędko-
ścią poprzez system transmisji sygna-
łów elektrycznych do wielozadaniowego 
sterownika, który jest w istocie zminia-
turyzowanym 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 niebezpie-
czeństwa. Inny przykład to jazda w desz-
czu nocą, kiedy znienacka jeleń może 
pojawić się tuż przed maską samocho-
du; systemy te są w stanie dostrzec je-
lenia i uniknąć zderzenia ze zwierzęciem 
zanim jeszcze kierowca zorientuje się, 
że znajduje się w niebezpieczeństwie. 

Te zautomatyzowane technologie 
są w stanie antycypować niebezpiecz-
ne sytuacje i reagować na nie szybciej 
od człowiek. 

„Klocki” z których zbudowane są au-
tonomiczne pojazdy są już instalowane 
w samochodach jeżdżących po drogach 
- być może są nawet w Twoim samocho-
dzie. 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 zdefiniowa-
ło proces automatyzacji pojazdów i po-
dzieliło 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 mo-
gą wysyłać ostrzeżenia. 

Poziom 1: Wspomaganie kierowcy. 
Pewne aspekty jazdy samochodem są 
wykonywane przez systemy wsparcia 

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

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

Radary SRR pełnią kluczową rolę w rozpoznawaniu otoczenia samochodu 
w algorytmach percepcji dla systemów aktywnego bezpieczeństwa, zaawansowanych 

systemów wspomagania kierowcy i jazdy automatycznej
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kierowcy i dotyczą na przykład kiero-
wania pojazdem, czy przyspieszania/
zwalniania. Wykorzystywane są do te-
go informacje określające środowisko 
wokół pojazdu i oczekuje się, że czło-
wiek - kierowca - będzie odpowiedzial-
ny za wszystkie aspekty dynamicznego 
zadania, jakim jest jazda samochodem. 
Przykładami takich systemów są m.in. 
inteligentne tempomaty (ACC), systemy 
wspomagania parkowania z automatycz-
nym sterowaniem i systemy wspomaga-
jące pozostanie na danym pasie ruchu 
(LKA) II typu - systemy te mogą być in-
stalowane w dowolnej konfiguracji. 

Delphi już w 1959 r. rozpoczęło pro-
dukcję technologii umożliwiających auto-
matyzację jazdy na Poziomie 1, wprowa-
dzając na rynek Inteligentne Tempomaty. 
Inne, oferowane przez Delphi technolo-
gie umożliwiające automatyzację jazdy 
na Poziomie 1, to System Ostrzegania 
przed Zderzeniem z Przodu; System Mo-
nitorowania Pasa Ruchu; System Ostrze-
gania przed Opuszczeniem Pasa Ruchu 
oraz System Wykrywania Zagrożeń z Tyłu 
i z Boków Pojazdu (System wspierający 
zmianę pasa ruchu i włączanie się do ru-
chu; System monitorowania pola martwe-
go; System ostrzegania przed pojazdami 
nadjeżdżającymi z tyłu, z kierunków po-
przecznych; System czujników ostrzega-
jących przed nieuchronnym najechaniem 
od tyłu). Technologie te zostały opraco-
wane 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 unik-
nięcie kolizji stanie się niemożliwe. 

Poziom 2: Częściowa automatyza-
cja. Jazda samochodem jest sterowana 
przez jeden lub więcej systemów wspie-
rających kierowcę, zarówno jeśli chodzi 
o kierowanie pojazdem, czy przyspiesza-
nie/zwalnianie - wykorzystywane są do 
tego informacje dotyczące środowiska, 
w którym porusza się samochód; ocze-
kuje się przy tym, że człowiek - kierow-
ca - będzie odpowiedzialny za wszystkie 
aspekty dynamicznego zadania, jakim 
jest jazda samochodem. 

Poziom 3: Automatyzacja warunko-

wa. Pojazd jest prowadzony przez syste-
my automatyczne. Dotyczy to wszystkich 
aspektów dynamicznego zadania jakim 
jest jazda samochodem. Oczekuje się 
przy tym, że człowiek - kierowca - bę-
dzie odpowiednio reagował w sytuacji, 
kiedy jego reakcja okaże się konieczna 
i wymagana.  

Delphi opracowało i zademonstro-
wało w warunkach drogowych techno-
logie Automatyzacji na Poziomie 3. Są 
to między innymi: 

 � Fuzja czujników - rozwiązanie umoż-
liwiające połączenie wielu systemów 
czujników i systemów detekcji, w ce-
lu zapewnienia różnorodnej i pew-
nej ochrony. W wyniku połączenia 
różnego rodzaju czujników (radaro-
wych, wizyjnych i LiDARU) możliwe 
było rozszerzenie zakresu monito-
rowania środowiska wokół pojaz-
du 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 podejmo-
wanie decyzji zbliżonych do decyzji 
podejmowanych przez człowieka. 

 � Pierwszy na rynku wielosystemo-
wy sterownik umożliwia systemom 
zainstalowanym w pojeździe prze-
twarzanie ogromnej ilości danych 
niezbędnych do automatycznej jaz-
dy. 

 � Nowe, modularne i skalowalne sys-
temy łączności Ethernet o prze-
pustowości do 1GB umożliwiają 
szybką komunikację z systemami 
zainstalowanymi w samochodzie. 

 � Architektura e/e pojazdu jest wy-
posażona w  systemy transmisji 
o odpowiedniej przepustowości, 
aby w samochodach w przyszłości 
umożliwić wymianę i unowocześnie-
nie systemów, a także ich zdalną ak-
tualizację. 

 � Pierwszy na rynku interfejs pomię-
dzy maszyną a człowiekiem (HMI 
klienta) instalowany w autonomicz-
nych pojazdach zwiększa pewność 

siebie kierowców i umożliwia sper-
sonalizowanie pojazdu, i dostosowa-
nie go do swoich potrzeb. 

 � Brak frustracji, bezdotykowe ste-
rowniki współpracujące z systemem 
rozpoznawania głosu, systemy roz-
poznawania gestów, systemy rozpo-
znawania kierunku, w którym patrzy 
kierowca pomagają w utrzymaniu 
koncentracji i umożliwiają kierowcy 
trzymanie rąk na kierownicy, a wzro-
ku na jezdni. 

 � Systemy łączności typu Pojazd 
z Otoczeniem [Vehicle 2 Every-
thing™] (V2X, V2V, V2P, V2I) to 
bezprzewodowe technologie umoż-
liwiające pojazdom komunikowanie 
się z innymi samochodami i z ota-
czającą pojazd infrastrukturą - nawet 
z pieszymi. Takie systemy posze-
rzają zakres funkcjonowania aktu-
alnie 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 czło-
wiek - kierowca - nie zareaguje odpo-
wiednio w sytuacji, kiedy jego reakcja 
byłaby konieczna i wymagana. 

Poziom 5: Pełna automatyzacja. Po-
jazd jest prowadzony wyłącznie przez 
systemy automatyczne. Dotyczy to 
wszystkich aspektów dynamicznego za-
dania jakim jest jazda samochodem, nie-
zależnie od warunków drogowych i ruchu 
na drodze - w takim samym zakresie, 
w jakim byłoby to możliwe jeśli samo-
chodem kierowałby człowiek - kierowca. 

Technologie Delphi umożliwiają-
ce automatyzację jazdy na Poziomie 3 
umożliwiają także automatyzację na Po-
ziomach 4 i 5. I pomimo tego, że wiele 
firm testuje autonomiczne pojazdy z au-
tomatyzacją na Poziomach 3 - 5 oraz 
systemy mobilności na żądanie, tego ro-
dzaju, 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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Opisywane urządzenia często okre-
śla się mianem inteligentnego opomia-
rowania, chociaż na razie trudno doszu-
kać się w nich funkcji, które świadczą o 
inteligencji, czyli zdolności rozumienia 
otoczenia i podejmowania właściwych 

Paweł Pisarczyk, Anna Zatońska, Grupa Kapitałowa Atende

Jednym 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.

Urządzenia definiowane programowo 
- nowy trend na rynku Smart Grid

reakcji na jego zmiany, w oparciu o po-
siadaną wiedzę. Inteligentne opomiaro-
wanie, ze względu na posiadane przez 
nie cechy i wielość funkcji, wymaga 
zupełnie nowego podejścia do projek-
towania, w którym ciężar przeniesiony 

jest na oprogramowanie. Jeżeli założy-
my, że w przyszłości liczniki będą miały 
pewne elementy sztucznej inteligencji, 
to okaże się, że bez nowego podejścia 
do projektowania ich realizacja nie bę-
dzie możliwa.

Przykłady urządzeń definiowanych programowo
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 � Tradycyjne podejście 
do konstruowania 
inteligentnych liczników 
energii

Rynek urządzeń dla Smart Grid 
zdominowany był do tej pory przez 
producentów elektroniki, mających 
doświadczenie w projektowaniu tra-
dycyjnych liczników. Dążono do te-
go, by urządzenie było jak najtańsze 
w produkcji masowej i z tego powo-
du pozbawiano je szeregu zaawanso-
wanych funkcji, ponieważ wiązały się 
one z komplikacją urządzenia, a przede 
wszystkim nie były możliwe do realiza-
cji za pomocą dostępnych, produko-
wanych masowo układów scalonych, 
służących do komunikacji i pomiaru 
energii. Oprogramowanie urządzenia 
sprowadzało się do obsługi wyświetla-
cza, przycisków, pobierania danych z 
odpowiednich układów scalonych oraz 
ich zapisu do pamięci nieulotnej. Naj-
trudniejszy jego element stanowiła in-
terpretacja 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 produko-
wany układ scalony, za komunikację in-
ny układ scalony (tzw. modem), a opro-
gramowanie działa na oddzielnym od 
nich mikrokontrolerze - nie jest moż-
liwe łatwe dodawanie nowych funkcji 
pomiarowych ani zmiana sposobu ko-
munikacji. Wprowadzenie integracji z 
urządzeniami po stronie użytkownika, 
wykorzystującej bardziej skompliko-
wany, niż znany od 1962 r. i popularny 
interfejs RS-232, przekracza niekiedy 
możliwości całej konstrukcji i wymaga 
stosowania kolejnych układów scalo-
nych (konwerterów).

Zatem jak efektywnie sprostać no-
wym wymaganiom w zakresie urządzeń 
pomiarowych? Możliwe są dwa sce-
nariusze. Można starać się walczyć z 
nowymi wymaganiami, dążąc do wpro-
wadzenia ustawodawstwa zbliżonego 
do konstytucji „nihil novi” lub podejść 
zupełnie inaczej do konstrukcji ukła-

du pomiarowego, czyniąc ją podob-
ną do komputera i przyjazną oprogra-
mowaniu. 

 � Licznik jako komputer

Obserwowany w ostatnich latach 
postęp w rozwoju mikrokontrolerów 
32-bitowych, polegający na wykład-
niczym wzroście dostępnej mocy obli-
czeniowej i pamięci, otwiera możliwość 
skonstruowania licznika energii, jako 
urządzenia wyposażonego w pojedyn-
czy mikrokontroler (jedno lub wielordze-
niowy) i podłączone do niego urządze-
nia peryferyjne, takie jak przetworniki 
analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogo-
we oraz sprzęgi do komunikacji prze-
wodowej i/lub bezprzewodowej. Ze 
względu na ciągłe zmniejszanie od-
ległości charakterystycznej układów 
scalonych (technologie 20-40nm), mi-
krokontrolery o stosunkowo dużej czę-
stości taktowania (np. 500 MHz) zu-
żywają obecnie pojedyncze dziesiątki 
watów mocy, co sprawia, że spełnia-
ją stosowne wymagania dyrektyw dla 
urządzeń pomiarowych.

Licznik o opisanej wyżej architek-
turze sprzętowej staje się właściwie 
komputerem, na którym mogą działać 
różne aplikacje. Jedną z tych aplikacji 
jest aplikacja pomiarowa, inną - apli-
kacja odpowiadająca za komunikację 
i gromadzenie danych, a kolejną mo-
że być aplikacja sterująca odbiorem 
użytkownika, np. procesem ładowania 
samochodu elektrycznego dostosowa-
nym do aktualnych możliwości sieci. W 
celu spełnienia wymagań dyrektywy 
dla urządzeń pomiarowych konieczne 
jest oczywiście zapewnienie separa-
cji pomiędzy aplikacjami tak, by błę-
dy np. w aplikacji sterującej ładowa-
niem nie wpływały na działanie aplikacji 
pomiarowej. Biorąc pod uwagę cechy 
współczesnych mikrokontrolerów i do-
tychczasowy rozwój informatyki, jest to 
oczywiście możliwe do zrealizowania.

Na pierwszy rzut oka opisana ar-
chitektura wydaje się dość prosta do 
realizacji i wdrożenia. Tworzymy ze-
spół złożony z kilku zdolnych inżynie-

rów elektroników oraz inżynierów opro-
gramowania i część z nich opracowuje 
opisany, uniwersalny sprzęt, a druga 
część pisze odpowiednie oprogramo-
wanie. Niestety, praktyka takiego pro-
jektu szybko pokazuje, że napisanie 
odpowiedniego oprogramowania nie 
jest tak łatwe, jak w przypadku kon-
strukcji tradycyjnej.

Do działania takiego licznika wyma-
gane jest bowiem stworzenie środowi-
ska do współbieżnego działania wielu 
aplikacji, pozwalającego na współdzie-
lenie przez nie procesora oraz na ich 
separację, komunikację pomiędzy ni-
mi, a przede wszystkim ułatwiającego 
ich tworzenie poprzez udostepnienie 
odpowiednich funkcji dla programisty. 
Okazuje się, że konieczne jest wyko-
rzystanie systemu operacyjnego lub 
przynajmniej jego namiastki. Drugie 
rozwiązanie jest jednak pozbawione 
większego sensu ze względu na koszt i 
czasochłonność takiego projektu - sys-
temy operacyjne powstają w cyklach 
co najmniej pięcioletnich i wymagają 
odpowiednio wykwalifikowanych pro-
gramistów.

Stosując gotowy system operacyjny 
jako podstawę można efektywnie zre-
alizować licznik o funkcjach definiowa-
nych programowo. 

 � Phoenix-RTOS - polski 
system operacyjny

W ostatnich latach obserwowany 
jest intensywny rozwój w dziedzinie sys-
temów operacyjnych dla urządzeń. W 
przeciwieństwie do rozwoju systemów 
ogólnego przeznaczenia, który odby-
wał się w poprzednich dekadach, Pol-
ska odgrywa tu dość istotną rolę ze 
względu na rozwój systemu operacyj-
nego Phoenix-RTOS, ułatwiającego 
tworzenie definiowanych programowo 
urządzeń dla Internetu Rzeczy.

Historia systemu Phoenix-RTOS 
sięga 1999 r., kiedy to na Politechnice 
Warszawskiej stworzono prototyp sys-
temu do zastosowań wbudowanych, o 
nazwie Phoenix. Realizacja prototypu 
pozwoliła empirycznie stwierdzić, że 
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bazując na dotychczasowych, kilku-
dziesięcioletnich osiągnięciach z dzie-
dziny systemów operacyjnych można 
stworzyć pełnowartościowy system 
operacyjny o cechach systemu ogól-
nego przeznaczenia, dla urządzeń o 
bardzo ograniczonych zasobach sprzę-
towych (np. bazujących na mikrokon-
trolerach). W następnych latach w 
firmie Phoenix Systems opracowano-
nowe jądro systemu o nazwie Phoenix-
RTOS i sukcesywnie rozwijano kolejne 
komponenty systemu, przemieniając 
go stopniowo w system czasu rzeczy-
wistego 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 bazują-
cych na interfejsie UN*X oraz aplikacji 
zgodnych z ARINC 653 (interfejs sto-
sowany w lotnictwie).

Rozwijający się rynek mikrokon-
trolerów i ich stosowanie w coraz bar-
dziej skomplikowanych urządzeniach 
sprawia, że system operacyjny staje 
się niezbędny do realizacji oprogramo-
wania, a to buduje rynek dla systemu                    
Phoenix-RTOS.

 � Przykłady wdrożeń

System Phoenix-RTOS został z po-
wodzeniem zastosowany w wielu urzą-
dzeniach dla Smart Grid o architektu-
rze definiowanej programowo. Jednym 
z pierwszych urządzeń wykorzystują-
cych Phoenix-RTOS był koncentrator 
danych zintegrowany z licznikiem bilan-
sującym, opracowany wspólnie przez 
firmy Andra i Atende Software, i wdro-
żony w sieci Energa-Operator w liczbie 
blisko 10 tys. egzemplarzy. Poza grani-
cami Polski system wdrożono w inteli-
gentnych licznikach energii produkowa-
nych przez firmę Saiman (Kazachstan). 
Trwają także wspólne prace nad kon-
centratorem danych i licznikiem bilan-
sującym z największym producentem 
takich urządzeń w Rosji. Innym niż licz-
nik energii urządzeniem wykorzystu-
jącym Phoenix-RTOS jest inteligent-
ny 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.

 � Grupa Atende 
promotorem innowacji

Firmy Phoenix Systems i Atende 
Software są częścią Grupy Kapitałowej 
Atende. Od ponad 25 lat Atende uczest-
niczy w innowacyjnych projektach IT we 
wszystkich najważniejszych sektorach 
gospodarki, działając na rzecz rozwoju 
zastosowań informatyki w Polsce. Dłu-
goletnie doświadczenie ułatwia dostrze-
ganie nie tylko innowacyjnych trendów 
IT, ale także tych technologii, które sta-
ną się czynnikami rozwoju gospodar-
czego. Takimi trendami są m.in.: rozwój 
sieci 5G, cloud computing, elektromobil-
ność, magazyny energii czy Smart Grid. 
Do technologii niezbędnych dla sukcesu 
tych trendów należy niewątpliwie zaliczyć 
rozwiązania definiowane programowo. 
Powodują one, że istotne fragmenty śro-
dowiska fizycznego mogą być kontrolo-
wane przez oprogramowanie, przez co 
pozwalają na większą automatyzację i są 
znacznie prostsze w zarządzaniu. Sta-
nowią rozwiązania przyszłości przede 
wszystkim dlatego, że pozwalają na ła-
twe dostosowywanie do szybko zmie-
niających się warunków technicznych 
i biznesowych.                                  o

Tradycyjny licznik energii vs. Licznik energii IoT
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Na energooszczędność obiek-
tów budowlanych wpływa bardzo 
wiele czynników. Począwszy od wa-
runków klimatycznych panujących 
w regionie, poprzez ukształtowa-
nie terenu, na którym ma być po-
stawiony budynek, zastosowanie 
odpowiednich technologii, dobrej 
jakości materiałów, po wykonanie 
samego obiektu z należytą staran-
nością. Umiejętne zintegrowanie 
tych czynników jest kluczowe dla 
uzyskania końcowego efektu i od-
powiedniego poziomu energochłon-
ności budynku.

Warto szukać rozwiązań po-
zwalających na optymalizowanie 
energetyczne budynków. Dzięki za-
stosowaniu rozwiązań nisko energo-
chłonnych, znacznie obniżyć moż-
na koszty eksploatacji budynków, 
w tym rachunki za media energe-

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Konferencje 

„Efektywność Energetyczna 
w Budownictwie”

tyczne. Mają one także wpływ na 
ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji zanieczyszczających po-
wietrze, jak i środowisko naturalne.

Zapraszamy Państwa do udziału 
w cyklu 4 konferencji na temat Efek-
tywności Energetycznej w Budow-
nictwie. Każda z nich odbywać się 
będzie w innym mieście. Zagadnie-
nia, które będą poruszane podczas 
konferencji obejmą wiele aspektów 

Budownictwo 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.

tematyki efektywności energetycz-
nej w budownictwie.

Szczegóły na temat konferencji, 
program oraz formularz rejestracyj-
ny znajdą Państwo na stronie http://
kape.gov.pl/page/konferencje-dla-
budownictwa.

Pierwsza konferencja cyklu od-
będzie się 18 października w Po-
znaniu w ramach targów POL-ECO 
SYSTEM. Rejestracja na konferen-
cję możliwa jest poprzez wypełnie-
nie formularza rejestracyjnego, do-
stępnego 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.
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Kacper Żuk, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

W 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.

Konferencja zgromadziła ponad 180 uczestników

Magazyny: „Inspektor”, „Nowa Ener-
gia”, „Energetyka”, „Energetyka Cieplna 
i Zawodowa”, „Dozór Techniczny”, „Che-
mia Przemysłowa”, „Industrial Monitor” 
oraz „Przegląd Spawalnictwa” udzieliły 
patronatu prasowego.

Tegoroczna edycja konferencji była 
udana pod każdym względem - ponad 
180 uczestników, 34 wystąpienia po-
dzielone na 3 panele tematyczne, pokaz 
drona do inspekcji wizualnych i termowi-
zyjnych oraz panel dyskusyjny połączony 
z głosowaniem słuchaczy.

Obrady rozpoczął Robert Witek, dy-
rektor techniczny ENERGOPOMIARU, 
który wygłosił prezentację pt. „Rewita-
lizacja bloków klasy 200 MW. Krajowe 
jednostki wytwórcze w perspektywie dal-
szej wieloletniej eksploatacji”. Tematyka 
referatu jest bardzo aktualna w związku 
z toczącą się w Polsce debatą na te-
mat rządowego programu rewitalizacji 
bloków 200+. 

Panel I „DIAGNOSTYKA MATERIA-
ŁOWA - Bezpieczna eksploatacja urzą-
dzeń energetycznych, kierunki rozwoju” 
rozpoczął prof. Adam Hernas z Politech-
niki Śląskiej, który w oryginalny sposób 
porównał problematykę utrzymania 
urządzeń energetycznych ze zdrowiem 
człowieka. Wystąpienie było nie tylko 

O diagnostyce i chemii 
w energetyce

nieszablonowe, ale i bardzo pouczają-
ce, a wnioski wyciągnięte przez auto-
ra spotkały się z życzliwym przyjęciem 
słuchaczy. Drugim wystąpieniem tego 
dnia był wykład prof. Janusza Dobrzań-
skiego z Instytutu Metalurgii Żelaza pt. 
„Wybrane zagadnienia z diagnostyki ma-
teriałowej elementów ciśnieniowych pra-
cujących 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 kon-
ferencyjnej Hotelu KLIMCZOK słuchaczy 
zainteresował referatem o obliczeniach 
oczekiwanej trwałości kotłów wodnorur-
kowych podczas eksploatacji na podsta-
wie normy PN-EN 12952-4:2011. O roli 



85nr 4(58)/2017

Te
c

h
n

o
lo

g
ie

wytycznych UDT w diagnostyce kotłów 
wysokoprężnych opowiedział gospodarz 
XI Forum Dyskusyjnego Artur Jasiński, 
dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki 
ENERGOPOMIARU. Ostatnim wykła-
dem w panelu I było wspólne wystąpie-
nie dyrektora Zakładu Ochrony Środo-
wiska - Eugeniusza Głowackiego oraz 
Tomasza Słupika z Zakładu Techniki 
Cieplnej. Przedstawiciele ENERGOPO-
MIARU przedstawili aspekty techniczne, 
ekonomiczne oraz środowiskowe zwią-
zane z regulacyjną pracą bloków ener-
getycznych, próbując odpowiedzieć na 
pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest 
praca na minimum technicznym czy od-
stawienie bloku. 

Następnie odbył się panel dysku-
syjny 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 wybra-
nia jednej z kilku odpowiedzi na zadane 
dyskutantom pytania. Wśród nich były 
m.in. pytania dotyczące sytuacji polskie-
go sektora energetycznego, jego sta-
nu 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% wyrazi-
ło opinię, że powinny zostać opracowane 
wytyczne w zakresie urządzeń objętych 
nadzorem UDT, nie pracujących w wa-
runkach pełzania. 

Po ożywionej dyskusji swoje wystą-
pienie miał Grzegorz Golański z Poli-
techniki Częstochowskiej, który opowie-
dział słuchaczom o mikrostrukturalnych 
aspektach degradacji austenitycznych, 
a Michał Kwiecień, kierownik Działu Me-
taloznawstwa i Korozji ENERGOPO-
MIARU, przedstawił referat dotyczący 
zastosowania stali X10CrMo910 na wę-
żownice przegrzewaczy pary w blokach 
opalanych biomasą. Kolejnym wystąpie-

niem była prezentacja Anny Kołodziej 
(ENERGOPOMIAR), która opowiada-
ła o przyczynach, diagnostyce i zapo-
bieganiu uszkodzeń powłoki ochronnej 
wykładzin gumowych absorberów. Pan 
Tadeusz Juźwik z firmy Tedspaw opowie-
dział o zjawisku pełzania elementów ru-
rociągów energetycznych i wpływie tych 
procesów na przydatność złączy spawa-
nych 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 obli-
czeniowego czasu pracy”. Z dużym za-
interesowaniem spotkał się pokaz pierw-
szego na świecie drona odpornego na 
kolizje. Prelekcję pt. „Inspekcje wizual-
ne i termowizyjne w trudno dostępnych 

miejscach infrastruktury przemysłowej 
z wykorzystaniem dronów” przeprowa-
dzili przedstawiciele firmy INSPECTIOS, 
Bartosz Borowski i Dariusz Siwko. 

Zaraz po pokazie rozpoczął się II pa-
nel konferencji, w którym zaproszeni go-
ście oraz specjaliści ENERGOPOMIARU 
podzielili się swoimi doświadczeniami 
i wynikami badań z zakresu CHEMII 
ENERGETYCZNEJ, CZYSTOŚCI OBIE-
GÓW WODNO-PAROWYCH ORAZ PO-
MIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH. Jako 
pierwsza wystąpiła Beata Pestka-Pę-
dziwiatr z PGE Górnictwo i Energety-
ka Konwencjonalna S.A. Oddział Elek-
trownia Bełchatów, która opowiedziała 
o problemach związanych z obiegiem 
amoniaku w instalacji przy zastosowa-
niu niekatalitycznej redukcji tlenków azo-
tu (SNCR). Swoimi doświadczeniami 

Robert Witek, dyrektor techniczny 
ENERGOPOMIARU, otworzył XI Forum 

Dyskusyjne w Szczyrku

prof. Janusz Dobrzański przedstawił 
wybrane zagadnienia diagnostyki 

materiałowej

Artur Jasiński, dyrektor Zakładu  
Chemii i Diagnostyki 

w „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
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tychczasowej eksploatacji przygotowa-
nia 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, zainte-
resował zgromadzonych na sali konfe-
rencyjnej wystąpieniem dotyczącym wy-
branych aspektów dmuchania i trawienia 
kotłów. Panel dotyczący chemii ener-
getycznej swoją prezentacją zamknęła 
Aleksandra Matyja (ENERGOPOMIAR), 
która opowiedziała o doświadczeniach 
związanych z oceną stanu technicznego 
chłodni kominowych w Elektrowni Ryb-
nik w aspekcie prowadzonego reżimu 
chemicznego.

Trzecią część XI Forum Dyskusyj-
nego rozpoczął od przedstawienia rysu 
historycznego i aktualnych problemów 
eksploatacyjnych gospodarki wodno-
ściekowej elektrowni Antoni Litwino-
wicz z ENERGOPOMIARU. Panel III 
„GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
- Eksploatacja, modernizacje, innowacje” 
w całości poświęcony został zagadnie-
niom związanym z uzdatnianiem wody 
i oczyszczaniem ścieków. Pracownicy 
ENERGOPOMIARU podzielili się swoją 

ORLEN). Z referatem pt. „Scentralizowa-
ny układ poboru próbek jako sposób na 
usprawnienie kontroli chemicznej obie-
gów wodno-parowych w TAMEH Zakład 
Wytwarzania Nowa - kolejny etap” wy-
stąpił kolejny przedstawiciel organizato-
ra - Artur Szyguła. Uzupełnieniem pierw-
szego dnia konferencji były wystąpienia 
Bartłomieja Biczysko z Endress+Hauser 
i Kirka Buechera z Mettler Toledo, które 
dotyczyły nowych rozwiązań w urządze-
niach pomiarowych oferowanych przez 
dostawców.

Początek drugiego dnia forum to 
ciąg dalszy tematyki związanej z che-
mią energetyczną. Tomasz Ugorek 
z ENERGOPOMIARU podzielił się do-
świadczeniami z modernizacji pomiarów 
fizykochemicznych i korekcji chemicznej 
obiegu wodno-parowego w EC-3 Veolia 
Energia Łódź S.A. O zaletach i korzy-
ściach outsourcingu usług laboratoryj-
nych świadczonych na rzecz elektrowni 
i elektrociepłowni opowiedziała Katarzy-
na Wojnar, kierownik Centralnego La-
boratorium ENERGOPOMIARU. Kolej-
nym prelegentem był Stanisław Lasota 
z Elektrowni Kozienice, który wystąpił 
z referatem pt. „Doświadczenia z do-

Prezentacja Adama Zielińskiego  
z Instytutu Metalurgii Żelaza

Panel dyskusyjny z wykorzystaniem systemu głosowania dla uczestników

przy automatyzacji prowadzenia reżi-
mu KOMBI w Elektrowni Kozienice po-
dzielili się przedstawiciele P.W. Semako 
Sp. z o.o., a o modernizacji układu chło-
dzenia układów próbopobieraków w Za-
kładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN 
S.A. opowiedzieli Jan Szastok z Działu 
Pomiarów Fizykochemicznych ENER-
GOPOMIARU i Krzysztof Możejko (PKN 
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wiedzą i doświadczeniem w tym zakre-
sie. Janusz Skwara opowiedział o no-
wych rozwiązaniach technologicznych 
wstępnego uzdatniania wody w krajo-
wej 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 osadotwór-
czych i korozyjnych wody” wystąpił Ma-
ciej 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 meto-
da ta stała się przedmiotem zgłoszenia 
patentowego do Urzędu Patentowego 
RP pod numerem P.413858 „Sposób 
usuwania amoniaku ze ścieków i kolum-
na stripingowa do usuwania amoniaku 
ze ścieków”. 

W uzupełnieniu tematyki związanej 
ze ściekami z IMOS swoją prezentację 
pt. „Usuwanie boru ze ścieków z mokre-
go odsiarczania spalin” wygłosił prof. Ma-
rian Turek z Politechniki Śląskiej.

Do zaprezentowania swoich usług 
zaproszeni zostali również przedsta-
wiciele firm projektowych i wykonaw-

czych świadczących prace dla najwięk-
szych zakładów energetycznych w kraju. 
Krzysztof Jasik z PKPU ORIONTEC opo-
wiedział o dostępnych na rynku techno-
logiach uzdatniania wody, Sławomir Mi-
cor z SEEN Technologie zrelacjonował 
budowę SUW w PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Opole, Jacek Grygierczyk 
z Pracowni Wodno-Chemicznej EKONO-
MIA podzielił się swoją wiedzą na temat 
nowoczesnych układów technologicz-
nych do odnowy lub uzdatniania wody 
w procesach przemysłowych, a przed-
stawiciele Veolia Water Technologies 

opowiedzieli o swoich doświadczeniach 
w energetyce i przemyśle.

Merytoryczne, wartościowe prezen-
tacje poparte doświadczeniami, szero-
kie grono prelegentów będących najlep-
szymi specjalistami w swojej dziedzinie, 
a także możliwość wymiany poglądów 
w zakresie diagnostyki i chemii energe-
tycznej oraz nawiązane kontakty pod-
czas wystawy stoisk sprawiły, że kon-
ferencję ENERGOPOMIARU należy 
zaliczyć do jednego z najważniejszych 
wydarzeń w kalendarzu branży energe-
tyki zawodowej i przemysłowej.  o

Pokaz drona do inspekcji wzbudził duże zainteresowanie

Konferencji towarzyszyła wystawa stoisk dostawców nowoczesnych rozwiązań dla energetyki i przemysłu  
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InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.

Termin 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?

Dlaczego startupy są tak ważne
dla energetyki w świetle Industry 4.0
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- Start-upy, które pojawiają się w 
obszarach związanych z energią i któ-
re wspieramy w InnoEnergy, to świe-
że pomysły, innowacyjne rozwiązania 
oraz nieskończone pokłady kreatyw-
ności młodych inżynierów. Nie można 
bagatelizować tak wielkiego potencja-
łu, który drzemie w twórcach nowych 
technologii i urządzeń, które sprawią, 
że zarządzanie energią będzie coraz ła-
twiejsze oraz dopasowane do różnych 
odbiorców - zarówno tych indywidual-
nych jak i korporacyjnych - mówi Jakub 
Miler z firmy InnoEnergy.

 � Industry 4.0 a IV 
Rewolucja Przemysłowa

Niektórzy identyfikują Industry 4.0 
z tzw. czwartą rewolucją przemysło-
wą, co w zasadzie nie jest mylne, acz-
kolwiek rewolucja - szczególnie ta naj-
nowsza, 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 swo-
jej poprzedniczce - rewolucji cyfrowej 
z ostatnich 20 lat XX w. Rozwój tech-
nologii komputerowej doprowadził do 
rozwoju automatyki, systemów sztucz-
nej inteligencji, uczenia maszynowego, 
systemów Internetu Rzeczy. Technolo-
gie te odnalazły szybko swoje zastoso-
wanie w przemyśle. 

Pierwsze pojawiły się systemy au-
tomatyki przemysłowej, co doprowa-
dziło do powstania naszpikowanych 
sensorami i przeprogramowanymi ste-
rownikami przemysłowymi fabryk, ja-
kie znamy dzisiaj. Jednakże na tym 
nie koniec - w poszukiwaniu dalszych 
metod optymalizacji procesów produk-
cji, logistyki etc. oczy największych 
firm zwróciły się w kierunku Internetu 
Rzeczy i systemów uczenia maszy-
nowego. Doprowadziło to do kolejnej, 
czwartej rewolucji w przemyśle i ufor-
mowania się idei Industry 4.0, moc-
no bazującej na inteligentnych syste-
mach komputerowych, przetwarzaniu 
w Chmurze.

 � Industry 4.0 - co to jest?

Czym właściwie jest Industry 4.0? 
Co odróżnia te nowoczesne systemy 
od klasycznej automatyki przemysło-
wej? Chodzi głównie o tzw. systemy 
inteligentne. Na czym polega ich inte-
ligencja? Na możliwości komunikacji: 
ze sobą nawzajem, z innymi fabrykami 
na świecie, z dostawcami, menedże-
rami - wszystkimi, mającymi dostęp 
do Internetu. 

Założeniem nowej generacji syste-
mów przemysłowych jest przeniesienie 
większości procesów sterowania, anali-
tyki 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 prze-
twarzanie w Chmurze. 

Przetwarzanie w Chmurze to wy-
korzystywanie aplikacji, usług i syste-
mów przechowywania danych, znajdu-
jących się w Internecie. Nie interesuje 
nas gdzie fizycznie znajdują się ser-
wery - mamy do nich dostęp w każdej 
chwili, z każdego miejsca na świecie. 
Pozwala to bezproblemowo integro-
wać systemy informatyczne np. fabryk 
i magazynów oddalonych od siebie o 
tysiące kilometrów bez żadnych dodat-
kowych inwestycji. Z koncepcją Chmu-
ry mocno związana jest idea Internetu 
Rzeczy. Tak jak Chmurę wyobrazić mo-
żemy sobie jako rozproszony, zdeloka-
lizowany (czy wręcz nie mający wła-
snej 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 konkret-
ną, przypisaną im fizyczną formę. Co 
może być taką Rzeczą? Wszystko - sa-
mochód, smartwatch, żarówka, żaluzje, 
ale też elementy systemu wentylacyj-
nego, termometry, czy całe moduły li-
nii produkcyjnej, obrabiarki numerycz-
ne 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 za-
rządzania przez człowieka, szczegól-
nie lokalnie. Wszystkie systemy nad-
zorowane mogą być przez sieć lub też 
nadzorować się same - dzięki imple-
mentacji skomplikowanych algorytmów 
analitycznych jako usługi w chmurze, 
możliwa jest implementacja skompli-
kowanych systemów sterowania, któ-
re zarządzać będą np. całą fabryką lub 
siecią fabryk, magazynów, itp. 

W systemach przemysłowych 
mówimy często o Przemysłowym In-
ternecie Rzeczy i związanych z nimi 
Cyber-fizycznymi systemami produk-
cyjnymi (CPPS). Francisco Almada-
Lobo z Critical Manufacturing definiu-
je w artykule, na łamach Journal of 
Innovation Management, CPPS jako 
„fizyczny obiekt z wbudowanym opro-
gramowaniem i możliwościami prze-
twarzania, który jest „inteligentnym za-
sobem”: zna swój stan, swoją historię, 
plan utrzymania, możliwości, zakres 
możliwych konfiguracji i ustawień” [F. 
Almado-Lobo, „The Industry 4.0 revo-
lution and the future of Manufacturing 
Execution Systems (MES)”, Journal of 
Innovation Management 3, 4 (2015)]. 
Tak jak zwykłe rzeczy działają nieza-
leżnie i są w stanie się komunikować 
i przechowywać informacje, tak ich 
przemysłowi kuzyni są zaprojektowani, 
aby dodatkowo być w stanie diagno-
zować swój stan w czasie rzeczywi-
stym i podejmować decyzje bazując 
na bieżącej sytuacji.

 � Dlaczego start-upy?

Start-upy są relatywnie nową formą 
przedsiębiorstw. Ich głównymi zaletami 
są niskie koszty rozpoczęcia działalno-
ści i - potencjalnie - wyższy zwrot za-
inwestowanych środków, jednakże nie 
dlatego są one tak popularne w sek-
torze nowych technologii. To co czyni 
je szczególnie wartościowymi dla tego 
sektora to fakt, że bardzo często zakła-
dane są w oparciu o nowatorską wizję z 
zapleczem bardzo dobrych pomysłów, 
które są szybko przekształcane w go-
towe produkty. 
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Tanya Prive wymienia na łamach 
Forbesa szereg cech, jakie sprawia-
ją, że start-upy odnoszą sukcesy [T. 
Prive, „Top 11 Reasons Startups Suc-
ceed”, Forbes 29.03.2013]. Oprócz 
wspominanej wyżej wizji, prędkości 
działania i elastyczności w zdobywa-
niu funduszy do cech tych należy do-
skonałe opanowanie mediów społecz-
nościowych, 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-rozwo-
jowe klasycznie działających przed-
siębiorstw. - Pomysł znaczy wiele, ale 
jego wykonanie w dobrym momencie 
jest kluczowe [wystąpienie na konfe-
rencji TED; https://www.youtube.com/
watch?v=bNpx7gpSqbY] - zaznacza 
Bill Gross, zajmujący się zawodowo 
inwestowaniem m.in. w firmy startupo-
we. Dla wielu pełnił on rolę tzw. Anio-
ła Biznesu.

Inwestycje takich Aniołów Biznesu 
lub inwestycje typu venture capital, są 
podstawowymi mechanizmami finan-
sowania start-upów. Istnieje szereg in-
kubatorów i akceleratorów specjalizują-
cych się w tego rodzaju inwestycjach. 
Przykładem może być InnoEnergy, zaj-
mujący się nowoczesnymi technologia-
mi z zakresu energetyki, głównie na te-
renie Europy. Akcelerator ten, oprócz 
finansowania, oferuje start-upom kom-
pleksowe wsparcie w ich pracy. Jed-
nakże nie samo zdobycie funduszy jest 
ważne; - Mogę podać wiele przykładów 
start-upów, które starając się o zbyt 
szybki wzrost upadły. Problemem tu-
taj może być za duże tempo prac po 
otrzymaniu finansowania lub brak zna-
jomości 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 sek-
torowi energetycznemu, dzięki czemu 
start-upy rozwijane pod jego skrzydła-
mi osiągają sukces.

 � Industry 4.0 w 
energetyce

Sektor elektroenergetyczny nie 
jest w zakresie zastosowania nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych 
inny, niż pozostałe działy przemysłu. 
Szczególnie teraz, w dobie zmian in-
frastruktury sieci przesyłowej i dużego 
udziału odnawialnych, rozproszonych 
źródeł energii w generacji prądu po-
trzebne są rozwiązania Industry 4.0. 

Dwoma głównymi polami aplikacji 
systemów informatycznych w energe-
tyce 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 na-
szym kraju jest, póki co, spalanie wę-
gla kamiennego. Nie dziwi w związku 
z tym duża ilość start-upów zajmują-
cych 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 ciśnie-
nia, jakie opracował polski start-up             
InTherSoft możliwe jest znaczne wy-
dłużenie czasu życia instalacji w tego 
rodzaju elektrowni. Wszystko to prze-
kłada się na czystszy i tańszy w pro-
dukcji prąd elektryczny uzyskiwany przy 
niedużych inwestycjach w nowoczesne 
systemy Industry 4.0.

Także w przypadku elektrowni ko-
rzystających ze źródeł odnawialnych 
systemy przemysłowego Internetu 
Rzeczy mają ogromne zastosowanie 
w optymalizacji produkcji, które pozwa-
lają na stabilizację produkcji energii. 
Przykładem tego rodzaju systemu mo-
że być eWind, opracowany przez firmę 
VIS Energia. Jest to innowacyjny, mo-
dułowy system komputerowy dedyko-
wany do monitorowania elektrowni wia-
trowych - 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 wy-
gląda tak samo. System ten pozwala na 
monitorowanie stanu turbin i poziomu 
produkcji, a także przewidywanie przy-
szłej produkcji na podstawie prognoz 
wietrzności oraz stanu technicznego in-
stalacji. 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 zwiększa-
niu produkcji energii elektrycznej. Plat-
forma ogarniamprad.pl, to system słu-
żący do elastycznych zakupów energii 
elektrycznej przez odbiorców komer-
cyjnych. System nie dość, że daje od-
biorcom dostęp do konkurencyjnych 
ofert niemalże 200 dostawców prądu 
i gazu, to analizując charakter odbioru 
energii: przyzwyczajenia, ilość kupo-
wanej energii i główne godziny, kiedy 
jest ona pobierana, dobiera odpowied-
nią - najtańszą ofertę spośród wszyst-
kich dostępnych. Dzięki temu możliwe 
jest elastyczne, całodobowe zmienianie 
dostawców prądu i gazu, co przekła-
da się na minimalizację kosztów. Tak-
że dla operatorów sieci przesyłowej i 
producentów energii takie rozwiąza-
nie jest tańsze, bo nie wymaga m.in. 
utrzymywania własnej infrastruktury in-
formatycznej, koniecznej do kontaktu z 
finalnym odbiorcom energii.

Dzięki wykorzystaniu nowocze-
snych systemów informatycznych, zdol-
nych 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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Przez wiele lat nie mówiło się o za-
bezpieczeniach cybernetycznych prze-
mysłu, gdyż zakłady produkcyjne były 
silnie izolowane od globalnej sieci. Ste-
rować procesem można było z kompu-
tera podłączonego lokalnie. To zaczęło 
się zmieniać a produkcja przemysłowa 
(Operations Technology/w skrócie OT) 
coraz bardziej upodabnia się do świata 
IT (Information Technology).

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

Ile 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.

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle  
- jak się bronić nim będzie za późno?

Na początku procesami przemy-
słowymi sterowało się ręcznie, co wy-
magało każdorazową zmianę fizycz-
nych połączeń. Rewolucja przyszła 
wraz z pierwszym sterownikiem PLC-
urządzeniem zbierającym dane wejścio-
we, na których można dokonać obliczeń 
i odpowiednio ustawić wyjścia sterując 
procesem. Tak więc informację wyjścio-
wą można było łatwo przetworzyć i prze-

syłać. Powstały różnego rodzaju opro-
gramowania typu MES (Manufacturing 
Enterprise System) pozwalająca na dyna-
miczne zarządzanie zapasami w przed-
siębiorstwie (zakup surowców wykorzy-
stywanych do produkcji itd.) Tym samym 
powstała większa presja, aby producenci 
sterowników przemysłowych przeszli na 
otwarte protokoły komunikacyjne. To jed-
nak również spowodowało więcej punk-

fo
t: 

pi
xa

ba
y.

co
m



92 nr 4(58)/2017
C

yb
er

be
zp

ie
c

ze
ń

st
w

o

tów styku między siecią korporacyjną 
a przemysłową (dotychczas rozdzielo-
ną). I właśnie to jest największą bo-
lączką systemów OT, gdyż w swojej 
charakterystyce nigdy nie były przy-
gotowane na taką otwartość, z jaką 
muszą się dziś zmierzać.

Systemy OT, mimo że bazują na ta-
kich samych komputerach i systemach 
operacyjnych różnią się diametralnie wła-
ściwościami od systemów IT. Kompute-
ry 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 przypad-
kiem nie zakłóciła procesu produkcyjne-
go i odbywa się w odpowiednich (i wca-
le nieczęstych) okienkach serwisowych. 
Cykl życia sprzętu IT wynosi zwykle 3-4 
lata, podczas gdy systemy produkcyjne 
po rozruchu często działają nieprzerwa-
nie nawet 15-30 lat. Taka rozpiętość cza-
su powoduje, że wiele urządzeń działa 
na przestarzałych systemach operacyj-
nych (np. w już niewspieranym systemie 
Windows XP), co rodzi same proble-
my, gdy taki serwer zostanie podłączo-
ny z sieci przemysłowej do korporacyj-
nej, 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 podob-
ne. Oczywiście przygotowanie ataku na 
szeroką skalę cały czas wymaga ogro-
mu wiedzy eksperckiej i wielu informacji 
z wewnątrz firmy, ale dostępne są na-
rzędzia, 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 do-
konać skutecznego ataku na sterowni-
ki przemysłowe to znajomość procesu 
produkcyjnego. W przypadku źle zabez-
pieczonej sieci przemysłowej zdobycie 
danych z dokumentacją inżynieryjną nie 
jest problemem, a od tego już na prawdę 
niewiele dzieli nas do zatrzymania pro-
dukcji, a nawet zniszczenia urządzeń.

Przytoczmy dwa techniczne przy-
kłady 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 ko-
mendy na sterownik PLC w sieci prze-
mysłowej: root@kali:~# ping-s 65535 
192.168.50.127

Komenda ta mówiąc najogólniej 
spowoduje przepełnienia bufora pa-
mięci urządzenia docelowego. W takim 
przypadku sterownik może się zawiesić 
i wymagać zresetowania, co w procesie 
produkcyjnym już jest niedopuszczal-
ne. W 2015 r. podczas demonstracji 
na konferencji Black Hat ta jedna linijka 
kodu zawiesiła szereg najpopularniej-
szych sterowników PLC. Oczywiście, 
to zostało już poprawione (podobnie 
jak w modemach w warstwie IT 20 lat 
temu), ale pozostaje jeszcze wiele nie-
wykrytych zagrożeń. 

Drugi przykład to ataki SQL Injection. 
Coś, co dawniej było zmorą administrato-
rów każdej strony www opartej na bazie 
MySQl i aplikacji napisanej w PHP, teraz 
wychodzi na nowo w urządzeniach typu 
Human Machine Interface (HMI zadające-
go pytania bezpośrednio do bazy SQL). 
Sam atak polega na wstrzyknięciu do ba-
zy danych tekstu zawierającego komendę 
w języku skryptowym, który zostanie wy-
konany na urządzeniu docelowym (nie-
zabezpieczonym, bo przecież nie miał 
być nigdy podłączony do zdalnych sys-
temów…). Oczywiście sposób radzenia 
sobie z tym był zawsze ten sam: weryfika-
cja danych wejściowych (co jest podsta-
wowym zagadnieniem w pracy każdego 
programisty). Czyli odpowiednio napisane 
wyrażenie regularne weryfikujące popraw-
ność 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 ma-
ją 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 te-
go chcieli). Warto jednak śledzić alerty 
dotyczące monitorowania zagrożeń dla 
sieci przemysłowych na dedykowanej 
stronie przygotowanej przez Departa-
ment Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
USA (https://ics-cert.us-cert.gov/).

Jak w takim razie przeciwdziałać 
możliwym atakom mając na uwadze 
tak wrażliwą materię jak sterowniki prze-
mysłowe?

Bardzo ważną kwestią jest odpo-
wiednia definicja cyberbezpieczeństwa. 
Należy pamiętać, że cyberbezpie-
czeństwo to nie jest zainstalowa-
nie antywirusa na pojedynczej 
maszynie. Jest to temat pracow-
ników, procedur i technologii (wła-
śnie w tej kolejności) w całej firmie. 
Żadna pojedyncza technologa bądź na-
wet najnowocześniejszy firewall nie po-
może, jeśli nie ma świadomych pracow-
ników, którzy odpowiednio zareagują 
w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Międzynarodowe Centrum Bezpie-
czeństwa Chemiczne wychodząc na 
przeciw tym potrzebom i wykorzystując 
swoją długoletnią współpracę z Depar-
tamentem Bezpieczeństwa Publicznego 
USA (DHS) promuje ich autorską meto-
dologię, która służy do zabezpieczenia 
infrastruktury krytycznej w USA. Meto-
dologia ta bada podatność systemu na 
cyberataki i wskazuje rekomendacje do-
tyczące ciągłości działania.

Metodologia ta bazuje na szeregu 
norm głównie na: NIST/NERC SP 800-
82, 800-53, CFATS (będące już legisla-
cją obowiązującą w USA), ale też wielu 
innych mniej popularnych normach de-
dykowanych do konkretnego sektora.

Uważnie śledzimy rozwój tych norm 
i tłumaczymy wiele zaleceń na język pol-
ski, choć także rozszerzamy je o rozwią-
zania z norm stosowanych w Europie 
jak ISO 270001, czy bardzo użyteczną 
z punktu widzenia systemów sterowa-
nia normą IEC 62443.

Owocem tych prac jest zestaw 
2000 pytań (baza stale powiększają-
ca się), które udostępniamy w formie 
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checklisty dla zespołu badającego 
cyberbezpieczeństwo w firmie. Pyta-
nia są podzielone na 26 kategorii zawiera-
jąc m.in. tematy takie jak: bezpieczeństwo 
dostępu do systemu, zarządzanie połą-
czeniami zdalnymi albo procedury reago-
wania na incydent. Osoby uczestniczące 
w szkoleniach otrzymują od nas powyż-
sze pytania w formie publikacji w języku 
polskim, które stanowią bazę wiedzy do 
późniejszego ciągłego zabezpieczenia 
przedsiębiorstwa. Są one także wzboga-
cone o wskazówki i odnośniki ułatwiające 
nawigację oraz ukazujące jak pytania te 
są wzajemnie powiązane.

Zarówno pytania jak i wskazówki 
opierają się na zasadzie głębokiej ochro-
ny (Defence in Depth). W myśl tej zasa-
dy nie ma jednego rozwiązania (techniki, 
procedury), które mogłoby zabezpie-
czyć system. Konieczne jest połączenie 
i obrona warstw, gdzie przełamanie ko-
lejnej wiąże się z dodatkowym czasem 
i niebagatelnym kosztem.

Aby przejście przez te pytania 
miało sens, konieczne jest powo-
łanie zespołu ekspertów w firmie. 
Błędem jest skupienie się na cyberbez-
pieczeństwie, jako domenie tylko dzia-
łu IT. To musi być wysiłek wielu działów 
w skład którego wchodzą m.in. inży-
nierowie systemów sterowania, admini-
stratorzy sieci, zespół zarządzania ryzy-
kiem, dyrektorzy finansowi czy wreszcie 
członkowie Zarządu. Dopiero taki zespół 
może właściwie ocenić ryzyko cyberata-
ku, jego następstw, możliwości obrony 
i ukierunkować działanie na odpowied-
nie zmniejszenie ryzyka.

Często wiele osób uznaje takie pro-
cedury za nudne, i naszym zdaniem 
dzieje się tak, ponieważ nie są zrozumia-
łe powody ich stosowania. Dlatego stara-
my się maksymalnie uatrakcyjnić wska-
zówki a jednocześnie wyjaśnić powody, 
dla których dane zalecenie powinno być 
stosowane. Weźmy przykład z podsta-
wową kontrolą mówiąca o tym, że trzeba 
zmienić hasło, co 30 dni, która często 
spotyka się z niezrozumieniem pracow-
ników. Ale jeśli pracownikom wskaże się 
jak łatwo jest podsłuchać bezprzewodo-
wą komunikację a potem z odpowiednio 

szybkim komputerem odszyfrować hash 
z hasłem (pokazując przy tym ogólno-
dostępne narzędzia), wtedy zaczyna się 
budować obopólne zrozumienie.

W tym miejscu warto wskazać, że 
hasła nie zawsze są idealną formą za-
bezpieczeń. Pracownicy działu OT od 
razu wskażą na operatorów, którzy 
często muszą reagować błyskawicznie 
w przypadku nieoczekiwanego zacho-
wania procesu produkcyjnego. I akurat 
w takim środowisku nie ma czasu by 
logować się skomplikowanym hasłem 
i narażać się na dodatkowy stres w przy-
padku jego błędnego wpisania.

Warto wskazać, że metodologia 
promowana przez ICCSS dostrzega 
różnice i ukazuje sytuacje, w któ-
rych rozwiązania ze świata IT nie 
przystają do uwarunkowań panują-
cych w działach OT. Wtedy metodo-
logia wskazuje na inne rozwiązania by 
dodatkowo zabezpieczać system, albo 
przynajmniej wskazuje na powiększone 
ryzyko tego obszaru.

Takie wskazówki pomagają budo-
wać 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 wszyst-
kim wzajemnie zrozumienie często 
kłócących się potrzeb.

Po odpowiedzeniu na pytania za-
wartej 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 środ-
ków mam przeznaczyć i jaką redukcję 
ryzyka osiągnę, gdy zainwestuję w do-
datkowe rozwiązanie), kadry technicznej 
(który system jest najgorzej chroniony) 
i pracowników (czy dbam o zabezpie-
czanie informacji firmy). Ta wiedza może 
wspomóc firmę w rozmowach z firmami 
audytorskimi, bądź oferujących konkret-
ne rozwiązanie technologiczne.

Najważniejszą zaletą powyższego 
podejścia jest brak wycieku informacji 
na zewnątrz. I tu dochodzimy do sedna 
problemu: każdy skuteczny atak za-
czyna się od wiedzy. Im więcej wiedzy 
uda nam się uchronić przed ujawnieniem 
(np. o wykorzystanym oprogramowaniu, 
wewnętrznych procedurach) tym trud-
niej będzie dokonać skutecznego cybe-
rataku na firmę.

Jeśli powyższe podejście do cy-
berbezpieczeństwa wzbudza u Pań-
stwa zainteresowanie serdecznie za-
praszamy na warsztaty, które odbędą 
się w Falentach w dniach 26-27 wrze-
śnia podczas Konferencji  „Cyberbezpie-
czeństwo w Przemyśle", organizowane 
przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. 
Ukażemy w nich jak zastosowanie po-
wyżej opisanej metodologii może niwe-
lować wiele wektorów ataku. Szkole-
nia te cieszą się dużym powodzeniem 
także w świecie i będą prezentowane 
na Globalnym Szczycie Bezpieczeń-
stwa Chemicznego odbywającego się 
w Szanghaju w dniach 19-20 Września 
2017. Podejście ICCSS jest niezmienne 
od wielu lat. Dajemy bazę wiedzy, którą 
odpowiednio ukierunkowujemy, pozwa-
lając by to uczestnicy sami w swoich fir-
mach 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 cy-
beratak? Zapewniam, że lepiej o tych 
rzeczach myśleć zanim pojawi się ekran 
blokady komputera ukazującego infor-
mację o zaszyfrowaniu wszystkich dys-
ków (łącznie z sieciowymi zawierającymi 
kopie zapasowe) wraz z prośbą o prze-
słanie określonej sumy bitcoinów. Od-
powiednia metodologia zabezpieczania 
przedsiębiorstwa jest w tym wypadku je-
dynym skutecznym (i raczej najtańszym) 
kluczem deszyfrującym. Tylko, żeby z niej 
skorzystać, trzeba ją stosować z od-
powiednim wyprzedzeniem, do czego 
wszystkich Was serdecznie zachęcam.

 o
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Opracowanie redakcyjne, Wydawnictwo „Nowa Energia”

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.

Zatrzymaj cyberatak 
zanim on zatrzyma Twoją fabrykę
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W dalszej części będą omawiane za-
gadnienia związane z cyberatakami typu 
„cyber physical”. Skutki fizyczne cybera-
taku mogą wystąpić po zaatakowaniu:
a. przemysłowego systemu stero-

wania z operatorem (np. DCS,              
SCADA). W tym rodzaj ataku musi 
dojść do tzw. „oślepienia operato-
ra” (monitor nie odwzorowuje rze-
czywistości procesu) i dokonuje 
zmiany w ustawieniach urządzeń 
wykonawczych np. włączenie mak-
symalnej wydajności pomp, i po 
osiągnięciu przepływu stacjonarne-
go w rurociągu, zamknięcie zawo-
rów 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 sterowa-
nia i zarządzania:

 –  inteligentnymi budynkami 
(oświetlenie, sterowanie winda-
mi/schodami ruchomymi, klima-
tyzacją, instalacją ppoż., itp.); 
 –  sieciami ciepłowniczymi; 
 –  precyzyjnymi obrabiarkami spe-
cjalnymi w przemyśle maszyno-
wym;
 –  sterowaniem ruchem ulicznym, 
itp. 

Skutki ataku mogą ujawnić się nawet 
po paru miesiącach np. w postaci wadli-
wie wykonanej części maszyny.

 � Przypadki studialne

Strategia analizy ryzyka musi na 
wstępie ocenić charakter/typ zagrożeń, 
jaki może nadejść z cyberprzestrzeni.

Możliwe są następujące typy cybe-
rataków:
a.  Statystyczny - cyberatak przypad-

kowy, np. atak na domowy kompu-
ter lub laptop szefa firmy z grupy 
małe i średnie przedsiębiorstwo. 
Obrona może mieć też cechy sta-
tystyczne, 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 kasowo-
finansowy przedsiębiorstwa. Rzad-
ko jest to atak z tzw. intencją.

c.  Wrogi (hostile risk analysis strategy 
[1]) - atak z intencją , atak powodu-
jący straty fizyczne (cyber physical). 
Warunki wstępne dot. możliwości 

wystąpienia skutecznego cyberataku, 
zwłaszcza typu wrogiego:
1.  Muszą istnieć podatności lub sła-

bości w bronionym systemie.
2.  Atakujący musi mieć wystarczające 

zasoby aby znaleźć podatności lub 
     słabości obrony systemu. Jest to 

określane jako potencjał (capability).

mln $. Większość ofiar ma problemy z 
oszacowaniem strat [2].

Brak rzetelnej i pełnej informacji o 
cyberatakach i wywołanych przez nie 
skutkach utrudnia organizację systemo-
wej obrony.

Przypadki cyberataków na przemysł:
a. W grudniu 2016 z firmy Thyssen-

Krupp wykradziono dane w wyniku 
działalności hakerskiej. Dział kon-
cernu, którego systemy zostały za-
atakowane przez hakerów, zajmuje 
się projektowaniem, budową i utrzy-
maniem zakładów i systemów prze-
mysłowych. Według komunikatu 
ThyssenKrupp [3] [4], celem prze-
stępców miało być wykradnięcie 
know-how oraz danych dotyczą-
cych badań. Zaatakowano także 
systemy podmiotów związanych z 
działalnością firmy w przemyśle sta-
lowym w Europie. Tym razem obe-
szło się bez strat w majątku.

b. 22 grudnia 2014 w wyniku cybe-
rataku 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 wy-
buch i pożar strategicznego ropo-
ciągu łączącego pola naftowe znad 
Morza Kaspijskiego z wybrzeżem 
Morza Śródziemnego - rurociąg Ba-
ku-Tbilisi-Ceyhan. Straty dzienne 
wyceniono na 5 mln USD. Prze-
rwa w pracy ropociągu trwała po-
nad miesiąc [6].
Ostatnie cyberataki na obiekty 

przemysłowe wskazują, że zagroże-
nie atakami terrorystycznymi lub cybe-
ratakami typu wojskowego, obiektów 
należących do infrastruktury krytycznej 
kraju, jest bardzo realne. Zaś skutki 
cyberataku mogą być katastroficzne, 
znacznie przekraczające straty wywo-
łane przez trzęsienie ziemi lub  huragan 
o sile huraganu Katrina [8]. 

Przemysłowe systemy sterowania 
są projektowane raczej z dominantą 
„funkcjonalność” niż „cyberbezpieczeń-
stwo” [7],  co jest zapewne źródłem ich 
podatności na cyberatak.

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 stro-

nie obrońcy.
Warunki 2, 3 i 4. są po stronie ataku-

jącego. Aczkolwiek obrońca może spro-
wokować atak. Obrona musi brać pod 
uwagę, że atakujących może być w da-
nym momencie więcej niż jeden cyber-
przestępca.

Większość cyberataków nie jest 
zgłaszana. Wg [2], w bazach danych 
odnotowywane jest jedynie ok. 30% cy-
berataków przeprowadzonych na insta-
lacje przemysłowe. W tej grupie prawie 
50% zgłoszeń dotyczy strat powyżej 1 
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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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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

info@eurowater.pl
www.eurowater.pl

Centrala Warszawa

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

Wrocław

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

Gdańsk

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

 � Propozycja działań 
obronnych

Aby właściwie dobrać skuteczne i 
adekwatne działania obrony przemysło-
wych systemów sterowania (ICS - Indu-
strial Control Systems) należy:
a. Wykonać analizę zagrożeń oraz 

ocenić potencjalne skutki cybera-
taku. 

 W tej analizie pomocne mogą być 
normy serii IEC 62443. Istotne jest 
również zdefiniowanie zależności 
niezawodności sprzętu automaty-
ki i pomiarów od możliwego cybe-
rataku, w oparciu o normy serii PN 
EN 61508.

b. Dokonać rzetelnej firmowej au-
tooceny dojrzałości do systemo-
wych, udokumentowanych działań 
w zakresie cyberobrony. Można 
wspomagać się poniższą kwalifi-
kacją:

-  poziom 0 - ryzyko biznesowe nie 
jest powiązane z cyberzagroże-
niem.

-  poziom 1 - zarządzanie cyberryzy-
kiem jest chaotyczne (ad hoc) i nie-
skoordynowane a rezultaty działań 
nie są mierzalne.

-  poziom 2 - zarządzanie cyberryzy-
kiem jest powtarzalne ale jeszcze 
nie jest dojrzałe.

-  poziom 3 - istnieją stosowne proce-
dury, proces jest dojrzały i dobrze 
zdefiniowany, tworzone są metryki 
efektywności.

-  poziom 4 - jest dogłębne zrozu-
mienie istoty zarządzania cyberry-
zykiem na wszystkich poziomach 
organizacji, procesy są dobrze zde-
finiowane i rygorystyczne przestrze-
gane.

-  poziom 5 - organizacja przeznacza 
znaczne środki na zarządzanie cy-
berryzykiem, proces zarządzania cy-
berryzykiem jest dobrze zrozumiany 
i znacząco zautomatyzowany.
Po określeniu pozycji organizacji 

z użyciem powyższych „koordynat” 
a oraz b, można przystąpić do bu-
dowy 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 archi-
tektury korporacyjnej;

4. przestrzeganie zasady rejestracji in-
stalowania „up-grades” pochodzą-
cego tylko od wytwórcy;

5. wyłączenie wszystkich nieużywa-
nych usług z systemu ICS;

6. posegmentowanie sieci wg jasnych 
zasad i definicji;

7. kontrola identyfikacji dostępu;
8. monitorowanie sieci firmowej i śle-

dzenie anomalii występujących 
podczas normalnych operacji;

9. maksymalne ograniczenie zdalnego 
dostępu;

Bardzo ważne miejsce zajmuje kul-
tura bezpieczeństwa obecna i kultywo-
wana na co dzień wśród całej załogi.

 � Podsumowanie i wnioski

a. Cyberbezpieczeństwo wymaga 
holistycznego podejścia do spraw 
bezpieczeństwa.

b. Dużą przeszkodą jest dający się za-
uważyć brak właściwych kadr.

c. Przestępcy i twórcy wirusów są 
często bardziej pomysłowi i inno-
wacyjni niż firmy tworzące oprogra-
mowanie antywirusowe.

d. Należy analizować wszelkie próby 
naruszenia integralności systemu 
IT i OT, wnioski z analiz powinny 
być pilnie wdrożone i przestrzega-
ne.
� o
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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 ca-

łościowego, holistycznego podejścia do 
zagadnienia.
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