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Izabela GODYŃ
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Politechnika Krakowska
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA ELEKTROWNI WODNYCH W SYSTEMIE
AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

Wstęp
Ustawa o OZE z 20 lutego 2015 r. wprowadziła nowy system wsparcia
operacyjnego energetyki odnawialnej – system aukcji. Rozstrzygnięcia pierwszych
aukcji, jakie odbyły się w latach 2016 i 2017 oraz obserwowana zapaść na rynku
zielonych certyfikatów, pokazują wady tego systemu i negatywny wpływ na opłacalność inwestycji w małej energetyce wodnej.
W artykule zostanie przedstawiona sytuacja energetyki wodnej w Polsce
w obecnym i planowanym systemie wsparcia OZE. Dla potrzeb analizy
efektywności ekonomicznej elektrowni wodnych zostanie oszacowany całkowity
koszt produkcji energii elektrycznej LCOE, który następnie zostanie porównany
z przychodami możliwymi do osiągnięcia w systemach zielonych certyfikatów,
aukcji oraz cen gwarantowanych.
Energetyka wodna w latach 2005-2016
W Polsce w ostatnich latach dokonały się znaczące zmiany w strukturze
zainstalowanej mocy odnawialnych źródeł energii. Mocno na znaczeniu straciły
elektrownie wodne, które w 2005 roku odgrywały dominującą rolę, ich moc
zainstalowana stanowiła wtedy niemal ¾ ogółu mocy elektrowni opartych na OZE.
Inwestycje w energetykę odnawialną przyniosły ponad siedmiokrotny wzrost mocy
zainstalowanej z wyraźną dominacją inwestycji w energetyce wiatrowej, biomasy,
biogazu i promieniowania słonecznego. Wg danych Urzędu Regulacji Energetyki
(URE 2017a) na koniec 2016 roku, najwyższą moc posiadały elektrownie wiatrowe
– niemal 70% ogółu mocy odnawialnych źródeł energii. Moc elektrowni wodnych
wzrosła wprawdzie z 853 do 994 MW, czyli o 17%, ale przy silnym wzroście mocy
z pozostałych źródeł, hydroenergetyka posiada teraz jedynie 12% ogółu mocy
zainstalowanej w elektrowniach OZE. Zmiany zainstalowanej mocy elektrowni
opartych na OZE przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na rysunku nr 1.
Tabela nr 1: Moc zainstalowana energetyki odnawialnej w latach 2005-2016
2005
2010
2014
2015
2016
RODZAJ ELEKTROWNI
WG ŹRÓDŁA OZE
[MW]
[%]
[MW] [MW] [MW] [MW] [%]
Elektrownie wodne
853
74%
937
977
982
994
12
Elektrownie fotowoltaiczne
0
21
71
99
1
Elektrownie na biogaz
32
3%
83
189
212
234
3
Elektrownie na biomiasę
190
16%
356
1 008 1 123 1 281
15
Elektrownie wiatrowe
83
7%
1 180 3 834 4 582 5 807
69
Łącznie elektrownie OZE
1 158 100% 2 556 6 029 6 970 8 415 100
Ogółem elektrownie w Polsce 35 405
36 058 39 343 40 344 41 396
Źródło: Opracowanie własne na podstawie URE 2017a
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Rysunek nr 1: Moc zainstalowana (a) i produkcja energii elektrycznej (b)
w elektrowniach OZE, wsparta świadectwami pochodzenia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: URE 2017a, URE 2017c

Inwestycje dokonywane w energetyce odnawialnej nie przekładają się na
produkcję energii elektrycznej tak samo w przypadku wszystkich źródeł
odnawialnej energii. Przykładowo, w 2015 roku, przy zainstalowanej mocy
elektrowni wodnych 982 MW, przy produkcji ciągłej przez 365 dni i 24 godziny na
dobę oraz całkowitym wykorzystaniu mocy, produkcja energii wynosiłaby 8 600
GWh, podczas gdy w rzeczywistości produkcja osiągnęła poziom 1 830 GWh
(Tabela nr 2). Wykorzystanie zainstalowanej mocy jest największe w elektrowniach
wykorzystujących biogaz (42% średnio w latach 2005-2015); oraz w elektrowniach
na biomasę i wodnych (31% i 26%), mniejsze jest wykorzystanie mocy elektrowni
wiatrowych (19%) i wykorzystujących energię słoneczną – 7%. Stopień
wykorzystania mocy wynika z jednej strony z naturalnych warunków (wiatry,
nasłonecznie, warunki hydrologiczne), a z drugiej strony z roli, jaką odgrywają
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elektrownie w krajowym systemie elektroenergetycznym (np. pracujące
w podstawie, podszczytowe, szczytowe, interwencyjne).
Biorąc pod uwagę produkcję energii elektrycznej, dominującym źródłem
czystej energii do 2007 roku były elektrownie wodne, w latach 2007-2012 najwięcej
energii produkowano w technologii współspalania biomasy i biogazu w instalacjach
klasycznych łącznie z węglem, natomiast w 2013 roku po raz pierwszy najwyższy
udział miały elektrownie wiatrowe. W latach 2005-2015 produkcja energii
w elektrowniach wodnych kształtowała się na stałym poziomie 2-3 GWh. Pomimo
wzrostu zainstalowanej mocy elektrowni wodnych w niektórych latach (np. 2012,
2015) wielkość produkcji była znacząco niższa niż w latach poprzednich. Sytuacja
ta wynikała głównie z niekorzystnych warunków hydrologicznych (silne i długotrwałe susze).
Tabela nr 2: Produkcja energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, wsparta
świadectwami pochodzenia
2005
2010
2013
RODZAJ INSTALACJI
OZE
[GWh]
[%]
[GWh] [GWh]
Elektrownie wodne
2 176
58%
2 922
2 439
Elektrownie fotowoltaiczne
0
1
Elektrownie na biogaz
104
3%
364
665
Elektrownie na biomiasę
468
12%
636
3 920
Współspalanie
877
23%
5 243
3 752
Elektrownie wiatrowe
135
4%
1 823
6 078
Łącznie elektrownie OZE
3 760 100% 10 988 16 855
Źródło: Opracowanie własne na podstawie URE 2017c

2014
[GWh]
2 181
5
803
4 617
4 462
7 641
19 709

2015
[GWh]
[%]
1 829
8%
43
0%
874
4%
4 715
21%
4 260
19%
10 687 48%
22 408 100%

Systemy wsparcia
Komisja Europejska nie narzuca krajom członkowskim rozwiązań i pozostawia
im swobodę wyboru systemu wsparcia. Stawia jedynie warunek, że stosowany
system powinien być prosty, skuteczny i efektywny kosztowo. Systemy wsparcia,
będące pomocą operacyjną dla wytwórców energii z OZE, mają zazwyczaj postać
taryf gwarantowanych (feed-in-tariff FIT oraz fit-in premium FIP), zielonych
certyfikatów oraz systemów aukcyjnych.
W Polsce w latach 2005-2015, jako główny system wsparcia, funkcjonował
system zbywalnych świadectw pochodzenia tzw. zielonych certyfikatów. W 2015
roku została uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła system aukcyjny jako wiodący system wspierania OZE, utrzymując istnienie
rynku zielonych certyfikatów. W grudniu 2016 roku odbyły się pierwsze aukcje
energii z OZE, a kolejne – w czerwcu 2017 roku.
W systemie zielonych certyfikatów, producenci energii z odnawialnego źródła
energii, oprócz korzyści ze sprzedaży energii, uzyskują dodatkowe przychody
z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia. Świadectwa pochodzenia energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (tzw. zielone certyfikaty) są przyznawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Prawa majątkowe z tytułu
świadectw pochodzenia energii, z odnawialnych źródeł energii, mogą zostać
odsprzedane przedsiębiorstwom energetycznym (odbiorcom końcowym, domom
maklerskim lub towarowym domom maklerskim), które są zobowiązane do
posiadania określonego procentowego udziału zielonej energii w całkowitej rocznej
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sprzedaży energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne, towarowe domy
maklerskie, domy maklerskie oraz odbiorcy końcowi są zobligowani, aby
przedstawić świadectwa pochodzenia, które następnie są umarzane przez Prezesa
URE. Zamiast zakupu i umorzenia zielonych certyfikatów, istnieje możliwość
wniesienia opłaty zastępczej, której wysokość określana jest przez Prezesa URE.
Niewykonanie powyższego obowiązku skutkuje nałożeniem kary na przedsiębiorstwo. Udział ilościowy sumy energii elektrycznej, wynikającej ze świadectw
pochodzenia w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej, jest zmienny,
zgodny z przyjętym w polityce energetycznej państwa rosnącym udziałem OZE
w wytwarzaniu energii finalnej, który wzrasta corocznie o 1% od poziomu 12%
w 2013 roku do planowanych 21% w 2021 roku. Zielone certyfikaty są przedmiotem obrotu handlowego na sesjach oraz w transakcjach pozasesyjnych
na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE S.A.). System zielonych certyfikatów
funkcjonuje w Polsce od 1 października 2005 roku. W początkowym okresie
działania systemu zielonych certyfikatów ich ceny zazwyczaj były zbliżone
do wysokości jednostkowej opłaty zastępczej ustalanej przez prezesa URE,
jednakże od 2012 roku sytuacja ta została zachwiana z powodu panującej
nadpodaży świadectw pochodzenia na rynku oraz wprowadzenia od 2016 roku
nowego mechanizmu wspierania OZE – systemu aukcyjnego (ceny z ostatnich lat
prezentuje poniższy rysunek nr 2).
Rysunek nr 2: Opłata zastępcza i ceny świadectw pochodzenia w latach 2010-2017
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie na danych TGE SA

W latach 2010-2017, opłata zastępcza była nieznacznie podnoszona z 268
do 300 zł za MWh (Rysunek nr 2). Ceny zielonych certyfikatów utrzymywały się
na poziomie opłaty zastępczej tylko w początkowym okresie funkcjonowania
systemu – do stycznia 2012 roku. W 2012 roku. rozpoczął się okres spadków
cen, szczególnie gwałtowny od lipca 2012 roku, który doprowadził do sytuacji, że
w styczniu 2013 roku świadectwa pochodzenia były sprzedawane po 100 zł/MWh.
W następnych miesiącach 2013 roku ceny stopniowo rosły do nawet 250 zł/MWh,
ale utrzymywały się ich silne wahania. Przez kolejne półtora roku (w roku 2014
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i w pierwszej połowie 2015 roku) następowała systematyczna obniżka cen – znów
do poziomu 100 zł/MWh. Załamanie się cen na rynku certyfikatów w latach 20122015 było spowodowane przez wiele czynników, głównie przez:
- znaczące inwestycje i wzrost zainstalowanej mocy instalacji OZE,
w szczególności elektrowni wiatrowych i biomasowych;
- zbyt niski wzrost obowiązkowego procentowego udziału zielonej energii
w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej (w 2012 roku – 10,4%;
1
2013 roku – 12,0%; 2014 roku – 13,0%, 2015 roku – 14,0% ), podczas gdy
po przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycjach, produkcja
w instalacjach OZE osiągnęła poziom w: 2012 roku – 13,21%; 2013 roku –
2
13,29%; 2014 roku – 15,34%; 2015 roku – 17,65%;
- niepewnością na rynku zielonych certyfikatów, spowodowaną zmianami
w prawie.
Kryzys na rynku zielonych certyfikatów pogłębił się po wejściu w życie ustawy
OZE, która wprowadziła, jako główne, rozwiązanie wspierające OZE poprzez
system aukcyjny. Szczególnie jest to widoczne od połowy 2016 roku, gdy ceny
certyfikatów spadły do rekordowo niskiego poziomu poniżej 50 zł/MWh, np. na sesji
TGE 29 czerwca 2017 roku zanotowano najniższą cenę poniżej 23 zł/MWh.
Powodem tak niskich cen zielonych certyfikatów jest, jak wspomniano wyżej,
utrzymująca się nadpodaż świadectw oraz przejście przedsiębiorstw energetycznych do systemu aukcyjnego. W ramach tego rozwiązania, właściciele
instalacji OZE sprzedają wyprodukowaną energię elektryczną na aukcjach,
do których z drugiej strony stają przedsiębiorstwa energetyczne i inne podmioty
zobowiązane do posiadania wymaganego poziomu zielonej energii w całkowitej
sprzedaży energii elektrycznej. Aukcje organizuje Prezes URE, oferenci –
producenci energii z OZE zgłaszają oferty zawierające cenę oraz gwarantowaną
ilość wyprodukowanej energii w okresie 15 lat. System ten ma zatem zaletę, której
brakowało systemowi zielonych certyfikatów, a mianowicie stabilności wsparcia.
Gwarancja ceny przez 15 lat zapewnia „przedsiębiorstwom długotrwałą pewność
3
potrzebną do dokonywania trwałych inwestycji w sektorze energii odnawialnej”,
a takie wymagania stawiają unijne przepisy w tym zakresie. Aukcje są organizowane w osobnych koszykach, a podział na koszyki uwzględnia wielkość instalacji
(osobna aukcja dla małych instalacji o mocy zainstalowanej ≤ 1 MW oraz dla
większych o mocy zainstalowanej > 1 MW) oraz rodzaj instalacji (osobne aukcje
dla energii produkowanej w instalacjach wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy oraz instalacjach, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny). Oferty wytwórców energii muszą spełniać określone ustawą wymagania,
1

2

3

Wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 października 2012 roku w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia
opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229 z późn. zm.)
Wg danych URE z 30 czerwca 2016 roku, Udział energii elektrycznej z OZE w krajowej sprzedaży
energii elektrycznej odbiorcom końcowym w latach 2005-2015, https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/
energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5754,Udzial-energii-elektrycznej-zOZE-w-krajowej-sprzedazy-energii-elektrycznej-odbi.html (pobrano 15.07.2017 r.)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
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a oferowana cena nie może przekraczać ceny referencyjnej. Ponadto, ogłoszenia
o aukcji zawierają ograniczenia ilościowe i kwotowe, wynikające z corocznie
wydawanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości
i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać
4
sprzedana w drodze aukcji w danym roku. Ceny referencyjne dla wybranych
głównych instalacji OZE przedstawiono poniżej w tabeli nr 3.
Tabela nr 3: Wybrane ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE w 2016 i 2017
CENA REFERENCYJNA
[PLN/MWH]
2016
2017
Elektrownie
na biogaz rolniczy
550
550
biogaz
biogaz ze składowisk odpadów
305
405
biogaz z oczyszczalni ścieków
335
365
biogaz inny
340
355
Elektrownie
o mocy zainstalowanej ≤ 1 MW
465
450
fotowoltaiczne
o mocy zainstalowanej > 1 MW
445
425
Elektrownie wodne
o mocy zainstalowanej ≤ 1 MW
470
480
o mocy zainstalowanej > 1 MW
480
480
Elektrownie na biomasę
415
415
Współspalanie
310
325
Elektrownie wiatrowe o mocy zainstalowanej ≤ 1 MW
300
320
o mocy zainstalowanej > 1 MW
385
350
Źródło: Rozporządzenie Ministra Energii z 17 października 2016 roku w sprawie ceny
referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 roku oraz okresów
obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1765);
Rozporządzenie Ministra Energii z 16 marca 2017 roku w sprawie ceny referencyjnej energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 roku oraz okresów obowiązujących
wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 634)
RODZAJ INSTALACJI OZE

Pierwsze aukcje, ogłoszone i przeprowadzone w grudniu 2016 roku, miały
objąć ponad 7300 GWh (łącznie w czterech koszykach), jednakże liczba ofert
wyczerpała możliwości jedynie w 38%. Jedynie w ramach jednego z koszyków
(aukcja nr 3/2016, obejmująca oferty elektrowni fotowoltaicznych oraz wiatrowych),
wytwórcy energii przedstawili więcej ofert niż dopuszczalna rozporządzeniem
maksymalna ilość energii, która mogła być sprzedana w ramach tej aukcji. Nie
odbyła się aukcja dla instalacji korzystających z biogazu rolniczego o mocy
powyżej 1MW, ponieważ liczba ofert była zbyt mała (mniej niż 3). Pozostałe dwie
aukcje: dla energii z biogazu rolniczego z instalacji o mocy nie większej niż 1 MW
oraz aukcję nr 4/2016, obejmującą małe elektrownie wodne, trudno nazwać
właściwie aukcjami, bo liczba ofert była zbyt niska – objęła odpowiednio 39% i 32%
przewidywanego wolumenu energii, co w praktyce oznacza, że wszystkie oferty
zostały zaakceptowane. W czerwcu 2017 roku odbyły się kolejne dwie aukcje,
sytuacja z 2016 roku powtórzyła się, a mianowicie aukcja 1/2017, w której wzięły
4

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2016 roku w sprawie maksymalnej ilości i wartości
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji
w 2016 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1846) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 marca 2017 roku
w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która
może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 712)
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udział elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne cieszyła się dużym powodzeniem,
ilość energii oferowana na aukcji była większa niż dopuszczalna rozporządzeniem
maksymalna ilość energii do sprzedaży w ramach tej aukcji, a więc oferty konkurowały ceną między sobą. Natomiast druga aukcja, do której stanęli właściciele
elektrowni wodnych, wyczerpała limit ilościowy aukcji jedynie w 21%. Wyniki
dotyczący ilości energii sprzedanej na aukcjach energii z OZE, przeprowadzonych
w latach 2016 i 2017, przedstawiono w tabeli nr 4.
Tabela nr 4: Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w latach 2016
i 2017 – ilość sprzedanej energii na aukcjach

NR
AUKCJI

OPIS AUKCJI – RODZAJ INSTALACJI

PLANOWANA
RZECZYWISTA ILOŚĆ
MAX ILOŚĆ
ENERGII
ENERGII
SPRZEDANEJ SPRZEDANA
W DRODZE
W DRODZE
AUKCJI
AUKCJI
[MWh]

Elektrownie na biogaz rolniczy o mocy
2 113 887
zainstalowanej ≤ 1 MW
Elektrownie na biogaz rolniczy o mocy
2/2016
2 309 382
zainstalowanej > 1 MW
Instalacje o mocy zainstalowanej ≤ 1 MW,
3/2016 innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 11 575 000
3 i 6 ustawy OZE
Instalacje o mocy zainstalowanej ≤ 1 MW,
w których emisja CO2 jest nie większa niż
4/2016 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy
1 306 870
zainstalowanej elektrycznej większym niż
3504 MWh/MW/rok
Instalacje o mocy zainstalowanej ≤ 1 MW,
1/2017 innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 14 725 000
3 i 6 ustawy OZE
Instalacje o mocy zainstalowanej ≤ 1 MW,
w których emisja CO2 jest nie większa niż
2/2017 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy
1 484 764
zainstalowanej elektrycznej większym niż
3504 MWh/MW/rok
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE
1/2016

824 629
0

5

1 567 289

416 554

4 720 962

312 441

Przebieg aukcji, a dokładnie niedostateczna liczba ofert na niektórych
aukcjach, która skutkowała tym, że oferty nie konkurowały pomiędzy sobą, miała
oczywiście wpływ na ceny uzyskiwane na aukcjach. Ceny na aukcjach „bez
konkurencji”, tj. oferty na aukcjach instalacji na biogaz rolniczy oraz elektrowni
wodnych, miały wyższe ceny niż oferty na aukcji, w której wzięły udział elektrownie
wiatrowe i fotowoltaiczne. Ceny przedstawiono poniżej w tabeli nr 5.

5

Aukcja nie została przeprowadzona z powodu zgłoszenia przez uczestników mniej niż 3 ważnych ofert
spełniających wymagania.
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Tabela nr 5: Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w latach 2016
i 2017 – ceny sprzedanej energii na aukcjach
NR
GŁÓWNY RODZAJ INSTALACJI BIORĄCY UDZIAŁ
AUKCJI
W AUKCJI
1/2016 Elektrownie na biogaz rolniczy, moc ≤ 1 MW
3/2016 Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe, moc ≤ 1 MW
4/2016 Elektrownie wodne, na biogaz i biomasę, moc ≤ 1 MW
1/2017 Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe, moc ≤ 1 MW
2/2017 Elektrownie wodne, na biogaz i biomasę, moc ≤ 1 MW
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE

CENA
MIN
502
254
6
30
195
290

CENA CENA
MAX
ŚR.
[ZŁ/MWh]
505
504
409
354
468
372
399
373
474
371

Ceny uzyskiwane w ramach aukcji przez właścicieli elektrowni wodnych
w latach 2016 i 2017 – średnio ok. 370 zł/MWh, są o niemal 70% wyższe
niż przychód w wysokości ok. 200 zł/MWh możliwy obecnie do uzyskania
w systemie zielonych certyfikatów, na który składa się rynkowa cena energii
elektrycznej ok. 160-180 zł/MWh i cena certyfikatów ok. 30 zł/MWh.
Pomimo korzystniejszej sytuacji, jaka występuje w systemie aukcyjnym niż
w systemie zielonych certyfikatów, do dotychczas rozstrzygniętych 2 aukcji
przystąpiło jedynie 68 podmiotów, składając 93 oferty. Można zatem szacować,
że do aukcji przystąpiło ok. 10-14% istniejących elektrowni wodnych, ponieważ
wg danych na dzień 31 grudnia 2016 roku, w kraju działa 680 małych elektrowni
o mocy do 1 MW, które mogą korzystać z systemów wspierania OZE; większość
stanowią elektrownie o mocy do 0,3 MW (583 elektrowni) oraz 97 elektrowni
o mocy 0,3-1 MW. Istotnym powodem ograniczonego udziału elektrowni wodnych
w aukcjach jest wymóg „stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej
większej niż 3504 MWh/MW/rok”. Oznacza to, że elektrownia musi wykorzystywać
moc zainstalowaną w 40% (ilość energii możliwa do wyprodukowania z 1 MW
mocy przez 365 dni w roku oraz 24 h w ciągu doby to 8760 MWh). Jak
wspomniano powyżej, w dużej mierze, ze względu na warunki hydrologiczne,
elektrownie wodne wykorzystują zainstalowaną moc na poziomie ok. 26% (średnia
z lat 2005-2015; max w 2010 roku 36%, min w 2015 roku 21%). Kary
za niedotrzymanie stopnia wykorzystania mocy – mniejszą ilość wyprodukowanej
energii są znaczące, na poziomie 50% ceny ofertowej, czyli przykładowo
producent, który wygrał aukcję z ceną 400 zł/MWh w sytuacji niespełnienia
wymagań dotyczących stopnia wykorzystania mocy płaci 200 zł za każdą 1MWh
niewyprodukowanej energii.
Doświadczenia z dotychczasowych aukcji, pokazujące niedoskonałości
systemu aukcyjnego, spowodowały, że Ministerstwo Energii przygotowało
7
nowelizację ustawy o OZE (projekt z 28 czerwca 2017 roku ), która ma na celu
6

7

Wg prywatnych informacji uzyskanych od członka Towarzystwa Małych Elektrowni Wodnych, cena
w wysokości 30 zł wynika z błędu redakcyjnego – literówki, popełnionej przez producenta
składającego ofertę, który zamierzał złożyć ofertę na cenę 300 zł. Jest to wielce prawdopodobne,
ponieważ nikt nie złożyłby oferty poniżej rynkowej ceny energii, która w IV kwartale 2016 roku
wynosiła około 170 zł (wg Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2017) w sprawie
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2016 roku)
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druk UC27
dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299905
(pobrano 15.07.2017 r.)

790

______________________________________________________________________________________________

m.in. uwzględnienie zależności elektrowni wodnych od sytuacji hydrologicznej.
Obecnie niespełnienie warunku minimalnego stopnia wykorzystania mocy
skutkowało wysokimi karami, od których wymierzenia zwalniała jedynie sytuacja
8
klęski żywiołowej, w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej. Niestety,
ustawa ta niezmiernie ostro definiuje stan klęski żywiołowej, co powoduje,
że od momentu jej uchwalenia (2002 rok), taki stan nigdy nie został wprowadzony,
podczas gdy dotkliwe susze, oddziaływujące silnie na możliwość produkcji energii
w elektrowniach wodnych, występowały w tym okresie wielokrotnie. Według
nowelizacji ustawy o OZE, właściciel elektrowni wodnej, przystępując do aukcji,
będzie deklarował stopień wykorzystania mocy (większy lub nie większy niż 3504
MWh/MW/rok), ale przy weryfikacji faktycznego, rzeczywistego stopnia wykorzystania mocy, będzie można uwzględnić wystąpienie „zmian przepływu hydrologicznego, przekraczających 25% przepływu średniego z wielolecia (SSQ), potwierdzonych danymi hydrologicznymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej”.
To oznacza, że ogłoszenie stanu klęski nie jest już warunkiem koniecznym,
wystarczy występowanie niskich przepływów, potwierdzone przez IMGW. Drugą,
przewidywaną w rządowej nowelizacji ustawy o OZE, bardzo istotną zmianą
dla właścicieli małych elektrowni wodnych jest wprowadzenie, obok systemu
aukcyjnego, dodatkowego narzędzia wsparcia w postaci taryf gwarantowanych
(feed-in-tariff FIT oraz fit-in premium FIP). Właściciele mikro (o mocy do 50kW)
i małych (o mocy 50-500kW) elektrowni wodnych, będą mogli sprzedać wyprodukowaną energię po stałej cenie 80% ceny referencyjnej, bez przystępowania
do aukcji (system FIT). Właściciele takich instalacji, chcąc sprzedać energię,
muszą złożyć deklarację sprzedaży Prezesowi URE oraz spełnić wymogi
zdefiniowane w ustawie. Takie uproszczenie procedur oraz brak wymogu co do
stopnia wykorzystania mocy z pewnością z powodują, że ten sposób wsparcia
będzie najchętniej wykorzystywanym modelem przez właścicieli elektrowni
wodnych. Cena gwarantowana w wysokości 80% ceny referencyjnej, według
danych zamieszczonych w tabeli nr 3 wynosi w 2017 roku 384 zł. Cena ta jest
niższa niż maksymalna cena (474 zł) uzyskana na aukcji w 2017 roku, ale wyższa
niż średnia (371 zł) cena energii sprzedanej na aukcji w tym roku. Elektrownie
o mocy 500kW-1MW będą natomiast wspierane w systemie FIP, który polega na
wypłacie dodatkowej premii ponad cenę rynkową energii. Przepisy projektu ustawy
nie są w tym zakresie jasne, nie sprecyzowano jakiej wysokości będzie premia,
czy będzie stała czy zmienna, na jakich zasadach będzie funkcjonował system
wsparcia FIP.
Polska jest jednym z niewielu krajów unijnych, które nie wprowadziły systemu
taryf gwarantowanych. Systemy taryf gwarantowanych (FIT i FIP) są bowiem
powszechnie stosowanym modelem wsparcia operacyjnego w krajach unijnych.
W 2005 roku taryfy gwarantowane stosowano w 18 krajach unijnych, natomiast
9
zielone certyfikaty w 7 krajach. Stabilne wieloletnie wsparcie, w postaci cen
gwarantowanych, przyniosło gwałtowny wzrost udziału OZE (głównie energii
wiatrowej, solarnej oraz z biomasy) w ogólnej produkcji energii elektrycznej
w Niemczech, Danii oraz Hiszpanii. Obecnie kraje członkowskie, zgodnie
z zaleceniami KE zawartymi w zaleceniach dotyczących pomocy publicznej
8
9

Ustawa z 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 333 z późn. zm.)
M. Ragwitz, A. Held i in., OPTRES. Assessment and optimisation of renewable energy support
schemes in the European electricity market. Fraunhofer ISI. Karlsruhe 2007
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10

w dziedzinie OZE, odchodzą od taryf gwarantowanych (pozostaną dopuszczalne
jedynie dla mikro i małych instalacji o mocy poniżej 500kW) i przechodzą
na instrumenty rynkowe, takie jak aukcje czy procedury przetargowe.
Polska, po wprowadzeniu dodatkowego systemu taryf FIT, będzie miała
nowoczesny system wsparcia operacyjnego produkcji energii w instalacjach OZE,
co powinno ustabilizować sytuację na rynku energii OZE, obniżyć ryzyko
inwestycyjne, a tym samym przełożyć się na rozwój inwestycji w tym zakresie.
W uzasadnieniu do ustawy, wprost napisano, że proponowane rozwiązania
tworzone są z myślą m.in. o hydroenergetyce: „zaproponowanie nowe przepisy,
11
dotyczące FIT i FIP, przyczynią się do realizacji celów zawartych w SOR”.
W obszarze hydroenergetyki, nowe przepisy umożliwią realizację projektu strategicznego, polegającego na „zwiększeniu wykorzystania i rozwoju hydroenergetyki,
poprzez eliminację barier administracyjnych w obszarze inwestycji w zakresie
hydroenergetyki, rozwoju przemysłu wytwarzającego urządzenia na potrzeby
energetyki wodnej oraz zagospodarowania lub odbudowy istniejących piętrzeń
będących własnością Skarbu Państwa na potrzeby wytwarzania energii
12
elektrycznej”.
Poniżej zostanie przedstawiona ocena efektywności ekonomicznej w trzech
systemach wsparcia: zielonych certyfikatów, aukcji oraz cen gwarantowanych FIT.
Analiza zostanie wykonana w oparciu o metodę całkowitego kosztu produkcji
energii elektrycznej LCOE.
Metodyka
Rozłożony całkowity koszt produkcji energii elektrycznej (levelized cost
of electricity LCOE) jest popularnym wskaźnikiem, służącym do oceny
13
ekonomicznej efektywności produkcji energii elektrycznej. Koszt produkcji energii
LCOE zawiera zarówno koszty bieżące, jak i wydatki inwestycyjne, rozłożone na
cały okres życia projektu. LCOE jest więc jednocześnie ceną progu opłacalności
(break-even price), zapewniającą pokrycie wszystkich wydatków przez wpływy
14
ze sprzedaży wyprodukowanej energii. LCOE jest średnią ceną i jest wyznaczany
jako iloraz kosztów do efektów wyrażonych w wartości bieżącej (zdyskonto15
wanej):

10

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach
2014-2020 (2014/C 200/01), Komunikat Komisji Europejskiej, 2014
SOR – „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, Ministerstwo Rozwoju, 2016
12
Uzasadnienie do projektu ustawy z 28 czerwca 2017 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw
13
G. Wiśniewski (red.), Analiza dotycząca możliwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla
poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji „Krajowego planu działania w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych”. Warszawa 2013, s. 7; M. Mostajo Veiga, P. Fariña Álvarez,
M. Fernández-Montes Moraleda, A. Kleinsorge, Study on Cost and Business Comparison
of Renewable vs. Non-renewable Technologies (RE-COST), Madrid 2013, s. 27-28; Renewable
Power Generation Costs in 2014, International Renewable Energy Agency IRENA, 2015, s. 148-149;
C. Stolzenberger, O. Then, Levelised cost of electricity 2015, „VGB PowerTech Journal”, 12/2015,
Essen, s. 3
14
Z. Liu, W. Zhang, C. Zhao, J. Yuan, The Economics of Wind Power in China and Policy Implications,
“Energies”, 2015, 8(2), s. 1529-1546
15
G. Wiśniewski (red.), Analiza…, op. cit., s. 7
11
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(I t + Ot )

å (1 + r )
LCOE = p =
E
å (1 + r )
n

t =0
n

t =0

t

(1)

t

t

gdzie
p - średnia cena energii elektrycznej w okresie analizy,
Et - produkcja energii elektrycznej w roku t,
It - wydatki inwestycyjne w roku t,
Ot - wydatki operacyjne w roku t,
r - stopa dyskontowa (koszt kapitału WACC),
t - czas w latach od 0 do n,
n - okres analizy (okres życia).

Wydatki inwestycyjne oraz operacyjne w literaturze są podawane często
w postaci kosztu przypadającego na jednostkę zainstalowanej mocy. Wzór przy
zastosowaniu kosztów jednostkowych oraz szeregu uproszczeń przyjmuje
16
postać:

CAPEX + OPEX
LCOE =

(1 + r )n - 1
(1 + r )n × r

(1 + r )n - 1
WSP
(1 + r )n × r

(2)

gdzie
CAPEX - jednostkowe wydatki inwestycyjne [PLN/MW],
OPEX - jednostkowe wydatki operacyjne [PLN/MW],
WSP
- współczynnik wykorzystania mocy [h],
pozostałe j.w.

Dla potrzeb analiz przyjęto średnie wartości jednostkowych wydatków
17
inwestycyjnych CAPEX (capital expenditures) wedługg raportu IRENA, który jest
jedną z najnowszych, kompleksowych publikacji dotyczących kosztów inwestycji
OZE w krajach europejskich. Minimalne i maksymalne jednostkowe koszty przyjęto
jako 50% i 150% kosztu średniego. Przyjęte wartości przedstawiono w tabeli nr 6.
Roczne jednostkowe wydatki eksploatacyjne OPEX (operational expenditures)
są często wyznaczane jako procent wydatków inwestycyjnych. Typowe wydatki
wahają się od 1% do 4% CAPEX. Dla potrzeb analiz przyjęto średnie wartości
18
OPEX według I. Godyń. Minimalne i maksymalne jednostkowe koszty przyjęto
jako 50% i 150% kosztu średniego. Przyjęte wartości przedstawiono w tabeli nr 7.

16

I. Godyń, Ustawa o odnawialnych źródłach energii a efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych,
„Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”, Nr 1/2017(34), s. 981-996
17
Renewable Power Generation Costs in 2014, International Renewable Energy Agency IRENA, 2015
18
I. Godyń, Ustawa o odnawialnych…, op. cit.
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Tabela nr 6: Jednostkowe wydatki inwestycyjne CAPEX przyjęte do analiz
JEDNOSTKOWE WYDATKI INWESTYCYJNE
MIKRO I MAŁE
MAŁE
ŚREDNIE
ELEKTROWNIE ELEKTROWNIE ELEKTROWNIE
WYSZCZEGÓLNIENIE
WODNE
WODNE
WODNE
(<1 MW)
(1-5 MW)
(5-20 MW)
[zł2016 / kW]
CAPEXmin=50%CAPEX śr.
8 500
7 000
4 000
CAPEX śr
17 000
14 000
8 000
CAPEXmax=150%CAPEX śr.
25 500
21 000
12 000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie I. Godyń, Ustawa o odnawialnych źródłach
energii a efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych, „Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla bezpieczeństwa”, nr 1/2017(34)
Tabela nr 7: Jednostkowe wydatki eksploatacyjne OPEX przyjęte do analiz
ROCZNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
MIKRO I MAŁE
MAŁE
ŚREDNIE
ELEKTROWNIE ELEKTROWNIE
ELEKTROWNIE
WYSZCZEGÓLNIENIE
WODNE
WODNE
WODNE
(<1 MW)
(1-5 MW)
(5-20 MW)
[zł2016 / kW]
OPEXmin=50%OPEX śr.
125
75
70
OPEX śr
250
150
140
OPEXmax=150%OPEX śr.
375
225
210
Źródło: Opracowanie własne na podstawie I. Godyń, Ustawa o odnawialnych źródłach
energii a efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych, „Przegląd Naukowo-Metodyczny.
Edukacja dla bezpieczeństwa”, nr 1/2017(34)

Pozostałe dane, przyjęte do analizy LCOE, to okres życia (lub okres analizy),
współczynnik wykorzystania mocy elektrowni oraz stopa dyskontowa.
W przypadku elektrowni wodnych, okres życia, czyli żywotność instalacji, jest
19
bardzo wysoki i sięga 40-100 lat. Ponieważ wyznaczenie kosztu LCOE polega
m.in. na rozłożeniu wydatków inwestycyjnych na okres życia/analizy, stąd prawidłowe, świadome przyjęcie okresu analizy jest dla wyznaczenia tego kosztu
niezwykle istotne. Przyjęcie okresu analizy krótszego niż okres życia, jest zazwyczaj stosowane w celu kalkulacji ceny, która pozwala na zwrot inwestycji w takim
krótszym okresie. Przykładowo, inwestor, finansując budowę elektrowni z kredytu
z okresem spłaty 15 lat, jest zainteresowany wyznaczeniem LCOE na 15 lat.
Poniżej zostanie przeprowadzona analiza LCOE dla wybranych okresów:
15 i 25 lat.
Kolejną istotną zmienną, wpływającą na LCOE, jest współczynnik wykorzystania mocy, odzwierciedlający liczbę godzin pracy elektrowni w roku, a więc
zmienna odpowiadająca za wielkość produkcji energii (a tym samym przychodów
inwestora). Stopień wykorzystania mocy wynika z jednej strony z naturalnych
warunków hydrologicznych, a z drugiej strony z roli, jaką odgrywają elektrownie
19

100 lat wg C. Stolzenberger, O. Then, Levelised cost…, op. cit., s. 10; 41 lat wg Review of the
generation…, DECC, op.cit., s. 65; 60 lat wg Energy Technology Reference…, JRC, op. cit., s. 25-26;
50-100 lat wg Renewable Energy Essentials: Hydropower, International Energy Agency IEA, Paris
2010, s. 4
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w krajowym systemie elektroenergetycznym (np. pracujące w podsta-wie,
podszczytowe, szczytowe). Do oszacowania kosztu LCOE przyjęto współ-czynnik
wykorzystania mocy na poziomie 40% (3504 h/rok).
Jako stopę dyskontową przyjmuje się najczęściej średni ważony koszt
kapitału, który oczywiście zależy od kosztu przyjętych przez inwestora źródeł
20
finansowania inwestycji. Do analiz przyjęto stopę dyskontową na poziomie 6%.
Oszacowanie całkowitego rozłożonego kosztu energii elektrycznej LCOE
Oszacowanie kosztu LCOE zostanie przeprowadzone według wzoru (2), przy
przyjęciu stopy dyskontowej na poziomie 6% dla okresu analizy 15 i 25 lat.
Na rysunku nr 3 zaprezentowano obliczenia LCOE dla okresu 15 lat, przy
stopie 6% w zależności od jednostkowych kosztów inwestycyjnych CAPEX
i operacyjnych OPEX. Osie pozioma i pionowa przedstawiają jednostkowe koszty
odpowiednio CAPEX i OPEX, natomiast koszt LCOE jest przedstawiony kolorami
na płaszczyźnie wykresu. Po jego prawej stronie jest umieszczona legenda
przypisująca przedziały wartości LCOE poszczególnym kolorom.
Ponadto, dla porównania, na wykresie umieszczono linie obrazujące
potencjalne przychody w trzech systemach wsparcia:
- zielone certyfikaty: przychód na poziomie ok. 200 zł/MWh (rynkowa cena
energii 170 zł/MWh + cena zielonych certyfikatów 30 zł/MWh),
- system aukcyjny: cena minimalna osiągnięta w 2017 roku to 290 zł/MWh,
a cena maksymalna: 474 zł/MWh
- ceny gwarantowane FIT: 384 zł/MWh.
Rysunek nr 3: Zależność kosztu całkowitego LCOE od wydatków inwestycyjnych
CAPEX i wydatków operacyjnych OPEX, okres analizy 15 lat, koszt kapitału 6%

Źródło: Opracowanie własne
20

Obliczona na podstawie stopy wolnej od ryzyka na poziomie 2,924 (IV kwartał 2016) oraz metodyki
URE dot. zasad ustalania zwrotu z kapitału (kosztu kapitału).
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Pierwsze (od prawej strony) pole na wykresie obrazuje koszt LCOE poniżej
200 zł/MWh. Tak niski koszt całkowity można osiągnąć nie przekraczając
jednostkowych wydatków ponad 6 000 zł/kW oraz przy koszcie eksploatacji 80-140
zł/kW. Przy niższych kosztach inwestycji, np. 4 000 zł/kW, koszty eksploatacji
mogą być nawet dwukrotnie wyższe, np. 280 zł/kW. Tak niski poziom kosztów
można osiągnąć zazwyczaj przy inwestycji średniej skali – elektrowniach o mocy
powyżej 5 MW. Ten przedział obrazuje inwestycje, które mogą uzyskać zwrot
kapitału w okresie 15 lat w systemie zielonych certyfikatów lub nawet poza
systemem wsparcia, ponieważ cena energii elektrycznej w ostatnich latach
21
kształtowała się na poziomie 160-170 PLN za 1 MWh, a certyfikaty dodatkowe
30-50 zł za 1 MWh. Małe i mikroelektrownie wodne o mocy poniżej 1 MW mają
całkowity koszt LCOE powyżej 300 zl/MWh.
Drugie pole na wykresie obrazuje koszt LCOE z przedziału 200-400 zł/MWh.
Są to inwestycje, które przy wsparciu publicznym mogą być efektywne i atrakcyjne
dla inwestorów. Wsparcie publiczne w systemie zielonych certyfikatów jest obecnie
niewystarczające dla osiągnięcia opłacalności inwestycji. Zwrot kapitału w okresie
15 lat można natomiast osiągnąć w systemie aukcyjnym oraz cen gwarantowanych, bowiem minimalna cena osiągnięta na aukcji w 2017 roku wynosiła 290 zł,
średnia ok. 370 zł, a system cen gwarantowanych zapewni przychód w wysokości
ok. 380 zł. Maksymalne jednostkowe wydatki inwestycyjne, zapewniające koszt
LCOE poniżej 400 zł/MWh, nie mogą być wyższe niż 13 000 zl/kW. System cen
gwarantowanych (380 zł/MWh) zapewnia efektywność ekonomiczną i zwrot kapitału w okresie 15 lat także mikro i małym elektrowniom wodnym pod warunkiem
nieprzekroczenia jednostkowych nakładów inwestycyjnych CAPEX na poziomie
ok. 10 000 zł/kW i kosztach eksploatacji OPEX do nawet 360 zł/kW.
Przekroczenie poziomu CAPEX powyżej 13 000 zł/kW (koszt LCOE z 3 i 4
pola), nawet przy bardzo niskich kosztach eksploatacji, spowoduje nieopłacalność
inwestycji – całkowite koszty LCOE przekroczą 400 zł/MWh (przy założeniu
15-letniego okresu zwrotu i 6% kosztu kapitału), chyba, że inwestorowi uda się
uzyskać cenę na aukcji powyżej 400 zł/MWh.
Przedstawione na rysunku nr 3 i omówione powyżej wyniki pokazują koszt
całkowity, rozłożony na okres 15 lat, czyli przypadek, gdy inwestor otrzyma zwrot
kapitału w takim czasie. Jeśli inwestor będzie skłonny do wydłużenia okresu
zwrotu, to koszt całkowity LCOE będzie niższy. Na rysunku nr 4 zostały
przedstawione obliczenia kosztu całkowitego produkcji energii LCOE w przypadku
zwrotu inwestycji w okresie 25 lat, przy koszcie kapitału 6%.
Wydłużenie okresu analizy, czyli dla inwestora wydłużenie okresu zwrotu
kapitału do 25 lat, powoduje znaczące obniżenie kosztów LCOE. Koszt poniżej 200
zł/MWh można osiągnąć nie przekraczając jednostkowych wydatków ponad 8000
zł/kW. Przy CAPEX z przedziału 4000-6000 zł/kW, wydatki eksploatacyjne OPEX
mogą sięgać do 220 zł/kW a nawet do 360 zł/kW (przy CAPEX w wysokości 4000
zł/kW). Nadal jest to jednak poziom efektywności nieosiągalny dla mikro i małych
elektrowni o mocy poniżej 1 MW.

21

Wg informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dostępnych na www.ure.gov.pl, cena energii na
rynku konkurencyjnym wynosiła: 163,58 zł/MWh w 2014 roku, 169,99 zł/MWh w 2015 roku i 169,70
zł/MWh w 2016 roku.
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Rysunek nr 4: Zależność kosztu całkowitego LCOE od wydatków inwestycyjnych
CAPEX i wydatków operacyjnych OPEX, okres analizy 25 lat, koszt kapitału 6%

Źródło: Opracowanie własne

LCOE z przedziału 200-400 zł/MWh osiągają inwestycje o jednostkowym
koszcie nie wyższym niż 17000 zł/kW, a więc o 4000 zł/kW większym niż
w przypadku 15-letniego okresu zwrotu. System aukcyjny, nawet przy minimalnych
cenach w wysokości 290 zł/kW zapewnia efektywność małym elektrowniom przy
wydatkach inwestycyjnych CAPEX z przedziału 8500-12000 zł/kW i OPEX
odpowiednio z przedziału 300-125 zł/kW. Przy wyższych poziomach CAPEX i/lub
OPEX, inwestor musi oferować wyższą cenę niż 290 zl/kW. System taryf
gwarantowanych z ceną na poziomie 384 zł/kW zdecydowanie poszerza zakres
opłacalności inwestycji, efektywność ekonomiczną – zwrot kapitału w okresie 25 lat
osiągają małe elektrownie o wydatkach inwestycyjnych CAPEX na poziomie nawet
15000 zł/kW i OPEX odpowiednio do 375 zł/kW.
Wnioski
Ustawa o OZE z 20 lutego 2015 roku wprowadziła nowy system wsparcia
operacyjnego energetyki odnawialnej – system aukcji. Rozstrzygnięcia pierwszych
aukcji, jakie odbyły się w latach 2016 i 2017 przynoszą wiele pozytywnych
i negatywnych skutków na rynku OZE. Do całkowitego załamania doszło na rynku
zielonych certyfikatów – ich cena spadła do poziomu 30 zł/MWh, co prawdopodobnie doprowadzi do całkowitego odpływu inwestorów z tego systemu
wsparcia. Dla hydroenergetyki nowy system aukcyjny nie okazał się korzystnym
rozwiązaniem, chociaż ceny osiągane na aukcjach zapewniają opłacalność
inwestycji (średnio ok. 370 zł/MWh). Do aukcji przystąpiło zaledwie 10-15%
elektrowni wodnych; barierą było prawdopodobnie zbyt restrykcyjne wymaganie
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co do stopnia wykorzystania zainstalowanej mocy. Doświadczenia z dotychczasowych aukcji spowodowały, że Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację
ustawy o OZE, która ma na celu złagodzenie wspomnianej bariery, a także
wprowadzenie nowego systemu wsparcia – taryf gwarantowanych FIT oraz FIP
dla mikro i małych elektrowni wodnych.
Całkowity koszt produkcji energii elektrycznej LCOE, uwzględniający wydatki
inwestycyjne oraz eksploatacyjne, oszacowany dla okresu zwrotu 15 lat oraz
kosztu kapitału 6% pokazuje, że inwestycje w mikro i małą energetykę wodną
mogą być atrakcyjne dla inwestorów, ale jedynie w stabilnym systemie wsparcia
operacyjnego. Małe i mikro elektrownie wodne o mocy poniżej 1 MW mają bowiem
całkowity koszt LCOE powyżej 300 zł/MWh. Ten poziom cen można osiągnąć na
aukcjach, ale ograniczeniem było zbyt restrykcyjne podejście do stopnia wykorzystania mocy. Z pewnością wprowadzenie systemu cen gwarantowanych,
proponowanego w projekcie ustawy, zwiększy udział istniejących elektrowni wodnych w systemach wsparcia, a także przyczyni się do podjęcia przez inwestorów
nowych inwestycji w hydroenergetyce.
Streszczenie
W artykule przedstawiono doświadczenia z pierwszego roku funkcjonowania
systemu aukcyjnego wspierania energetyki odnawialnej. Omówiono wyniki aukcji
przeprowadzonych w latach 2016 i 2017, sytuację na rynku zielonych certyfikatów
oraz proponowany nowy system cen gwarantowanych.
Dokonano oceny efektywności ekonomicznej elektrowni wodnych, przy
zastosowaniu metody kosztu całkowitego (kosztu rozłożonego produkcji energii
elektrycznej LCOE) dla 15- i 25-letniego okresu zwrotu oraz kosztu kapitału na
poziomie 6%. Przeprowadzone analizy pokazują poziom opłacalności inwestycji
w hydroenergetyce w istniejących systemach wsparcia (zielone certyfikaty i aukcje)
i planowanym systemie taryf gwarantowanych.
Słowa kluczowe: energetyka wodna, średni rozłożony koszt energii
elektrycznej LCOE, efektywność ekonomiczna, próg rentowności, aukcje, taryfy
gwarantowane
Summary
The paper presents the experience of the first year of operation ot the auction
system to support renewable energy.
Results of the auctions carried out in 2016 and 2017, the situation in the green
certificate market and the proposed new system of feed-in tariffs are discussed.
An assessment of economic efficiency of hydropower plants using the method
of the levelized cost of electricity LCOE (payback periods: 15 and 25 years, the
cost of capital: 6%) is worked out.
Results of analyses present the profitability of hydropower investments
in existing support schemes (green certificates and auctions) and the planned feedin tariff system.
Key words: hydropower, the levelized cost of electricity LCOE, economic
efficiency, the break-even point, auctions, feed-in tariffs
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WYDATKI NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ W OGÓLE
WYDATKÓW NA UTRZYMANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH
W POLSCE I SPOSOBY ICH OPTYMALIZACJI

Wstęp
Zagadnienia związane z kształtowaniem się oraz dystrybucją wydatków
gospodarstw domowych w Polsce stanowią przedmiot zarówno badań i analiz
statystycznych jak i opracowań naukowych. Główny Urząd Statystyczny rok
rocznie publikuje dane z badania opisującego budżety gospodarstw domowych.
Ponadto informacje o podobnym charakterze uwzględniane są w Narodowych
Spisach Powszechnych. W obszarze analiz naukowych, zagadnienie to opisywane
jest pod różnym kątem. Najpowszechniejsze analizy dotyczą wybranych grup
1
gospodarstw domowych np. gospodarstwa młode, gospodarstwa zamieszkujące
2
3
obszary wiejskie czy gospodarstwa domowe osób niepełnosprawnych. Równie
często prowadzone są także badania odnoszące się do wybranych grup wydatków
4
5
6
np. wydatki mieszkaniowe, wydatki na energię czy wydatki na żywność.
W obszarze analiz kompleksowych, obejmujących całokształt gospodarstw
domowych prowadzone są pogłębione badania z wykorzystaniem metod
7
statystycznych i ekonometrycznych, często ujmowane w szerszym kontekście
8
przemian społecznych, gospodarczych czy determinant kształtowania wydatków.
1

K. Włodarczyk-Śpiewak, Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw
domowych, Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (556) 482. Szczecin 2003
A. Kozera, J. Stanisławska, F. Wysocki, Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących
obszary wiejskie w Polsce po integracji europejskiej, "Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej.",
2014, 101, 2, s. 91-101; M. Grzywińska-Rąpca, Analiza wydatków konsumpcyjnych rolniczych
gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Firma i Rynek" 2014, s. 91-100
3
P. Ulman, Sytuacja osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Zeszyty
Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 199. Kraków 2011
4
W. Wójciaczyk, Wydatki mieszkaniowe polskich gospodarstw domowych w latach 2003-2013, "Folia
Oeconomica Cracoviensia", 2015,LVI, s. 5-21
5
M. Gorczyca, Wydatki na ciepło polskich gospodarstw domowych, "Rynek Energii", 2004, 5, s. 45-49;
P. Kurowski, Wydatki gospodarstw domowych na energię elektryczną. Próba ustalenia grup
odbiorców wrażliwych na podwyżki cen energii (wyniki na podstawie badań GUS z 2006 r.), "Biuletyn
Urzędu Regulacji Energetyki", 2008, 5, s. 53-60; A. Dziakowicz-Grudzień, Wydatki na energię
w budżetach gospodarstw domowych w Polsce – kontekst zrównoważonej konsumpcji, "Ekonomiai
Środowisko", 3(50), 2014, s. 134-144
6
M. Gałązka, Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na
żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce, Rozprawy i Studia
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, „Roczniki Ekonomiczne”, 2012, 5, s. 223-239;
K. Gutkowska, M. Piekut,, Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych, "Wieś i Rolnictwo",
2014, 4, s. 159-178; A. Turczak, P. Zwiech, Podobieństwo województw w Polsce pod względem
rozkładu wydatków ich mieszkańców, "Ekonomia XXI Wieku", 2015, 3(7), s. 100-112
7
Z. Rusnak, Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych," Prace Naukowe
AE im. O. Langego we Wrocławiu", nr 1182. Wrocław 2007
8
B. Kasprzyk, M. Leszczyńska, Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego
gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
2
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Analizy dotychczasowych opracowań wskazują jednoznacznie, że gospodarstwa domowe podejmują decyzję o zakupie bądź zużyciu danego dobra lub usługi,
aby zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe oraz aby osiągnąć określone
korzyści, satysfakcję czy zadowolenie. W związku z tym, oprócz ceny (czynnika
ekonomicznego), zwracają również uwagę na inne aspekty determinowane
9
kulturowo, psychologicznie, społecznie i demograficznie. W przypadku wydatków
związanych z zaopatrzeniem gospodarstwa domowego w energię elektryczną
i cieplną wybory konsumentów ograniczone są, oprócz wymienionych wyżej
czynników, także ich techniczną i przestrzenną dostępnością.
Jedną z istotniejszych determinant są możliwości zakupowe gospodarstw
domowych, czyli wielkość ich dochodów. To od nich zależeć będą wybory
gospodarstwa w zakresie wydatków konsumpcyjnych. Wielkość ponoszonych
kosztów na energię elektryczną i cieplną związana jest również z czynnikami, które
wpływają na ich zużycie:
- liczbą osób w gospodarstwie domowym,
- kosztami jednostkowymi poszczególnych mediów,
10
- zmianami w powierzchni zajmowanego mieszkania.
W niniejszym artykule przedstawiono w jaki sposób zmieniała się relacja
dochodu rozporządzalnego i wydatków gospodarstw domowych, a także wydatków
związanych z utrzymaniem mieszkania (szczególnie wydatków na ogrzewanie)
na przestrzeni lat 1994-2016. Ponadto zaprezentowano, jak wyglądała relacja
tych zmian w stosunku do czynników, które wpływają na wielkość kosztów energii
elektrycznej, cieplnej i opału. W tym celu zastosowano metody analizy statystycznej oraz wnioskowanie oparte o dedukcję. Zaproponowano również katalog
sposobów optymalizacji wydatków na te cele, możliwych do zastosowania
w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych w Polsce.
Dochód rozporządzalny oraz wydatki związane z utrzymaniem gospodarstw domowych w Polsce
Zgodnie z metodologią GUS stosowaną podczas badania budżetów gospodarstw domowych dochód rozporządzalny stanowi sumę bieżących dochodów
gospodarstwa domowego pomniejszoną o podatki (wyszczególnienie podatków
podane w metodologii GUS). Dochód rozporządzalny gospodarstwa przeznaczają
na wydatki i przyrost oszczędności. Wydatki obejmują natomiast wydatki na towary
i usługi konsumpcyjne (związane z zaspokojeniem potrzeb gospodarstwa domowego) oraz pozostałe wydatki.
W latach 1994-2016 nastąpił wzrost wielkości dochodu rozporządzalnego oraz
wydatków gospodarstw domowych (wykres 1). Zwiększyła się również nadwyżka
dochodów w stosunku do wydatków, dzięki czemu zwiększają się możliwości
oszczędzania przez gospodarstwa domowe.

nr 28. Rzeszów 2012, s. 263-273; A. Turczak, P. Zwiech, Podobieństwo województw w Polsce pod
względem rozkładu wydatków ich mieszkańców, "Ekonomia XXI Wieku", 2015, 3(7), s. 100-112
9
B. Sojkin, Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna, Zeszyty Naukowe – seria II,
Prace habilitacyjne, Zeszyt 135. Poznań1994
10
N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia. Warszawa 2015
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Wykres nr 1: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny oraz wydatki na 1 osobę
w gospodarstwach domowych w latach 1994-2016 oraz udział wydatków w dochodzie
rozporządzalnym
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Budżety Gospodarstw Domowych”, GUS,
1994-2016.

W 1994 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny gospodarstwa
domowego wynosił 230,93 zł miesięcznie na 1 osobę w gospodarstwie domowym
i w ciągu niemal 25 lat wzrósł do kwoty 1474,56 zł. W tym samym czasie wydatki
wzrosły z kwoty 218,61 zł miesięcznie w 1994 r. do 1131,64 zł miesięcznie w roku
2016. Tym samym udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmalał z ponad
94% do nieco poniżej 77%, co pozwala, aby niemal ¼ dochodów przeznaczyć
na oszczędności.
Większość wydatków gospodarstw domowych stanowią wydatki związane
z zakupem żywności i napojów bezalkoholowych. W 1994 roku ich udział
w wydatkach gospodarstw domowych wynosił 39,86% i z każdym rokiem maleje
(w 2016 r. wynosił 24,17%). Drugą największą grupę wydatków stanowią wydatki
związane z utrzymaniem mieszkania. Należy zauważyć, że ich udział w wydatkach
ogółem (odwrotnie niż żywności i napojów) stale wzrasta – z 16,46% w 1994 roku
do 19,56% w 2016 r. Co więcej, zmniejsza się różnica pomiędzy udziałem tych
dwóch grup wydatków i tak jak w 1994 r. wynosiła 23,39 p. proc. to w 2016 roku
zmniejszyła się do 4,61 p. proc. (wykres 2).
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Wykres nr 2: Udział przeciętnych miesięcznych wydatków na żywność i napoje
bezalkoholowe oraz na utrzymanie mieszkania w ogóle wydatków na 1 osobę w gospodarstwie domowym w latach 1994-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Budżety Gospodarstw Domowych”, GUS,
1994-2016.

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania według metodologii GUS
stanowią wydatki na towary i usługi konsumpcyjne i obejmują:
- opłaty na rzecz właścicieli oraz inne usługi związane z zamieszkiwaniem –
są to m. in opłaty związane z użytkowaniem mieszkania, domu, garażu czy
miejsca parkingowego, koszty wywozu nieczystości, administrowana
nieruchomością, konserwacje wind, domofonów, anten zbiorczych, sprzątanie części wspólnych oraz konserwacja innych urządzeń, które są we
wspólnym użytkowaniu,
- zimną wodę łącznie z usługami kanalizacyjnymi – opłaty związane
z dostarczeniem zimnej wody i usługi kanalizacyjne,
- nośniki energii.
Ostatnia grupa, kluczowa z punktu widzenia dalszych rozważań, dzieli się
z kolei na:
- energię elektryczna i gaz – energia elektryczna używana na cele ogrzewania oraz oświetlenia, opłaty związane ze zużyciem gazu ziemnego oraz
za napełnienie butli gazowych na potrzeby gospodarstwa domowego,
- energia cieplna – opłaty za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie,
- opał – opłaty za węgiel kamienny, drewno opałowe, koks, paliwa płynne,
a także inne artykuły opałowe.
Wydatki związane z nośnikami energii są największą grupą wydatków
związanych z utrzymaniem mieszkania, jakkolwiek ich udział w wydatkach na
utrzymanie mieszkania stopniowo maleje (wykres 3).
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Wykres nr 3: Wielkość wydatków na utrzymanie mieszkania i nośniki energii oraz
udział wydatków związanych z nośnikami energii w wydatkach na utrzymanie mieszkania
na 1 osobę w gospodarstwie domowym w latach 1994-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Budżety Gospodarstw Domowych”, GUS,
1994-2016.

W 1994 r. przeciętne wydatki na utrzymanie mieszkania na 1 osobę
w gospodarstwie domowym wynosiły 35,99 zł/miesiąc, natomiast wydatki związane
z ogrzewaniem – 23,42 zł/miesiąc. W 2016 r. te same grupy wydatków
to odpowiednio 221,35 zł/miesiąc dla utrzymania mieszkania i 121,84 zł/miesiąc
dla ogrzewania. Udział ogrzewania ogółem w wydatkach na utrzymanie mieszkania
spadł z 65,07% do poziomu 55,04%.
Biorąc pod uwagę poszczególne nośniki energii elektrycznej w 1994 r. jedna
osoba w gospodarstwie domowym najwięcej wydawała na energię elektryczną
i gaz (10,00 zł/miesiąc), następnie centralne ogrzewanie (7,91 zł/miesiąc), najmniej
natomiast na opał (5,47 zł/miesiąc). W 2016 r. energia elektryczna i gaz nadal były
największym wydatkiem wśród nośników energii (69,61 zł/miesiąc), z kolei wydatki
na opał (26,29 zł/miesiąc) były większe niż wydatki związane z centralnym
ogrzewaniem (25,95 zł/miesiąc) (wykres 4). W analizowanym okresie zmienił się
również udział poszczególnych nośników energii w wydatkach na ogrzewanie
ogółem. Zwiększył się udział wydatków na energię elektryczną i gaz z niemal 43%
do nieco ponad 57%, spadł natomiast udział centralnego ogrzewania (z 33,77%
do 21,30%) oraz opału (z 23,36% do 21,58%) (wykres 5).
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Wykres nr 4: Przeciętne wydatki na poszczególne nośniki energii na 1 osobę
w gospodarstwie domowym w latach 1994-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Budżety Gospodarstw Domowych”, GUS,
1994-2016.
Wykres nr 5: Udział poszczególnych nośników energii w wydatkach na ogrzewanie
ogółem w latach 1994-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Budżety Gospodarstw Domowych”, GUS,
1994-2016.

Istotna jest również dynamika wzrostu wydatków związanych z nośnikami
energii. Największą dynamikę wzrostu wyróżniały się wydatki na energię
elektryczną i gaz, gdzie wzrost był niemal 7-krotny. Wydatki na opał wzrosły
o 480%, natomiast wydatki związane z centralnym ogrzewaniem o ponad 320%.
Na podstawie przeprowadzonej analizy danych z budżetów gospodarstw
domowych widoczny jest stały wzrost kosztów związanych z ogrzewaniem
mieszkania/domu. Co prawda spada ich udział w kosztach utrzymania mieszkania,
jednak nadal stanowią największą grupę wydatków mieszkaniowych. Zauważalny
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jest również stały wzrost wielkości wydatków związanych z energią elektryczną
i gazem, dla których wystąpiła największa dynamika wzrostu oraz udziału w ogóle
nośników energii. Należy sobie zatem odpowiedzieć na pytanie – co wpływa
na wzrost zarówno samych wydatków związanych z nośnikami energii jak i udziału
energii elektrycznej i gazu?
Czynniki wpływające na wielkość wydatków związanych z energią
elektryczną i gazem w ogóle wydatków na utrzymanie gospodarstw
domowych
Jest wiele czynników, które wpływają na koszty związane z utrzymaniem
mieszkania. Pierwszą grupę czynników stanowi zmiana jednostkowych kosztów
poszczególnych mediów. W Banku Danych Lokalnych GUS można uzyskać dane
dotyczące zmian jednostkowych cen poszczególnych nośników energii w latach
1999-2016. Cena centralnego ogrzewania za 1m2 wynosiła w 2016 r. 3,94 zł
i wzrosła o ponad 150% (z 2,47 zł w 1999 r.). Drugim nośnikiem był gaz ziemny,
którego cena wzrosła o ponad 300% tylko w okresie 1999-2011 z 0,82 zł do 2,62 zł
3
za 1m . Natomiast cena 1Kwh energii elektrycznej dla gospodarstw domowych
wynosiła w 2016 r. 0,64 zł i wzrosła w stosunku do 1999 r. ponad dwukrotnie
(z kwoty 0,27 zł) (wykres 6). Ponad dwukrotnie wzrosła również cena 1 tony węgla
kamiennego z kwoty 353,84 zł do 780,38 zł.
Wykres nr 6: Zmiany jednostkowych cen wybranych nośników energii w latach
1999-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS, 1999-2016
bdl.stat.gov.pl

Zmiany jednostkowych cen poszczególnych nośników energii są jednym
z czynników, który powoduje, że zwiększają się wydatki związane z utrzymaniem
mieszkania. W związku z tym, że energia elektryczna i gaz stanowią wspólną
grupę wydatków w budżetach gospodarstw domowych, a dynamika wzrostu ich
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cen jednostkowych była największa, tym samym największa jest dynamika wzrostu
ich udziału w wydatkach budżetów gospodarstw domowych.
Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wielkość zużycia nośników energii,
a tym samym ich udział w wydatkach gospodarstw domowych jest standard
zamieszkiwanych mieszkań. W latach 1970-2011 nastąpiła poprawa warunków
mieszkaniowych Polaków. Przeciętna liczna izb wzrosła z 2,87 do 3,83, natomiast
2
przeciętna powierzchnia mieszkania wzrosła o ponad 20m2 (z powierzchni 50,7m
2
w 1970 r. do 72,4m w 2011 r.). Wzrost liczby izb oraz powierzchni mieszkania
powoduje, że zwiększa się powierzchnia do ogrzania, a tym samym, w zależności
od źródła ciepła, zwiększa się zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu
oraz potrzeba więcej opału. Co prawda zmniejsza się przeciętna liczba osób
na jedno mieszkanie (spadek z 3,94 osób do 3,05 osób) oraz osób na 1 izbę
(spadek z 1,37 do 0,8 osób), a także liczebność gospodarstw domowych
(zmniejszyła się z 3,4 osób do 2,84 osób) i ich liczba w jednym mieszkaniu, jednak
nie powoduje to zmniejszenia powierzchni do ogrzania. Zwiększające się przeciętna powierzchnia mieszkania i powierzchnia przypadająca na jedną osobę, przy
zmniejszającej się liczbie osób w mieszkaniu i w gospodarstwie domowym
powodują, że zwiększają się przeciętne koszty dla jednej osoby w gospodarstwie
domowym związane z utrzymaniem mieszkania (tabela 1).
Tabela nr 1: Podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych dla lat 1970, 1978,
1988, 2002 i 2011
Przeciętna liczba
Rok

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa w m2

Przeciętna liczba

Gospodarstw Osób w 1
Osób w 1 Osób na Izb w 1
Na 1
1 mieszkania
domowych w gospodarstwi
mieszkaniu 1 izbę mieszkaniu
osobę
1 mieszkaniu e domowym
1970
3,94
1,37
2,87
50,7
12,9
1,16
3,4
1978
3,66
1,16
3,15
53,9
14,7
1,17
3,12
1988
3,46
1,02
3,39
59,1
17,1
1,12
3,1
2002
3,25
0,88
3,7
68,6
21,1
1,15
2,84
2011
3,05
0,8
3,83
72,4
23,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Narodowy Spis Powszechny” 2002 i 2011

Kolejny czynnik, który wpływa na wielkość zużycia mediów, to stopień
wyposażenia mieszkania/domu w sprzęt gospodarstwa domowego. Większość
gospodarstw domowych (około 98%) od dawna posiada podstawowe sprzęty AGD
jak odbiornik TV, pralka, odkurzacz czy lodówka (wykres 7). Jednak w ciągu
ostatnich 20 lat istotnie wzrosło wyposażenie w komputer osobisty, który w 1994
roku posiadało niewiele ponad 7% gospodarstw domowych, natomiast w 2012 roku
było to niemal 70%. Co więcej, zazwyczaj kilka osób w gospodarstwach domowym
posiada laptopa. Wzrósł również stopień wyposażenia mieszkań w drukarkę
z 6,3% w 1999 r. do ponad 37% w 2012 r. W 2012 r. 97% gospodarstw domowych
posiadało telefon komórkowy, w stosunku do 2002 r. było to zaledwie 37%
gospodarstw. Wzrosło również wyposażenie mieszkań w kuchenkę mikrofalową
(w 1994 r. – 3,4%, a w 2012 r. już 54,3%), a także zmywarkę (0,4% w 1994 roku,
następnie wzrost do 19,5% w 2012 r.). Wzrost liczby sprzętów powoduje wzrost
zużycia energii elektrycznej. Wszystkie z nich zasilane są na prąd a tym samym
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m.in. większa liczba telefonów komórkowych i komputerów (również osobistych)
wymaga ładowania. Zmywarka zmniejsza zużycie wody, ale powoduje wzrost
zużycia energii elektrycznej. W momencie, gdy nie było kuchenki mikrofalowej
dania podgrzewano najczęściej na kuchence gazowej, teraz coraz częściej
docenia się szybkość i wygodę mikrofalówki. Wśród osób, które wykańczają dom
lub mieszkanie panuje trend na zakup płyty elektrycznej zamiast gazowej.
Powoduje to wzrost zużycia energii elektrycznej na rzecz zmniejszenia zużycia
gazu ziemnego.
Wykres nr 7: Zmiana stopnia wyposażenia mieszkania w sprzęty gospodarstwa
domowego w latach 1999-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Budżety gospodarstw domowych” 19992012

Na wzrost lub spadek zużycia mediów wpływa również stan techniczny
budynków. W zasobie mieszkaniowym starym, nie poddanym termomodernizacji,
gdzie występują duże starty ciepła, koszty związane z ogrzewaniem mieszkania
będą wyższe niż w domach nowych, budowanych przy użyciu wysokiej jakości
materiałów o dobrej izolacji cieplnej, a także budynkach po remoncie i termomodernizacji.
Z przedstawionych danych wynika, że występuje wiele czynników, które
determinują wielkość zużycia poszczególnych nośników energii, a wielkość ich
udziału w stopniu zużycia mediów będzie zależeć od typu nośnika energii.
Wielkość mieszkania będzie wpływać na zużycie każdego z typu mediów, który
służy do ogrzewania mieszkania. Liczba osób w mieszkaniu i gospodarstwie
domowym wpłynie na stopień zużycia energii elektrycznej (liczba telefonów
komórkowych, laptopów), a także na wielkość kosztów, która będzie się rozkładać
na większą liczbę osób przy liczniej zamieszkiwanych mieszkaniach. Jednostkowe
koszty poszczególnego nośnika energii wpłyną na wielkość kosztów związanych
z utrzymaniem mieszkania, a wyposażenie mieszkania w poszczególne sprzęty
na zużycie energii elektrycznej.
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Sposoby optymalizacji wydatków na energię elektryczną i cieplną
Istotną kwestią jest zatem w jaki sposób można wpłynąć na zmniejszenie
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, w tym przede wszystkim
11
obniżenie wydatków na energię elektryczną i cieplną. Jedną z kluczowych
determinant będzie w tym wypadku rodzaj zamieszkiwanego zasobu
mieszkaniowego. Mieszkania stanowiące zasoby osób prywatnych są w lepszych
stanie technicznym niż zasoby będące własnością publiczną. Szybsza degradacja
techniczna i mniejszy zakres działań zmierzających do poprawy jakości i nadzoru
nad mieszkaniami powoduje, że zasoby komunalne są najdroższe w utrzymaniu.
W związku z tym, możliwe jest podejmowanie działań optymalizacyjnych
dwutorowo: w obszarze działań bieżących, które niższym kosztem i mniejszym
nakładem pracy pozwolą uzyskać oszczędności oraz działań inwestycyjnych
o charakterze modernizacyjno-remontowym, podejmowanych dla istotnego zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Niewłaściwa
polityka remontowa przyczynia się do wzrostu zużycia mediów, wyższych
rachunków i niepotrzebnych strat ciepła, dlatego warto dokonywać analizy wydatków i możliwości ich racjonalizacji. Kolejny działaniem jest korzystanie
z postępującego rozwoju technologii i wykorzystywanie jej w budynkach mieszkalnych. Konstrukcja budynku, użyte materiały, współczynniki przewodzenia ciepła,
które chce się osiągnąć w budynku, a także dobra izolacja, skutkują mniejszym
zużyciem gazu, opału czy energii elektrycznej. Istotne jest, aby dla nowych
zasobów planować pewne rozwiązania już w momencie projektowania budynku,
dzięki czemu ponoszone koszty na rzecz przyszłych oszczędności są niższe.
W istniejących budynkach ze względu na konieczność uwzględniania ich
konstrukcji i dotychczasowych rozwiązań koszty działań w celu zmniejszenia
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania są wyższe. Podstawowe
działania to ocieplenie budynku, ocieplenie dachu i wymiana nieszczelnych okien.
Przyjmuje się również, że współczynnik k (informuje o stopniu przenikania ciepła)
nie powinien być większy niż 0,25. Niestety, dla budynków z „wielkiej płyty” często
wynosi on 0,4 i samo zmniejszenie go chociaż o 25% do poziomu 0,3 skutkowałoby znacznymi oszczędnościami. Pomimo, iż działania te nie są tanie można
próbować skorzystać chociażby z dofinansowań na termomodernizację budynków,
które zostały wybudowane w starszych technologiach.
Coraz więcej osób zdając sobie sprawę z dużego udziału wydatków mieszkaniowych w ich budżetach domowych, a także dbając o środowisko szuka alternatywnych źródeł energii jak instalacje solarne, panele fotowoltaiczne, budownictwo
energooszczędne oraz pasywne, montaż systemu rekuperacji, montaż gruntowego
wymiennika ciepła. Można również podjąć działania prostsze, które co prawda
w mniejszym stopniu, ale również przyczynią się do spadku zużycia nośników
energii. Należy do nich montaż żarówek energooszczędnych i LED, wybór
sprzętów AGD i RTV o wysokiej klasie energetycznej co skutkuje mniejszym
poborem prądu, a także negocjacje cen i zmiana umowy z dotychczasowym
dostawcą prądu/gazu. Koszty ogrzewania można zmniejszyć również dzięki
wymianie starych, żeliwnych grzejników na nowe, które nie wymagają tak dużej
ilości ciepła w celu ich nagrzania oraz montując termostaty regulujące temperaturę.
Należy również dostosować temperaturę do poszczególnych pomieszczeń
11

Interesującą analizę w tym zakresie przedstawia m.in. A. Dziakowicz-Grudzień (2014).
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i domowników – niższa temperatura powinna być w sypialnia i kuchni, natomiast
wyższa w łazience oraz salonie. Warto także dążyć do zmiany nawyków
domowników – suszenie prania na grzejnikach, zasłanianie ich meblami powoduje
zmniejszenie efektowności grzania. Co prawda działania mające na celu
zmniejszenie kosztów utrzymania, pomimo możliwych form dofinansowania, mogą
być inwestycją wymagającą dość sporych nakładów finansowych (szczególnie
zakup rekuperatora, pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych), to w długim okresie
przynoszą wymierne oszczędności na lata.
Coraz więcej osób, dla zoptymalizowania pracy urządzeń w domu oraz
dostosowania ich do potrzeb użytkowników wprowadza systemu tzw.
Inteligentnych domów. Poprzez sieć czujników system ogrzewania, oświetlenia
i rolet dopasowuje się do warunków panujących na zewnątrz i wewnątrz budynku.
Detektory ruchu załączają światło w momencie wejścia domownika do pomieszczenia, temperatura dostosowuje się do warunków atmosferycznych na zewnątrz,
a rolety spuszczają się w momencie, gdy zaczyna się ściemniać. To tylko kilka
z form, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia ogrzewania i energii
elektrycznej. Możliwą oszczędnością jest również wymiana starych kotłów
na nowe, które pozwalają dostosowywać jego działanie do warunków atmosferycznych, trybu pracy użytkowników a także zadbać o środowisko.
Biorąc pod uwagę różne czynniki należy również uwzględnić wpływ zmian
klimatycznych. Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza i coraz cieplejsze
zimy powodują, że zmniejsza się zużycie mediów związanych z ogrzewaniem
mieszkania, szczególnie w sezonie zimowym. Niestety wiąże się z tym także
zwiększony pobór mocy w sezonie letnim, związany z pracą urządzeń chłodzących
(wentylatory, klimatyzatory).
Zakończenie
Udział kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w wydatkach
gospodarstw domowych systematycznie wzrasta. Można wskazać kilka głównych
czynników, które determinują ten fakt. Do najważniejszych, oprócz zmian cen
nośników energii, należą: zwiększenie średniej powierzchni mieszkania,
zmniejszenie przeciętnej liczby członków gospodarstw domowego, wzrost
wyposażenia gospodarstw w urządzenia zasilane energią elektryczną. W dłuższej
perspektywie czasowej, szczególnie w kontekście dostępności do ograniczonych
zasobów i związanej z tym możliwości dalszych wzrostów cen energii elektrycznej
i cieplnej, wydaje się niezbędne rozważenie najskuteczniejszych sposobów
optymalizacji jej zużycia. W indywidulanych gospodarstwach domowych do kluczowych sposobów zmniejszenia wydatków na nośniki energii zaliczyć można:
modernizację zasobu mieszkaniowego (szczególnie w kontekście termomodernizacji oraz wyposażenia w urządzenia i instalacje minimalizujące zużycie
energii), optymalizację wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia
i instalacje energooszczędne, odzysk energii a także wykorzystanie alternatywnych
źródeł zaopatrzenia w ciepło i prąd.
Streszczenie
Wydatki związane z mieszkaniem stanowią zaraz po wydatkach na żywność
największą grupę wydatków w budżetach gospodarstw domowych niezależnie
od liczby osób oraz wielkości posiadanego mieszkania. Na przestrzeni lat ich
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wielkość stale wzrasta, a udział poszczególnych kosztów utrzymania mieszkania
ulega zmianie.
W artykule autorki starają się wskazać jaki udział w kosztach utrzymania
mieszkania ogółem stanowią wydatki na energię elektryczną i cieplną oraz jak
zmieniała się ich wielkość na przestrzeni lat 1994-2016. Zwracają również uwagę
na zmiany jednostkowych kosztów energii elektrycznej i energii cieplnej, a także
warunków mieszkaniowych, które mają istotny wpływ na ich wielkość w budżetach
gospodarstw domowych. Źródło informacji stanowiły dane z Narodowych Spisów
Powszechnych oraz Budżetów Gospodarstw Domowych publikowane przez GUS.
Słowa kluczowe: wydatki gospodarstw domowych, energia elektryczna,
energia cieplna, optymalizacja wydatków
Summaryt
Expenses related to housing represent the largest group of expenditures in
household budgets after food expenditure, irrespective of the number of people
and the size of flat. Over the years, their size is constantly increasing, and the
share of particular costs of housing maintenance is changing.
In the article, the authors try to show the share of expenditures on electricity
and heat in the costs of maintaining a flat and how their size has changed over the
years 1994-2016. The sources of information were data from the National
Censuses and the Household Budget published by the Central Statistical Office.
Key words: household expenses, electricity, heat energy, expenditure
optimization
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OPŁACALNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W TECHNOLOGII OXY-SPALANIA

1. Wprowadzenie
Innowacyjna technologia spalania tlenowego w blokach energetycznych, polegająca na zapewnieniu w komorze spalania mieszaniny tlenu wraz z częściowo
zawracanym CO2, podyktowana jest koniecznością sprostania unijnym regulacjom
prawnym w zakresie redukcji emisji CO2 do atmosfery. Wygenerowany w ten
sposób dwutlenek węgla, będący produktem spalania, jest następnie kierowany
do dalszego zagospodarowania. Spaliny opuszczające zespół kotłowy po ochłodzeniu i wykropleniu H2O składają się z prawie czystego dwutlenku węgla, który
po przetransportowaniu do miejsca jego składowania będzie można trwale magazynować w głębokich formacjach geologicznych.
Do obliczeń kosztów związanych z wytwarzaniem w technologii konwencjonalnej oraz tlenowej przyjęto elektrownię na parametry nadkrytyczne
o sprawności netto ƞel = 45,6%. Wysoka sprawność elektrowni jest niejako
„wymuszona” przez narzuconą przez przepisy unijne wartość wskaźnika emisji
CO2 z elektrowni. Im wyższa sprawność, tym wskaźnik emisyjności jest niższy
zgodnie ze wzorem (1). Wskaźnik ten, wyrażający ilość kilogramów emisji
dwutlenku węgla na MWh wyprodukowanej w niej energii elektrycznej Eel z ilości
Ech energii chemicznej spalanego paliwa, powinien obecnie co najwyżej wynosić
750 é kg CO ù , chociaż coraz częściej mówi się już o wskaźnikach rzędu 500 é kg CO ù .
ê
ú
ë M Wh û
2

ê
ú
ë M Wh û
2

Poziom wskaźnika emisyjności zależy od sprawności elektrowni oraz od rodzaju
spalanego paliwa, stąd też jego obniżenie w przypadku elektrowni węglowych jest
ograniczone.

EFCO2 =

E ch ρ CO2
E el

=

ρ CO2

, (1)

ηel

gdzie

r CO

2

− wyrażona w kilogramach emisja CO2 z jednostki energii chemicznej spalanego

w
elektrowni
paliwa.
Dla
ρCO2 » 95 kg CO2 GJ = 342 kg CO2 MWh .

węgla

kamiennego

emisja

CO2

wynosi

Ograniczenia względem emisji CO2 do atmosfery wprowadzane są dla sektora
energetycznego za sprawą przepisów, które reguluje w szczególności dyrektywa
1
Parlamentu i Rady Europejskiej 2009/29/WE. Przepisy te określają zasady
uczestnictwa poszczególnych instalacji w systemie handlu emisjami CO2
(EU ETS). Począwszy od roku 2005 do końca roku 2012, czyli w latach, które
1

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE
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obejmowały I oraz II okres systemu handlu emisjami CO2, polska energetyka
otrzymywała nieodpłatne przydziały uprawnień do emisji CO2 (EUA – European
Union Allowances). Obecny okres, obowiązujący od roku 2013 i trwający do 2020
roku, wprowadza znaczne zmiany względem nieodpłatnych przydziałów dla
2
sektora energetycznego. Dyrektywa 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami
wprowadza obowiązek zakupu na aukcjach uprawnień do emisji CO2 przez
emitentów wytwarzających energię elektryczną, jednakże art. 10c stanowi
odstępstwo od tej zasady, ustanawiając derogacje od zakupu na aukcjach.
Derogacje te są rodzajem pomocy udzielonej przez system przejściowy względem
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003
roku, ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we
3
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, zmienionej dyrektywą
4
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 roku.
5
Art. 10c dyrektywy w sprawie ETS umożliwia państwom członkowskim,
których systemy elektroenergetyczne spełniają określone kryteria, przydzielenie
bezpłatnych uprawnień do emisji instalacjom wytwarzającym energię elektryczną,
które funkcjonowały przed 31 grudnia 2008 roku, lub w przypadku których proces
inwestycyjny faktycznie wszczęto do tego dnia, na okres przejściowy od 2013 roku
do roku 2019. W 2013 roku, wyznaczającym początek III fazy systemu handlu
emisjami, całkowity udział bezpłatnych uprawnień nie przekroczył 70% zweryfikowanych emisji gazów cieplarnianych w latach 2005-2007, pochodzących
z instalacji elektroenergetycznych, w kwocie odpowiadającej krajowemu zużyciu
końcowemu brutto w Polsce. Całkowita liczba przejściowych bezpłatnych
uprawnień jest następnie stopniowo pomniejszana w każdym roku, dzięki czemu
bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 będą całkowicie zlikwidowane w 2020 roku
(Tabela nr 1). Liczba przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji jest
odejmowana od liczby uprawnień zbywanych przez Polskę na aukcjach.
Tabela nr 1: Maksymalna procentowa wielkość rządowego przydziału na III okres
systemu handlu emisjami dla energetyki po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych
PROCENTOWE UJĘCIE BEZPŁATNEGO PRZYDZIAŁU
W STOSUNKU DO ŚREDNIEJ
ROK
EMISJI Z LAT 2005-2007
2013
70%
2014
65%
2015
60%
2016
54%
2017
47%
2018
39%
2019
29%
2020
0%
6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dyrektywy
2

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiająca
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
Dyrektywa Rady 96/61/WE
4
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego…, op. cit.
5
Ibidem
6
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego…, op. cit.
3
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Zasada obliczania wielkości rządowego przydziału uprawnień do emisji CO2
(EUA) dla polskich elektrowni opiera się w III okresie handlu na poniesieniu
wydatków inwestycyjnych przez instalacje, które zdecydowały się na podjęcie
zadania inwestycyjnego, a następnie na otrzymaniu przydziału w ramach
poniesionych kosztów. Liczba przydzielonych rządowych uprawnień do emisji CO2
wyraża się następującą zależnością:

EUAR =

K inw
(2)
(P × E )

gdzie

EUAR

– liczba przyznanych EUA przez rząd w ramach bezpłatnej alokacji,

Kinw – koszt inwestycji określony w Krajowym Planie Inwestycyjnym,7
P – cena za jednostkę EUA, indeksowana do roku 2010, określona we wniosku rządu
polskiego, skierowanego do Komisji Europejskiej w sprawie derogacji od aukcji, o którym
8
mowa w decyzji, w szczególności odnosząc się do punktu 26 tejże decyzji oraz załącznika
9
VI komunikatu Komisji wynosząca odpowiednio:
- 14,78 EUR dla lat 2013-2014,
- 20,38 EUR dla lat 2015-2020.
E – przelicznik kursu waluty, określony we wniosku rządu polskiego, skierowanego
10
do Komisji Europejskiej w sprawie derogacji, o którym mowa w decyzji na stałym poziomie
5 zł/EURO.

Przykładowe wyliczenia pokazują, że instalacja na parametry nadkrytyczne
o mocy 460 MW, pod warunkiem wydatkowania kwot określonych w krajowym
planie inwestycyjnym (KPI) na inwestycje modernizacyjne, otrzyma przydział
rządowych uprawnień na dopuszczalnym maksymalnym poziomie określonym
11
przez dyrektywę,
których minimalna wartość musi odpowiadać poziomowi
określonemu w tabeli nr 2.
Oznacza to, że jedynie instalacje ujęte w KPI otrzymają przydział rządowy
w drodze derogacji od zakupu na aukcji, pod warunkiem realizacji planowanej
inwestycji. Wartość rządowych uprawnień do emisji, po której rozliczane
są inwestycje realizowane w ramach KPI, została wyznaczona na stałym poziomie.
30 września 2011 roku, Polska przekazała Komisji Europejskiej KPI, w którym
przedstawiła kwalifikujące się inwestycje, jakie można podjąć w celu modernizacji
wytwarzania energii w okresie przejściowym przydziału bezpłatnych uprawnień,
12
który został przez nią przyjęty w drodze decyzji z 13 lipca 2012 roku.

7

Krajowy Plan Inwestycyjny dla Polski, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_11/d7b19b82c44955b69ac
88a1adc0f14cd.pdf (pobrano 1.10.2014 r.)
Decyzja Komisji z 13 lipca 2012 roku dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie
art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej
9
Komunikat Komisji Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy
2003/87/WE (2011/C 99/03)
10
Decyzja Komisji z 13 lipca 2012 r…, op. cit.
11
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego…, op. cit.
12
Decyzja Komisji z 13 lipca 2012 r…, op. cit.

8
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Tabela nr 2: Zestawienie rządowego przydziału uprawnień do emisji CO2 na lata 20132020, wraz z kosztem inwestycji, na przykładzie elektrowni na parametry nadkrytyczne
o mocy 460 MW

Rok

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Minimalny koszt
inwestycji w
ramach KPI w
celu uzyskania
rządowego
przydziału EUA
(EURO/rok)
46542220
43024580
51561400
39231500
29693660
23661180
17587940
0

Maksymalny
Ilość EUA w
rządowy
przypadku ich
Potrzeby
przydział
zakupu na rynku
własne
uprawnień do
w kwocie
elektrowni
emisji CO2 w odpowiadającej
(EUA/rok)
drodze derogacji wydatkom w
(EUA/rok)
ramach KPI
3149000
6648889
3500000
2911000
6146369
3500000
2530000
7365914
3500000
1925000
5604500
3500000
1457000
4241951
3500000
1161000
3380169
3500000
863000
2512563
3500000
0
0
3500000
13

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie zapisów Dyrektywy, danych z Europej14
15
16
skiego Rejestru Transakcji, Krajowego Planu Inwestycyjnego oraz Bilansu dla grup

Uprawnienia do emisji CO2, w drodze derogacji, przydzielane są operatorowi
dopiero po udowodnieniu przez niego, w sprawozdaniu wymaganym do 15 lutego
każdego roku w sposób zadowalający dla właściwego organu, że w poprzednich
latach faktycznie zrealizowano kwalifikującą się inwestycję zapisaną w planie
krajowym, której wartość odpowiada wartości bezpłatnych uprawnień. Uprawnienia
do emisji CO2, niewydane beneficjentom, są zbywane na aukcjach zgodnie z art.
10 ust. 1 i 4 unijnej dyrektywy w sprawie EU ETS. Oznacza to, że jeśli operator
instalacji nie wywiązał się z planów zawartych w krajowym planie inwestycyjnym,
to nie jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych uprawnień. Jeśli wartość inwestycji będzie niższa od zakładanej, pomimo jej zrealizowania, to instalacja taka
również nie otrzyma uprawnień określonych w liście przydziałów bezpłatnych
17
uprawnień. W celu otrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji w danym roku,
wytwórca (lub grupa przedsiębiorstw) musi przedstawić dowody poniesienia
wydatków na projekty uwzględnione w planie krajowym.

13

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego…, op. cit.
CITL…, op. cit.
Krajowy Plan Inwestycyjny…, op. cit.
16
Bilans dla grup energetycznych http://www.mg.gov.pl/files/upload/19124/Bilans.pdf (pobrano
1.10.2015 r.)
17
Lista przydziałów bezpłatnych uprawnień dla wytwórców energii elektrycznej, http://www.mos.gov.pl/
g2/big/2013_09/15aaf4724c27cbb366b6b112b877468e.pdf (pobrano 1.10.2014 r.)

14
15
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Główne cele wdrożenia krajowego planu inwestycyjnego, oprócz tych związanych z otrzymaniem części potrzebnych do rozliczenia rzeczywistych emisji
uprawnień do emisji CO2, to:
- działania na rzecz zwiększenia udziału biomasy w wytwarzaniu energii
elektrycznej;
- wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej;
- rozbudowa sieci dystrybucyjnej, niezbędnej do włączenia nowych źródeł
energii do generacji rozproszonej, w szczególności źródeł opartych o zasoby odnawialne.
Powyższe działania mają za zadanie przyspieszenie modernizacji krajowego
sektora energetycznego. Przydzielenie bezpłatnych uprawnień do emisji operatorom w drodze derogacji jest zasadne dla tych inwestycji, które przyczyniają się do
modernizacji systemu wytwarzania energii elektrycznej, pod warunkiem spełnienia
następujących kryteriów:
- inwestycja powinna bezpośrednio lub pośrednio przyczyniać się do opłacalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych;
- inwestycja jest zgodna z Krajowym planem inwestycyjnym do 2020 roku,
zatwierdzonym 27 września 2011 roku;
- inwestycja jest zgodna z właściwym prawodawstwem UE, nie może
powodować wzmocnienia dominującej pozycji operatora na rynku ani
powodować nieuzasadnionego zakłócenia konkurencji;
- inwestycja ma charakter dodatkowy względem inwestycji, które Polska
musi zrealizować, aby osiągnąć inne cele lub wypełnić prawne wymogi
wynikające z prawodawstwa UE. Inwestycja nie może powodować
przyrostu całkowitej mocy wytwarzania energii elektrycznej w Polsce
w latach 2013-2019;
- inwestycja powinna służyć dywersyfikacji źródeł energii i źródeł dostaw
służących wytwarzaniu energii elektrycznej, a także powodować
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z procesów wytwarzania energii;
- inwestycja powinna zachować trwałą opłacalność również po 2019 roku,
z wyjątkiem inwestycji w badanie nowych technologii;
- wartość rynkowa przydzielonych bezpłatnych uprawnień do emisji, których
dotyczy wniosek, jest równa kosztom inwestycji realizowanych na podsta18
wie wniosku lub jest od nich mniejsza.
Inwestycje, ujęte w KPI, mają służyć zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz modernizacji polskich systemów wytwarzania energii elektrycznej.
Każde zadanie, zaakceptowane w ramach KPI, musi przyczyniać się bezpośrednio
lub pośrednio do redukcji emisji CO2.
Należy podkreślić jednak to, iż darmowy przydział w ramach derogacji mogą
otrzymać jedynie instalacje, które funkcjonowały przed 31 grudnia 2008 roku
i w których to rozpoczęto inwestycję w modernizację od 25 czerwca 2009 roku,
lub instalacje wytwarzające energię elektryczną, w przypadku których proces
inwestycyjny faktycznie wszczęto do 31 grudnia 2008 roku.
Mechanizm odstępstwa od aukcji jest możliwy do wykorzystania jedynie
do roku 2019, gdyż już w roku 2020 polska energetyka nie otrzyma żadnych
18

Decyzja z 22 stycznia 2014 r. w sprawie…, op. cit.
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przydziałów rządowych. Od roku 2021, handel emisjami będzie w dalszym ciągu
kontynuowany, lecz na nowych zasadach. Elektrownie węglowe, chcąc zachować
konkurencyjność na rynku, gdzie za każdy Mg emisji CO2 trzeba będzie zapłacić,
będą musiały odpowiednio zarządzać uprawnieniami do emisji CO2 poprzez
efektywny zakup na aukcjach, na rynku wtórnym lub poprzez zmianę technologii
na zeroemisyjną. W artykule przedstawiono koszty związane z przestawieniem się
elektrowni węglowej na technologię zeroemisyjną, poprzez zastosowanie spalania
w podwyższonej atmosferze tlenowej z częściowym zawracaniem CO2 i jego
dalszym zagospodarowaniem.
2. Wyliczenie opłacalności realizacji spalania tlenowego
Do obliczeń opłacalności ekonomicznej budowy bloku węglowego na parametry nadkrytyczne oraz bloku realizującego oxy spalanie zastosowano metodę
zdyskontowanych przepływów pieniężnych, których wskaźnikami oceny są między
innymi zaktualizowana wartość netto (NPV – Net Present Value), wewnętrzna
stopa zwrotu (IRR – Internat Rate of Return) oraz zdyskontowany okres zwrotu
nakładów inwestycyjnych (DPBP – Discounted Pay Back Period). Zastosowanie
metod dyskontowych może dać pełen obraz opłacalności inwestycji, czego nie daje
zastosowanie metod tradycyjnych, do których zaliczamy metody nieuwzględniające
zmian wartości pieniądza w czasie i bazujące na zysku, jako mierze korzyści
19
netto.
W celu dokonania analiz wpływu poszczególnych parametrów na pracę bloku,
dogodnie jest sporządzić model matematyczny, odzwierciedlający pracę bloku
węglowego oraz matematyczny model układu tlenowni, wraz z poszczególnymi
elementami nieodzownymi w jego pracy, takimi jak układ sprężania czy też turbo
detandera. Przy pomocy modeli matematycznych, dokonano analizy porównawczej
obu technologii. Dzięki otrzymanym wynikom wyznaczono warunek opłacalności
inwestycji w technologię spalania tlenowego, realizowanego w bloku na parametry
nadkrytyczne.
2.1. Analiza wrażliwości
W warunkach gospodarki rynkowej, charakteryzującej się zmiennością cen
poszczególnych elementów wpływających ostatecznie na opłacalność podejmowanej inwestycji, należy przeprowadzić analizę wrażliwości rozpatrywanych wielkości
ekonomicznych w funkcji zmiany parametrów mających na nie wpływ. Do szczególnie istotnych czynników o stosunkowo dużej zmienności, które mogą podyktować opłacalność inwestycji w elektrownię spalającą w podwyższonej atmosferze
tlenowej w odniesieniu do tradycyjnego spalania, zaliczamy:
- wahania cen energii elektrycznej
- wahania cen uprawnień do emisji CO2;
- zmiana cen paliwa;
- koszty opłat środowiskowych;
- zasady przydziału nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla energetyki;
- wysokość nakładów inwestycyjnych w poszczególne technologie.
Od strony termodynamicznej, najistotniejszym czynnikiem, mającym wpływ
na opłacalność inwestycji, jest poziom sprawności elektrowni realizującej spalanie
19

R. Bartnik, B. Bartnik, Rachunek Ekonomiczny w Energetyce, Wydanie I. Warszawa 2014
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tlenowe. Poziom ten zostaje znacznie obniżony w stosunku do poziomu w układzie
tradycyjnym, z uwagi na pracę dodatkowego układu tlenowego, wytwarzającego
znaczne ilości tlenu o dużej czystości na poziomie wymaganym przy realizacji tego
typu technologii rzędu 95% (Rysunek nr 1). Obecnie jedynie kriogeniczna
technologia wytwarzania tlenu pozwala na spełnienie warunków, jakich wymaga
stosowanie technologii spalania tlenowego w elektrowni węglowej. Do wad wspomnianej technologii zaliczamy przede wszystkim dużą energochłonność, która
w znacznym stopniu wpływa na sprawność elektrowni, a tym samym na jej koszty
eksploatacyjne. Rozdzielenie roztworu gazów wymaga wykonania pracy zewnętrznej, dlatego też w warunkach tlenowni kriogenicznej, istotną rolę odgrywa
sprężarka, która spręża powietrze poddawane rektyfikacji i która jest najbardziej
energochłonnym elementem takiej tlenowni.
Do czynników wpływających na pracę elektrowni, po jej zintegrowaniu z blokiem tlenowym, przekładających się na efektywność ekonomiczną realizowanej
inwestycji, zaliczamy:
- wybór technologii wytwarzania tlenu, spełniający warunki konieczne przy
spalaniu tlenowym;
- metody połączenia układu bloku energetycznego z tlenownią (poprzez
zasilanie elektryczne lub parą z upustów turbiny głównej elektrowni);
- energochłonność technologii wytwarzania tlenu technicznego (poprzez
dobór metod oraz parametrów pracy tlenowni na przykład optymalizując
różnicę temperatur w parowaczo-skraplaczach tlenowni lub końcowe
ciśnienie tlenu opuszczającego tlenownię);
- metody zasilenia układu tlenowego, poprzez sprężanie z jednoczesnym
odzyskiem ciepła z chłodnic powietrza.
Do parametrów optymalizacyjnych, dotyczących działania układu, należą:
- zmiana wartości stosunku nadmiaru tlenu do spalania;
- rodzaj paliwa węglowego;
- zmiana różnicy temperatur w parowaczo-skraplaczach tlenowni;
- zmiana wymaganego końcowego ciśnienia tlenu opuszczającego tlenownię.
W ramach analizy ekonomicznej efektywności dowolnego przedsięwzięcia
gospodarczego, należy zawsze przeprowadzić analizę wrażliwości, obliczoną dla
tego przedsięwzięcia miernika efektywności ekonomicznej, decydującego o jego
opłacalności. Celem analizy wrażliwości jest dokonanie oceny zmian wartości tego
miernika w funkcji zmian parametrów mających na niego wpływ. W rozważanym
przypadku, miernikiem opłacalności modernizacji bloku o znamionowej mocy
elektrycznej 460 MW, do układu ze spalaniem tlenowym, jest jednostkowy koszt
produkcji energii elektrycznej. Im będzie on niższy, tym większy zysk osiągnie
20
inwestor. W rozdziale 3 przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń analizy
wrażliwości. Z kolei w tabeli nr 3 zestawiono najważniejsze parametry techniczne
i ekonomiczne pracy bloków, w obu analizowanych technologiach.

20

Ibidem
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Rysunek nr 1: Schemat pracy bloku realizującego spalanie tlenowe z układem
sprężania i tlenowni kriogenicznej dwukolumnowej, zasilanymi silnikiem elektrycznym,
gdzie: Ech_w – energia chemiczna węgla, CFB – kocioł fluidalny, MP – międzystopniowy
przegrzewacz pary, WP – część wysokoprężna turbiny głównej, SP – część średnioprężna
turbiny głównej, NP – część niskoprężna turbiny głównej, U1-U8 – kolejne upusty pary
z turbiny głównej, G – generator energii elektrycznej, SK1 – skraplacz główny, P1 – pompa
skroplin, CHPD – chłodnica pary z dławnic, PD – para dławnicowa, NP1-NP4 –
podgrzewacze regeneracji niskoprężnej, TP – turbina pomocnicza, SK2 – skraplacz turbiny
pomocniczej, ODG – odgazowywacz, ZWZ – zbiornik wody zasilającej, P2 – pompa wody
zasilającej, WP1-WP3 – podgrzewacze regeneracji wysokoprężnej, SCH – schładzacz pary
upustowej, WG – główny wymiennik ciepła do oziębiania sprężonego powietrza za pomocą
tlenu i azotu powrotnego, WGT – fragment zespołu WG do oziębiania części powietrza
sprężonego przy wykorzystaniu tlenu, WGA – fragment zespołu WG do oziębiania części
powietrza sprężonego przy wykorzystaniu azotu, WP – pomocniczy wymiennik ciepła:
powietrze pętlowe – zimne powietrze z kolumny KRW, TD – turbodetander (rozprężarka
turbinowa) powietrza z kolumny KRW, P-S – wymiennik ciepła „parowaczo-skraplacz”, gdzie
azot skraplający się pod podwyższonym ciśnieniem powoduje odparowanie ciekłego tlenu
o niższym ciśnieniu, przy różnicy temperatur min. 3 K, Z1, Z2 – zawory dławiące, KRW –
kolumna rektyfikacyjna wysokociśnieniowa wstępnie rozdzielająca powietrze na azot
i powietrze wzbogacone w tlen, KRN – kolumna rektyfikacyjna niskociśnieniowa „dokładnie”
oczyszczająca tlen z azotu, SN, SS, SW – część nisko-, średnio- i wysokoprężna sprężarki

Źródło: Opracowanie własne
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Źródło: Opracowanie własne

2.2. Warunek konieczny opłacalności spalania tlenowego
Opłacalność inwestycji w technologię spalania tlenowego jest ściśle uzależniona od przyszłych cen uprawnień do emisji CO2. Inwestycja w spalanie tlenowe
będzie opłacalna jedynie w przypadku, gdy koszt wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowni tlenowej będzie niższy aniżeli w elektrowni powietrznej (2).
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k el > k el ,oxy (2)
gdzie

k el –

jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni w układzie

tradycyjnym

k el ,oxy –

jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni w układzie

spalania tlenowego

przy czym:
k el =

K e + K kapitalowe K pal + K CO2 + K CO + K NOx + K SO2 + K pyl + K zakCO2 + K rem + K sur, wody_ uz + K plac,ubezp + K kapitalowe
=
=
N el (1 - e el )t R
N el (1 - e el )t R

N el ×
=

tR
× e pal + K CO2 + K CO + K NOx + K SO2 + K pyl + K zakCO2 + K rem + K sur,wody_ uz + K plac,ubezp + K kapitalowe
h el
N el (1 - e el )t R

(3)
k el _ oxy =

K e _ oxy + K kapitalowe_ oxy
N el (1 - e el _ oxy )t R

=

K pal _ oxy + K rem _ oxy + K sur,wody_ uz _ oxy + K plac,ubezp_ oxy + K kapitalowe_ oxy
N el (1 - e el _ oxy )t R

(4)
gdzie

K e – koszty eksploatacji

Kkapitalowe Kkapitalowe_ oxy

,
spalania tlenowego,

– koszty kapitałowe odpowiednio dla technologii powietrznej oraz

tR – roczny czas pracy
K pal , KCO2 , KCO , K NOx , K SO2 , K pyl , K zakCO2 , K rem , K sur,wody_ uz , K plac,ubezp –

koszty

odpowiednio: paliwa, opłat za emisję CO2, CO, NOx, SO2, pyłu do powietrza, zakupu emisji
CO2, remontów, surowców i wody uzupełniającej, płac i ubezpieczeń.

Najistotniejszą zmienną, mającą wpływ na opłacalność inwestycji spalania
tlenowego, jest znaczny wzrost ceny uprawnień eCO2 do emisji CO2, połączony
z brakiem darmowych przydziałów rządowych u = 0 . Istotne są również koszty
inwestycyjne, sprawność elektrowni oraz wielkość pozostałych kosztów
środowiskowych K CO2 , K CO , K NOx , K SO2 , K pyl , których nie bierze się pod
uwagę w przypadku spalania tlenowego.
Cena uprawnień do emisji CO2, niezbędnych do zapewnienia pracy elektrowni
21
węglowej, zgodnie z wytycznymi nakładanymi przez dyrektywę, jest bardzo
niestabilna i wykazuje tendencje wzrostowe, z uwagi na wprowadzanie coraz
to nowych mechanizmów na rynku handlu emisjami CO2 w postaci chociażby
backloadingu, polegającego na czasowym zamrożeniu wydania 900 mln uprawnień przeznaczonych pierwotnie na aukcje w latach 2014-2016 i przesunięciu ich
21

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego…, op. cit.
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na okres 2019-2020 czy też przesunięcie daty wprowadzenia Rezerwy
Stabilizacyjnej Rynku (tzw. MSR od Market Stability Reserve – system rezerwy
stabilizacyjnej rynku ma automatycznie ściągać część uprawnień z rynku
i przekazywać je do rezerwy, jeżeli nadwyżka przekracza pewien próg) z roku 2021
na styczeń 2019 roku. Mechanizmy te są wprowadzane celowo, by wpłynąć
na wzrost ceny uprawnień do emisji CO2. Pozostałe czynniki, takie jak ceny
dotyczące opłat środowiskowych, będą wpływać na korzyść technologii spalania
tlenowego, jednakże nie będą mieć znaczącego wpływu z uwagi na obserwowaną
stabilność oraz niewielki wpływ na cenę wywarzania energii elektrycznej.
3. Wyniki przykładowych obliczeń
NPV jest podstawową wielkością (kryterium ekonomicznym), która służy
do wyboru optymalnego (pod względem ekonomicznym) wariantu projektowanego
procesu. Zerowa wartość NPV (NPV = 0) oznacza, że rentowność przedsięwzięcia
jest równa stopie dyskonta, IRR = r. Dokonano obliczeń jednostkowego kosztu
produkcji energii elektrycznej, przy założonym czasie inwestycji obejmującym 5 lat
na budowę inwestycji oraz 20 lat na zwrot z inwestycji. Po tym czasie, NPV
rozpatrywanej inwestycji wyniesie 0. Analizie poddano ryzyko inwestycji związane
z cenami poszczególnych zmiennych, wpływających na jednostkowy koszt
wytwarzania energii elektrycznej, co zaprezentowano na rysunku nr 2.
Wartości zmiennych określano w przedziale ±20% od ich wartości bazowych
podanych w tabeli nr 1. Jako bazową cenę węgla kamiennego przyjęto cenę
w wysokości 11,4 zł/GJ. Odpowiadające przykładowym cenom bazowym ceny
i nakłady zredukowane przyjmują na osi odciętych wartość 1. Jednostkowy
koszt produkcji energii elektrycznej dla wartości bazowych wynosi
kel = 262,49 PLN/MWh. W przypadku, gdy cena sprzedaży energii elektrycznej
zrównałaby się z tym kosztem, wówczas osiągnięty zysk wynosiłby NPV = 0, czas
zwrotu nakładów inwestycyjnych DPBP równałby się przyjętemu do obliczeń
kalkulacyjnemu okresowi eksploatacji 20 lat, a wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji
IRR równałaby się przyjętej do obliczeń stopie oprocentowania kapitału
inwestycyjnego wynoszącej 8% (Tabela nr 1). Jak wynika z wykresu poniżej
(Rysunek nr 2), jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej w technologii
oxy spalania dla wartości bazowych wynosi k el ,oxy = 440,98 PLN/MWh .
W analizie uwzględniono również roczne koszty eksploatacji bloku, związane
z kosztem surowców i wody uzupełniającej na potrzeby wytwarzania, koszt energii
elektrycznej zużywanej na potrzeby własne bloku, koszt płac oraz ubezpieczeń,
koszt konserwacji i remontów, koszt za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
tj. opłaty za emisję następujących substancji do atmosfery: dwutlenku węgla, tlenku
węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłu.

824

______________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 2: Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej
na parametry nadkrytyczne oraz

kel ,oxy

kel

w bloku

w bloku realizującym spalanie tlenowe

Źródło: Opracowanie własne

Głównym parametrem, mającym wpływ na opłacalność stosowania technologii
tlenowej, jest poziom cen uprawnień do emisji CO2. Jak zaprezentowano poniżej
(Rysunek nr 3), już przy cenie uprawnień do emisji CO2 (EUA) rzędu 225 zł/Mg
CO2, technologie te stają się wobec siebie konkurencyjne. Zwiększając poziom
cen emisji CO2, rośnie opłacalność stosowania technologii spalania tlenowego
względem spalania powietrznego. Założeniem jest brak darmowego przydziału
do emisji CO2 dla energetyki, co będzie miało miejsce już w roku 2020.
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Rysunek nr 3: Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej w bloku na parametry
nadkrytyczne oraz w bloku realizującym spalanie tlenowe, przy zmianie ceny uprawnień
do emisji CO2

Źródło: Opracowanie własne

Przy dużym wzroście cen uprawnień do emisji CO2, opłacalność inwestycji
podyktowana jest w znacznej mierze bezpłatnym przydziałem rządowym. Nowe
przepisy prawne, opisane w punkcie 1, wskazują na coraz mniejszą liczbę
darmowych uprawnień. W roku 2020, energetyka będzie zmuszona do zakupu
całości potrzebnych emisji CO2. Obecnie trwające negocjacje, dotyczące
rządowych przydziałów po roku 2020, mogą mieć znaczący wpływ na opłacalność
inwestycji w technologię oxy spalania, co zaprezentowano na poniższym wykresie
(Rysunek nr 4). Przyjęta cena bazowa uprawnień do emisji CO2 wynosi
w poniższym przypadku 230 zł/Mg. Z wykresu wynika, iż nawet przy dużym
wzroście cen uprawnień do emisji CO2, powodowanym dodatkowymi mechanizmami rynkowymi, które przytoczono w punkcie 2.2, opłacalność inwestycji
w technologie tlenowe będzie uzależniona od wyniku negocjacji w sprawie
poziomów darmowych przydziałów do emisji CO2 dla energetyki.
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Rysunek nr 4: Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej w bloku na parametry
nadkrytyczne oraz w bloku realizującym spalanie tlenowe, przy zmiennych wartościach
przydziałów do emisji CO2, względem potrzeb uprawnień do ich umorzenia przez
elektrownię, w ramach systemu EU ETS

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski
Najważniejszym aspektem dokonania porównania technologii wytwarzania
energii elektrycznej poprzez spalanie węgla w atmosferze powietrznej oraz
w wysokiej koncentracji tlenu jest opłacalność obu inwestycji. Przy obecnych
średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej, kształtujących się poniżej poziomu
180 zł/MWh, obie inwestycje wydają się być nieopłacalne dla inwestorów.
Technologią o niższym jednostkowym koszcie wytwarzania energii elektrycznej jest
tradycyjna metoda spalania powietrznego, jednakże biorąc pod uwagę przyszłe
spodziewane ograniczenia względem darmowych przydziałów dla energetyki wraz
z wymuszonym przez nowe mechanizmy rynkowe, wyższym od obecnego
poziomem cen uprawnień do emisji CO2, już przy jednostkowym koszcie
wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 441 zł/MWh, bardziej opłacalna staje
się technologia spalania tlenowego. Z kolei oszacowany poziom cen emisji CO2,
za którym przemawia inwestycja w technologię spalania oxy, to 230 zł/MWh, pod
warunkiem braku darmowych przydziałów ze strony rządu dla instalacji
produkujących energię elektryczną i konieczności zakupu całości uprawnień
do emisji CO2 na aukcjach. Omawiany w artykule problem wymuszonego przez
ograniczenia emisji CO2 wzrostu cen energii, pochodzącej z technologii spalania
paliw kopalnych, wiąże się z dużym prawdopodobieństwem wzrostu cen za energię
elektryczną dla jej odbiorców.
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Streszczenie
W artykule dokonano wyliczenia opłacalności inwestycyjnej w technologię
węglową wytwarzania energii elektrycznej przy spalaniu powietrznym, konwencjonalnym oraz tlenowym, z dalszym zagospodarowaniem CO2. Obliczenia wykonano
przy uwzględnieniu stale zaostrzających się przepisów względem obniżenia
poziomów emisji dwutlenku węgla. Sporządzono analizę porównawczą wytwarzania tych samych ilości energii elektrycznej, wygenerowanej podczas spalania
w technologii węglowej w bloku na parametry nadkrytyczne oraz w bloku realizującym proces spalania w podwyższonej atmosferze tlenowej, tzw. oxy-spalania.
Słowa kluczowe: emisja CO2, oxy spalanie, koszty wytwarzania energii,
elektrownia węglowa
Summary
In paper the cost-effectiveness calculations of investing in carbon technology
for the production of electricity in air, conventional and oxygen combustion
with further CO2 management are presented. Calculations have been made taking
into account constantly stricter regulations for lowering carbon dioxide emissions.
A comparative analysis of the generation of the same amount of electricity
generated during coal combustion in the supercritical coal combustion and in the
combustion with high oxygen atmosphere, the so-called oxy-combustion process,
was performed.
Key words: CO2 emissions, oxyfuel combustion, energy generation costs,
coal plant
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Wprowadzenie
Transformacja funkcjonalno-przestrzenna terenów zurbanizowanych w Polsce
powinna odzwierciedlać zrównoważony rozwój Europy, bazując na rozwoju strefy
ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Powinna wspierać silne centra regionalne
zapewniające dobry dostęp do usług o zasięgu lokalnym, regionalnym i europejskim. Powinna również odznaczać się skoncentrowaną strukturą zabudowy,
ograniczeniem niekontrolowanego rozwoju przestrzennego oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Jednak proces suburbanizacji (urban sprawl) wielu miast
polskich świadczy o tym, że pożądany model rozwoju funkcjonalno-przestrzennego
jest zagrożony. Wraz ze wzrostem liczby ludności na terenach gmin wiejskich
obszarów metropolitalnych, powiększa się wielkość zajmowanych gruntów rolnych.
Można zdefiniować istniejące korzyści społeczno-gospodarcze wynikające
z koncentracji funkcji gospodarczych w miastach. Występują jednak także
negatywne procesy związane z dużą gęstością zaludnienia, wysokimi cenami
nieruchomości i terenów inwestycyjnych, wykluczeniem społecznym oraz zanieczyszczeniem środowiska. W miastach centralnych obszarów metropolitalnych
koncentrują się problemy ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Nawet
w najbogatszych z nich, coraz większym problemem staje się zanieczyszczenie
powietrza przekraczające wielokrotnie normy europejskie. Tereny zurbanizowane
stanowią miejsca intensywnego zużycia energii elektrycznej i emisji CO2. A jakość
powietrza w Polsce jest na niezadowalającym poziomie. Przeważającą przyczyną
przekroczeń jest emisja spalin pochodząca ze spalania paliw stałych, w kotłach
i piecach. Także, tak lubiane przez wiele osób, kominki, w których spalane
są nierzadko niewłaściwe materiały, przyczyniają się do zanieczyszczenia
powietrza. Emisja spalin przy sprzyjających warunkach atmosferycznych staje się
głównym powodem powstawania smogu.
Mieszkańcy zanieczyszczonych miast szukają zdrowego środowiska
mieszkaniowego. Między innymi dlatego tak intensywnie urbanizują się tereny
gmin wiejskich obszarów metropolitalnych. Wiele z nich charakteryzuje niekontrolowany rozwój budownictwa mieszkaniowego i aktywizacji gospodarczej. Ww.
procesy szczególnie widoczne są na terenach gmin bezpośrednio sąsiadujących
z miastem centralnym obszaru metropolitalnego. Rosnące kłopoty komunikacyjne
i transportowe, spowodowane dojeżdżaniem do pracy z obszarów podmiejskich
potęgują problemy ekologiczne na terenach gmin wiejskich. Jeżeli dążymy do
osiągnięcia zrównoważonego oraz harmonijnego rozwoju strefy ekologicznej,
ekonomicznej i społecznej terenów zurbanizowanych, to należy już na etapie
opracowań planistycznych wprowadzać konieczne rozwiązania. Zarówno studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) gminy jak
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) opracowywane przez
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samorządy lokalne powinny zawierać proekologiczne rozwiązania systemowe,
obligatoryjnie wprowadzające je w życie. Rosnąca świadomość ekologiczna
lokalnych społeczeństw oraz władz samorządowych jest dobrym impulsem
do zastosowania w praktyce pożądanych scenariuszy rozwoju. Zaznaczyć należy
jednak, że, w większości, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz materiały
budowlane przyjazne środowisku są kosztowne, na etapie realizacji inwestycji.
Dlatego należy stosować rozwiązania systemowe wdrażające także mechanizmy
wspierające finansowo działania proekologiczne oraz budownictwo energooszczędne.
Kraje Unii Europejskiej wprowadziły szereg instrumentów i dopłat wspierających działania mające na celu ochronę klimatu w tym także związane z rewitalizacją.
1. Wybrane instrumenty formalno-prawne oddziaływające na budownictwo energooszczędne
Intensywnie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizacji
gospodarczej, szczególnie na terenach gmin wiejskich będących w strefie
oddziaływania miasta centralnego obszaru metropolitalnego, jest jednym
z kluczowych obszarów rozwoju gospodarczego, w którym można wprowadzić
mechanizmy minimalizujące zużycie energii oraz emisję CO2. Proces realizacji
budownictwa energooszczędnego rozpoczyna się na etapie opracowań
planistycznych, które muszą być sporządzane zgodnie z obowiązującymi w Polsce
normami prawnymi. Jednak przepisy dotyczące projektowania obiektów
energooszczędnych nie są skodyfikowane w jednym decydującym akcie prawnym.
Zarówno obowiązujące dyrektywy unijne, jak i ustawodawstwo polskie, w tym
zakresie, są zawarte w licznych, różnych aktach prawnych. Wynika z tego pewna
trudność, zarówno na etapie projektowania, jak i realizowania obiektów
energooszczędnych oraz wszystkich innych działań mających na celu inwestycje
proekologiczne.
Zgodnie z obowiązującą także w Polsce Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/31/UE, z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków (wersja przekształcona), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153,
z 18 czerwca 2010 r.) nowo realizowane budynki będą musiały spełniać
obowiązujące standardy energetyczne. Od 31 grudnia 2018 roku, budynki będące
własnością i zajmowane przez władze publiczne, zobligowane będą do charakteryzowania się niemal zerowym zużyciem energii. Ww. założenia dotyczą także
wszystkich nowych budynków od 31 grudnia 2020 roku. Jeżeli normy prawne
nie ulegną zmianie, to problem związany z ich realizacją jest niezwykle istotny oraz
aktualny.
Na mocy Traktatu akcesyjnego, Polska jest członkiem Unii Europejskiej od
1 maja 2004 roku i ma obowiązek wdrażania do prawa polskiego każdej
uchwalonej przez UE dyrektywy. Dlatego między innymi Rada Ministrów, w 22
czerwca 2015 roku, uchwaliła Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby
budynków o niskim zużyciu energii. W Polsce obowiązuje szereg aktów prawnych,
które dotyczą zagadnień wprowadzania zasad energooszczędności na etapie
rozwiązań projektowych, realizacyjnych i eksploatacyjnych. Regulacje prawne
zawarte są między innymi w ustawach i rozporządzeniach takich jak:
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1. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, z 21 listopada 2008
roku(Dz.U. 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.),
1.1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termoizolacji
i remontów, z 2 kwietnia 2014 roku (Dz.U. 2014 r., poz. 712),
2. Ustawa o efektywności energetycznej, z 14 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2011
r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzory karty
audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności
energii, z 10 sierpnia 2012 roku (Dz.U. 2012 r., poz. 962),
4. Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu
przedsięwzięć służących poprawności efektywności energetycznej, z 21
grudnia 2012 roku(MP 2012 r. poz. 15),
5. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, z 29 sierpnia 2014
roku(Dz.U. 2014 r., poz. 1200 z późn. zm.),
6. Ustawa o odnawialnych źródłach energii, z 20 lutego 2015 roku
(Dz.U. 2015 r., poz. 478),
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, z 27 lutego 2016 roku
(Dz.U. 2015 r., poz. 376).
Wybrane, wymienione ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia świadczą
między innymi o złożoności zagadnień związanych z wprowadzaniem rozwiązań
proekologicznych oraz energooszczędnych. Podkreślić należy, że przy opracowywaniu suikzp oraz mpzp, a także przy sporządzaniu projektów obiektów
budowlanych obowiązują: zarówno Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, z 27 marca 2003 roku (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn.
zm.), jak i Prawo budowlane, z 7 lipca 1994 roku (Dz.U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414
z późn. zm.) oraz szereg innych aktów prawnych (w zależności od wielu czynników
i uwarunkowań, w tym także lokalizacyjnych), które należy respektować przy
sporządzaniu dokumentacji projektowych.
Aktualnie Ministerstwo Energii RP pracuje nad nową polityką energetyczną
Polski (PEP), która charakteryzować będzie długoterminową wizję rozwoju sektora
energii w kraju. Podstawy prawne funkcjonowania PEP muszą implementować
zalecenia zarówno krajowe, jak i UE. Szczególne znaczenie dla ww. prac ma
polityka w aspekcie energii i klimatu, zwłaszcza poprzez normy prawne pakietu
dokumentów Czysta energia dla wszystkich Europejczyków.
Zaznaczyć należy, że w ramach obowiązku nałożonego na kraje UE,
jednocześnie trwają prace nad dokumentem Krajowy plan na rzecz energii
i klimatu. Ww. dokument będzie przedstawiał działania Polski podejmowane
na rzecz realizacji 5 aspektów:
1. bezpieczeństwa energetycznego,
2. dekarbonizacji gospodarki,
3. efektywności energetycznej,
4. zintegrowanego rynku energii,
5. innowacyjności.
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Do czasu przyjęcia nowej PEP, aktualnym dokumentem strategicznym dla
sektora energii w kraju jest Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta
przez Radę Ministrów, w listopadzie 2009 r. oraz Strategia Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko 2020 r. przyjęta przez Radę Ministrów, 15 kwietnia
1
2014 r.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku zakłada, że udział odnawialnych
źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce,w roku 2020 będzie wynosić do 15%,
a w roku 2030 - 20%. Ze względu na wysoki udział zużycia energii w sektorze
budowlanym, na etapie zarówno realizacji, jak i eksploatacji budynków, konieczne
jest stosowanie rozwiązań energooszczędnych na każdym możliwym etapie.
Natomiast podstawy prawne działania rynku energii w Polsce przedstawia
Ustawa Prawo energetyczne, z 10 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami),
która określa między innymi zasady, takie jak:
1. zasadę dostarczania paliw i energii,
2. zasadę polityki energetycznej państwa,
3. zasady i kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
4. przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych,
5. przepisy o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich
eksploatacji.
Celem ww. ustawy jest między innymi kreowanie warunków do zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego Polski, racjonalnego i oszczędnego gospodarowania paliwami, przeciwdziałania negatywnym skutkom monopolizacji sektora
energii, a także minimalizacja kosztów oraz ochrona interesów użytkowników
i odbiorców. Do ww. ustawy wprowadzane są ciągłe nowelizacje i zmiany, również
obligujące władze samorządowe do wprowadzania zapisów dotyczących
planowania i rozwoju energetyki w zapisach planistycznych (suikzp). Jednak
realizacja ambitnych rozwiązań projektowych mających na celu poprawę polskiego
systemu elektroenergetycznego wymaga ciągłych nakładów finansowych.
2. Rola zapisów planistycznych w projektowaniu energooszczędnym
W krajach Unii Europejskiej, budynki zużywają 40% energii. Ponieważ branża
2
budownictwa rozwija się, zapotrzebowanie na energię będzie wzrastało. Dlatego
dążenie do ograniczenia jej stosowania oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii (OZE) w tym sektorze powinno być między innymi nieodzownym celem
działania przy realizacji polityki równoważenia rozwoju polskiej przestrzeni
zurbanizowanej. Wszyscy zużywamy energię i wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za emisję CO2. Dwutlenek węgla pochodzi w około 50% (w skali światowej)
z ogrzewania budynków i transportu prywatnego. Dlatego tak istotna jest realizacja
polityki zrównoważonego rozwoju, oraz świadome i odpowiedzialne działania
w zakresie energooszczędności.
Rozwój funkcjonalno-przestrzenny kraju określony jest w dokumentach
strategicznych i planistycznych. Począwszy od KPZK 2030 poprzez plany
zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zapisy w miejscowych planach
1
2

R. Wnuk, Budowa domu pasywnego w praktyce. Warszawa 2006
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE, z 19 maja 2010 r.w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków (wersja przekształcona)
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3

zagospodarowania przestrzennego, należy precyzyjnie określać wszystkie
możliwe do zrealizowania standardy mające wpływ na potencjał realizacji
budownictwa energooszczędnego. Lokalizacja adekwatna do potrzeb terenów
przeznaczonych na inwestycje może być pierwszym etapem realizacji polityki
energooszczędności. Zarówno czynniki i uwarunkowania zewnętrzne, takie jak:
ukształtowanie terenu oraz kształt i wielkość istniejącej zabudowy, forma
zadrzewień oraz zalesień, są elementami kształtowania przestrzeni
zurbanizowanej mającymi wpływ na zużycie energii w projektowanych budynkach.
4
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa między innymi także zasady
oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
Odpowiednie zlokalizowanie na działce oraz zaprojektowanie budynku zależy
od zapisów w mpzp lub w wypadku jego braku od decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (wzizt). Oba dokumenty formalno-prawne muszą być
zgodne z suikzp oraz są obligatoryjne dla projektanta. Jednak na formę i funkcję
budynków ma wpływ także ekologiczna świadomość inwestorów, projektantów oraz
wykonawców. Adekwatnie do potrzeb i możliwości przestrzennych umiejscowiona
parcela umożliwia zaprojektowanie, a także zrealizowanie budynku energooszczędnego. Optymalne zlokalizowanie budynku, w stosunku do stron świata, ma
istotne znaczenie dla jego oświetlenia światłem naturalnym. Jego zastosowanie
i skala zależy od funkcji oraz przeznaczenia projektowanych pomieszczeń. Dla
np. domu jednorodzinnego korzystny jest układ wschód-zachód, z wejściem
głównym od wschodu i ogrodem od zachodu. Podkreślić jednak należy, że
odchylenie lokalizacji o kilka lub kilkanaście stopni od pożądanych stron świata nie
zmienia radykalnie właściwości oświetlenia oraz nasłonecznienia. Doświadczony
projektant zaprojektuje budynek, tak by zoptymalizować warunki oświetlenia
i nasłonecznienia. Zorientowanie otworów okiennych na południe zwiększa zyski
cieplne w zimie, jednak w lecie powoduje nadmiernie nagrzewanie pomieszczenia,
dlatego kolejnym elementem mającym pozytywny wpływ na rozwiązania energooszczędne jest właściwe zagospodarowanie terenu wokół budynku. Sadzenie
drzew liściastych przed elewacją od strony południowej zabezpiecza budynek
przed nadmiernym nagrzewaniem w lecie, co umożliwia np. rezygnację z używania
energochłonnych urządzeń klimatyzacyjnych. Liście drzew zacieniają elewację
w upalne dni, natomiast w zimie konary drzew, bez liści, nie ograniczają dostępu
promieni słonecznych do pomieszczeń. Takie elementy zagospodarowania
przestrzennego, jak właściwie zaprojektowana zieleń, także powinny znaleźć się
w zapisach mpzp i wzizt. Zaakcentować należy, że odpowiednie formy nasadzeń
zieleni wysokiej i niskiej zabezpieczają również przed nadmiernym wiatrem,
a także przed nawiewaniem z pól śniegu na drogi. Stwarzają także mikroużytki
ekologiczne umożliwiające funkcjonowanie fauny i flory. Szczególne znaczenie
mają także nasadzenia śródpolne, które dodatkowo pozytywnie wpływają
na retencję wód powierzchniowych i gruntowych oraz zabezpieczają teren przed
stepowieniem. Wykorzystanie do oświetlenia zewnętrznego terenu energii
promieniowania słonecznego, energii wiatru wytwarzanej przez turbiny wiatrowe
lub inne rozwiązania alternatywne powinno także znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w zapisach planistycznych. Lokalizacja turbin wiatrowych oraz innych
3

4

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia
2011 r.
Prawo budowlane, z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
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elementów alternatywnych źródeł energii wymaga określenia w dokumentach
planistycznych. Szczególnie dotyczy to lokalizacji farm wiatrowych, które należy
projektować w zależności do potrzeb i możliwości lokalizacyjnych, klimatycznych
itp.
3. Wybrane, alternatywne źródła energii a budownictwo energooszczędne
Coraz częściej w Polsce stosowane są OZE, które nie powodują
podwyższenia koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Przyczyną wzrostu
zainteresowania takimi rozwiązaniami jest przede wszystkim ich nieszkodliwość dla
środowiska naturalnego. Odróżnia je to od konwencjonalnych źródeł energii,
których wykorzystywanie jest jedną z podstawowych przyczyn zmian
klimatycznych. Kwestią czasu jest także wyczerpanie zasobów surowców
naturalnych. Natomiast OZE są nie tylko przyjazne środowisku, ale ich stosowanie
powinno mieć także uzasadnienie ekonomiczne, szczególnie przy rosnących
cenach ropy i gazu. Uwzględniając związek pomiędzy pozyskiwaniem energii
z kopalin, a emisją gazów cieplarnianych, projektowanie urbanistyczne i architektoniczne będzie realizować założenia polityki proekologicznej i energooszczędnej.
Podstawowym źródłem energii na Ziemi jest Słońce, a jego promieniowanie
jest bezpośrednio wykorzystywane do produkcji energii. Dzięki promieniowaniu
słonecznemu powstaje także energia fal morskich oraz wiatru. Tą ostatnią można
wykorzystać stosując np. turbiny wiatrowe.
Ze względów klimatycznych i pogodowych, w każdym miejscu w Polsce,
można stosować ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, które służą
do pozyskiwania energii promieniowania słonecznego. Zasady ich działania
są odmienne, ale pojęcia te są często mylone. Z badań nasłonecznienia kraju
wynika, że są regiony, gdzie pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego
jest bardziej uzasadnione, w innych mniej. Mimo to, także w grudniu, najmniej
słonecznym miesiącu w roku, zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory
słoneczne są w stanie zapewnić część zapotrzebowania na prąd.
Z praktycznego punktu widzenia, ze względu na warunki klimatyczne,
optymalnym rozwiązaniem jest łączenie różnych systemów np. ww. ogniw
i kolektorów z kotłem gazowym lub pompą ciepła. Przy odpowiedniej lokalizacji
budynku oraz przy właściwej jego formie, można wprowadzać na etapie mpzp lub
wzizt specjalne zapisy służące rozwojowi OZE. Samorządy lokalne stosując
dostępne uwarunkowania formalno-prawne mogą realizować założenia proekologiczne i energooszczędne. Temu celowi powinny służyć także działania takie jak:
1. stosowanie ulg finansowych (podatkowych) dla osób korzystających
z OZE,
2. stosowanie ulg finansowych (podatkowych) dla osób produkujących OZE.
3. korzystne kredyty lub dotacje umożliwiające stosowanie alternatywnych
źródeł energii,
4. obligatoryjne zapisy w dokumentach planistycznych.
Zapisy planistyczne wymieniono jako ostatnie, gdyż należy mieć świadomość,
że podstawowym argumentem, dla przeciętnego konsumenta energii, są uwarunkowania ekonomiczne. Dlatego w kontekście zrównoważonego rozwoju występują
obok kryteriów ekologicznych także ekonomiczne i społeczne. Zapisy planistyczne
nie mogą funkcjonować w oderwaniu od innych działań, w tym także edukacji
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ekologicznej i podnoszenia świadomości lokalnej społeczności dotyczącej
równoważenia rozwoju lokalnego i ponadlokalnego. Łączenie różnych czynników,
uwarunkowań i elementów edukacji ekologicznej, ekonomicznej i społecznej
z rozwiązaniami formalno-prawnymi, w tym także z zapisami planistycznymi, może
gwarantować powodzenie działań proekologicznych.
Rycina nr 1: Mapa nasłonecznienia Polski

Źródło: A. Masłowski, Energia słoneczna w Polsce – nasłonecznienie. Poradnik
projektanta, www.poradnikprojektanta.pl (pobrano 31.01.2018 r.)

Największe nasłonecznienie jest w centralnej i południowej Polsce, a szczególnie w południowo-wschodniej. Skuteczność instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych wynika nie tylko z nasłonecznienia, ale również z usytuowania ich
np. na dachu lub na działce. Instalowanie ww. systemów na dachach skośnych jest
mniej kosztowne, niż montowanie np. na specjalnych konstrukcjach na dachach
płaskich. Dlatego również tak duże znaczenie mają zapisy mpzp dotyczące
lokalizacji terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe lub aktywizacji
gospodarczej, a także forma budynków i kształtu dachów.
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W Europie mieszkaniec wsi zużywa rocznie średnio około 4,9 tony ekwiwalentu ropy, natomiast mieszkaniec miasta zużywa około 3,5 tony ekwiwalentu
5
ropy. Dane te pokazują jak duże znaczenie ma stosowanie alternatywnych źródeł
energii przez indywidualnego odbiorcę. Skala zjawiska zachęca do dalszego
wprowadzania rozwiązań systemowych umożliwiających uzyskanie dopłat lub
korzystnych kredytów dla osób, które zdecydują się na stosowanie OZE.
Budownictwo energooszczędne to także takie, które ma właściwie wykonaną
izolację termiczną. Stąd wynika również duża rola odpowiednio wykonanych
remontów, modernizacji, renowacji i rewitalizacji istniejących obiektów. Elementem
wspierającym budownictwo energooszczędne jest konieczność wykonywania
świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego projektowanego budynku.
Obowiązek ten został wprowadzony w polskim ustawodawstwie 1 stycznia 2009
roku, jako wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
2002/91/WE z 16 grudnia 2002 roku. Jej celem jest ulepszenie sprawności
energetycznej budynków. Problematyka świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku obecnie jest regulowana przez ustawę z 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków.
4. Konkluzja
Problematyka budownictwa ekologicznego i energooszczędnego jest niezwykle aktualna i badana na wielu płaszczyznach oraz opisywana przez różnych
badaczy. Porusza szerokie spektrum zagadnień od formalno-prawnych poprzez
projektowe, realizacyjne i eksploatacyjne. Współczesny mieszkaniec Ziemi nie ma
wyboru, jeżeli chce zapewnić przyszłym pokoleniom właściwe warunki życia, musi
dbać o stan środowiska naturalnego. Procesowi równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego polski sprzyja polityka ekorozwoju wielu krajów europejskich.
Do jednych z priorytetowych działań należy rozbudowa europejskiego zintegrowanego systemu sieci połączeń komunikacyjnych i transportowych. Kolejne
przedsięwzięcie to dążenie do wspólnej oraz spójnej polityki związanej z ochroną
przyrody (np. Natura 2000). Działania proekologiczne wymagają kooperacji władz
samorządowych i mieszkańców, w tym także przy opracowywaniu suikzp oraz
mpzp, na których kształt mają wpływ lokalne społeczności. Mieszkańcy zapraszani
są do współtworzenia lub konsultacji społecznych, przy sporządzaniu dokumentów
planistycznych i strategicznych. Współpraca, rozwój społeczeństwa informatycznego, transfer technologii oraz idei zintegrowanej transformacji funkcjonalnoprzestrzennej staje się znaczącym czynnikiem równoważenia rozwoju kraju.
Do wielorakich inwestycji proekologicznych należą także: modernizacja, rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej sieci połączeń transportowych i komunikacyjnych, a także szczególna dbałość o faunę i florę.
Dalsza intensyfikacja ilości budownictwa energooszczędnego wiąże się
z czynnikami i warunkami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Ich właściwa diagnoza pozwala sformułować scenariusz rozwoju oraz wskazać kierunki
transformacji funkcjonalno-przestrzennej w oparciu o zasadę projektowania budynków energooszczędnych.

5

Ministerstwo Energii, www.me.gov.pl (pobrano 31.01.2018 r.)
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Unia Europejska nie wprowadziła kompleksowych dokumentów formalnoprawnych dotyczących budownictwa energooszczędnego. Przepisy są rozproszone w różnych aktach prawnych. Dla Polski decydujące są zapisy mówiące
o tym, że do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki muszą być o niemal
zerowym zużyciu energii oraz po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane
przez władze publiczne oraz będące ich własnością muszą być budynkami
6
o niemal zerowym zużyciu energii.
Streszczenie
Artykuł omawia wybrane zagadnienia planistyczne, w kontekście ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, w procesie projektowania energooszczędnego. Transformacja polskiej przestrzeni zurbanizowanej i obszarów
wiejskich po 1989 roku wywarła znaczący wpływ na zagospodarowanie
funkcjonalno-przestrzenne. Między innymi zmiany demograficzno-społeczne oraz
gospodarcze spowodowały metamorfozę, w szczególności gmin wiejskich
graniczących z miastem centralnym. Jednak w opracowaniach planistycznych
warunki sprzyjające rozwojowi energooszczędnego budownictwa oraz wprowadzające na etapie projektowym obowiązek zastosowania rozwiązań energooszczędnych nie znajdują właściwego miejsca. Dynamiczny rozwój budownictwa
mieszkaniowego, zarówno jedno- jak i wielorodzinnego, oraz terenów aktywizacji
gospodarczej stwarza możliwości zastosowania w praktyce rozwiązań
energooszczędnych, na etapie realizacji nowych obiektów. Samorządy lokalne
opracowując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie
wprowadzają w zapisach wystarczających wymogów planistycznych oraz formalnoprawnych, obligatoryjnie nakazujących zastosowanie rozwiązań energooszczędnych. Brak odpowiednich i obligatoryjnych ww. zapisów nie sprzyja
budowie mocnych podstaw planistycznych dla rozwoju polityki energooszczędnej
na terenach miast i gmin.
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, zagospodarowanie
funkcjonalno-przestrzenne, zrównoważony rozwój
Summary
The article discusses selected planning issues in the economic, ecological
and social context in the energy-efficient design process. Transformation
of urbanized and rural areas in Poland after 1989 exerted a considerable influence
on their functional-spatial development. Economic and socio-demographic changes
triggered, among others, transformation processes, mainly in rural communes
adjacent to the central city. However, documents and studies fail to create proper
planning conditions which would promote energy-efficient building. They also lack
provisions that would legally oblige investors to introduce energy-efficient solutions
as early as at the design stage. Dynamic single- and multi-family housing
development renders it possible to practically apply energy-efficient solutions.
While preparing studies of conditions and tendencies of spatial management
or local spatial management plans for a given commune, self-governments do not
6

Uchwała Rady Ministrów, z 22 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia,”Krajowego Planu mającego
na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii
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include provisions which would require the use of energy-efficient solutions
in functional-spatial development. The lack of suitable and legally binding
provisions does not promote creation of a solid planning basis for the development
of policy of energy efficiency in cities and communes.
Key words: energy-efficient building, functional-spatial development,
sustainable development
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METODYKA PLANOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ
W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB

1. Wprowadzenie
Sieciowa infrastruktura elektroenergetyczna obejmuje: sieć przesyłową 400
i 220 kV, sieć dystrybucyjną 110 kV oraz sieć dystrybucyjną SN i nn. Jej rozwój jest
rezultatem postępu technicznego i uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania
sektora elektroenergetycznego i zależy od bardzo wielu uwarunkowań krajowych
i unijnych.
Planowanie jej rozwoju polega na nakreśleniu harmonogramu działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w pewnym horyzoncie czasowym, zmierzających
1
do optymalnego jej rozwoju w stopniu gwarantującym realizację przyszłych zadań.
Jest to złożony proces realizowany przez operatora systemu przesyłowego
i operatorów systemów dystrybucyjnych, zależny od bardzo wielu różnorodnych,
zdeterminowanych i niezdeterminowanych czynników natury: technicznej, ekonomicznej, prawnej, politycznej i społecznej. Proces ten, zależy w znacznym stopniu,
od uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania sektora elektroenergetycznego.
Powinien być realizowany przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju,
a więc przy zachowaniu równowagi pomiędzy celami: technicznymi, ekonomi2
cznymi, społecznymi i środowiskowymi. Przy czym rozwiązania powinny spełniać
wymagania techniczne, być najefektywniejsze ekonomicznie, najbardziej skutecz3
ne ekologicznie i najbardziej akceptowane społecznie.
2. Wymagane elementy metodyki planowania rozwoju infrastruktury
sieciowej
Analiza zagadnienia planowania rozwoju infrastruktury sieciowej na tle aktual4
nych zjawisk w sektorze elektroenergetycznym przeprowadzona m.in. w publikacji
wskazuje, że obecnie stosowana metodyka planowania infrastruktury sieciowej
musi uwzględniać w możliwie największym stopniu następujące elementy:
- krajowe uregulowania prawne;
- uwarunkowania środowiskowe;
- uwarunkowania społeczne;
- uwarunkowania rynkowe;
- uwarunkowania ekonomiczne;
- uwarunkowania techniczne;
1

W Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Wrocław 2013
Ibidem
3
Ibidem
4
W. Dołęga, Przegląd i analiza metodologii planowania rozwoju infrastruktury sieciowej (w:) D. Ćwik,
P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka w odsłonach. Ochrona środowiska – Logistyka –
OZE – Technika – Finanse – Bezpieczeństwo. Poznań 2016, s. 97-109
2
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- zachowania odbiorców;
- niepewność przyszłych uwarunkowań pracy infrastruktury sieciowej;
- kluczową rolę planisty (eksperta);
5
- kryteria ekonomiczne.
Krajowe uregulowania prawne w obszarze planowania i realizacji inwestycji
sieciowych wprowadzają różnorodne przepisy określające m.in. wymagania, procedury i rozwiązania, które muszą być uwzględniane w procesie planowania. Wiążą
się z uwarunkowaniami formalno-prawnymi realizacji inwestycji, które przyczyniają
się do powstania barier: prawnych, administracyjnych, środowiskowych i społecz6
nych, które skutecznie ograniczają szybkość i efektywność tego procesu. Wymaga to stosowania rozwiązań ograniczających możliwość powstania tych barier.
Uwarunkowania środowiskowe wiążą się z koniecznością uwzględnienia
w procesie planowania analizy oddziaływania środowiskowego inwestycji
sieciowych i stosowania środków, które maksymalnie ograniczają ingerencję tych
7
inwestycji w środowisko przyrodnicze. Obejmują one: właściwą lokalizację
infrastruktury sieciowej, ograniczanie obszaru zajmowanego przez inwestycję
sieciową i stosowanie rozwiązań i technologii ograniczających oddziaływanie
8
na środowisko przyrodnicze.
Uwarunkowania społeczne wiążą się z koniecznością uwzględnienia w procesie planowania aspektów społecznych, związanych z realizacją inwestycji sieciowej. Poziom społecznej akceptacji dla rozwoju infrastruktury sieciowej jest niski
9
i ciągle maleje. Wymaga to stosowania rozwiązań, które minimalizują potencjalne
10
źródła konfliktów społecznych.
Uwarunkowania rynkowe wiążą się z koniecznością odwzorowania struktury
podażowej energii na rynku i określeniem rodzaju i konkurencyjności źródeł
11
wytwórczych. Swoboda wyboru sprzedawcy na rynku energii oznacza, że szczególnym zainteresowaniem odbiorców będą cieszyć te źródła, które są efektywne
12
rynkowo, tj. oferują energię elektryczną po akceptowalnej cenie.
Uwarunkowania ekonomiczne są związane z ograniczonym poziomem
środków przeznaczanych na inwestycje. Realizacja programu rozwoju nie może
prowadzić do drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców
13
w gospodarstwach domowych.
5

W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie
bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Wrocław 2013
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W. Dołęga, Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury
elektroenergetycznej, „Polityka Energetyczna”, 2011, zeszyt 2, s. 51-64
7
W. Dołęga, Rozwój sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa
ekologicznego (w:) B. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka – szanse, wyzwania
i zagrożenia. Logistyka – Ekonomia – Prawo – Polityka – Bezpieczeństwo – Obronność – Technika.
Poznań 2016, s. 47-58
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Ibidem
9
W. Dołęga, Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie społecznym, „Polityka
Energetyczna”, 2014, zeszyt 2, s. 123-136
10
Ibidem
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W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Wrocław 2013
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M. Przygrodzki, Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze źródłami
rozproszonymi. Gliwice 2011
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Uwarunkowania techniczne obejmują wszystkie wymagane kryteria techniczne. Należą do nich m.in: nieprzekroczenie zdolności przesyłowych gałęzi sieci (linii
i transformatorów), zachowanie dopuszczalnych poziomów napięć w węzłach,
nieprzekroczenie wytrzymałości zwarciowej aparatury łączeniowej, dotrzymanie
zakresu produkcji mocy czynnej i biernej w jednostkach wytwórczych, zachowanie
parametrów stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (w skrócie
14
KSE). Dodatkowo uwzględniają uwarunkowania wynikające ze stawianych celów
strategicznych w obszarze polityki energetycznej, w tym związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym.
Zachowania odbiorców dotyczą zmiany zapotrzebowania i sposobu pokrycia
zapotrzebowania na energię.
Odzwierciedlenie niepewności przyszłych uwarunkowań pracy infrastruktury
sieciowej wymaga wieloaspektowego podejścia scenariuszowego, polegającego
na tworzeniu scenariuszy: zapotrzebowania, wytwarzania, wymiany międzysyste15
mowej oraz ich kombinacji.
Rola planisty (eksperta) jest nadrzędna przy kształtowaniu układów sieciowych. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia planisty (eksperta) ma kluczowe
znaczenie, nie tylko w aspekcie technicznym i ekonomicznym, ale również
w kontekście krajowych uwarunkowań formalno-prawnych, środowiskowych
i społecznych, związanych zarówno z procesem planowania jak i realizacji inwesty16
cji sieciowych. Przy czym pojęcie planisty(eksperta) określa całościowo wysoko
wykwalifikowane, wyspecjalizowane służby operatora systemu działające w różnych obszarach. Skala uwarunkowań tego procesu wynikających bezpośrednio
z krajowych i unijnych uregulowań prawnych oraz innych przepisów, wytycznych
i norm jest tak duża, że konieczne jest skorzystanie z wiedzy planisty(eksperta)
17
przy określaniu wariantów rozwoju infrastruktury sieciowej. Wiedza ta, musi być
poparta wynikami obszernej analizy technicznej i ekonomicznej pracy KSE w całym
okresie analizy. W tym celu stosuje się dedykowane danym rodzajom analiz
wyspecjalizowane narzędzia informatyczne, wśród których, w obszarze analizy
technicznej można wyróżnić programy: rozpływowe, zwarciowe, analizy zacho18
wania się systemu w stanach przejściowych i niezawodnościowe. Informacje
pozyskane z tych programów są następnie analizowane i na podstawie uzyskanych wyników, instrukcji i reguł stosowanych przez operatora systemu oraz
wiedzy eksperckiej są podejmowane decyzje rozwojowe. Przy czym decyzje
te muszą uwzględniać krajowe uwarunkowania: formalno-prawne, środowiskowe
i społeczne.
Kryteria ekonomiczne pozwalają na wybór strategii optymalnych dla
poszczególnych scenariuszy i badanych obszarów, a następnie strategii
suboptymalnej (preferowanej), która będzie zawierać spójną ścieżkę rozwoju
19
sieci.
14

Ibidem
Ibidem
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Ibidem
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W. Dołęga, Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w obecnych uwarunkowaniach
administracyjno-prawnych, „Polityka Energetyczna”, 2012, zeszyt 3, 2012, s. 51-64
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Metodyka planowania rozwoju infrastruktury sieciowej powinna uwzględniać
dwojaki charakter planowania: statyczny i dynamiczny oraz umożliwiać prowadzenie wielowariantowej analizy rozwoju przy różnych scenariuszach ze względu
na dużą niepewność danych wejściowych w procesie planowania rozwoju oraz
w celu ograniczenia ryzyka podjęcia błędnych decyzji przy niespełnieniu założeń
20
dotyczących uwarunkowań zewnętrznych.
Stosowane obecnie metody planowania powinny składać się z dwóch
głównych segmentów umożliwiających:
- określanie możliwych kierunków rozbudowy i modernizacji infrastruktury
sieciowej dla określonego wariantu bazowego (wyznaczanie możliwych
wariantów struktury sieci w każdym etapie rozwoju);
21
- wybór optymalnej strategii rozwoju infrastruktury sieciowej.
W ramach pierwszej procedury powinna być dokonywana dla określonego
scenariusza rozwoju wszechstronna analiza techniczna i ekonomiczna wariantu
oraz badanie wariantów pod względem pewności pracy w stanach normalnych
i poawaryjnych oraz ewentualnie analiza niezawodnościowa wariantu. Końcowym
punktem badań powinno być określenie najlepszych kierunków rozbudowy
infrastruktury sieciowej, polegające na wyznaczeniu zbioru najlepszych wariantów
22
struktury sieci w danym etapie lub w poszczególnych etapach rozwoju. Przy czym
warianty te muszą spełniać założone wymagania techniczne.
W ramach drugiej procedury, powinno się dokonywać, dla określonego
scenariusza rozwoju, optymalnego wyboru strategii rozwoju infrastruktury sieciowej
za pomocą kryterium opartego na całkowitych kosztach rocznych rozwoju infra23
struktury sieciowej. Ponadto powinien być opracowany ranking strategii ułożonych wg wzrastającej wartości funkcji kryterialnej. Dodatkowo dla różnych scenariuszy rozwoju powinny być tworzone rankingi strategii spełniające założone
wymagania techniczne i uszeregowane wg wzrastającej wartości funkcji
kryterialnej.
Wszechstronna analiza tych strategii uwzględniająca niepewność poszczególnych scenariuszy rozwoju oraz weryfikacja formalno-prawna, społeczna i środowiskowa pozwoli planiście (ekspertowi) na wybór strategii rozwoju infrastruktury
sieciowej przeznaczonej do realizacji.
Strategia rozwoju infrastruktury sieciowej obejmuje pojedyncze zmiany
elementarne w układzie sieciowym, związane z poszczególnymi inwestycjami,
modernizacjami, likwidacjami obiektów sieciowych lub modyfikacjami struktury
układu sieciowego (zmiany parametrów elementów sieciowych i układu połączeń).
Przeprowadzenie procesu optymalizacji strategii rozwoju infrastruktury
sieciowej wymaga odpowiednich danych wejściowych. Standardowo jest to zbiór
danych odwzorowujących system elektroenergetyczny w roku początkowym,
24
w obszarze analizowanej sieci elektroenergetycznej. Najczęściej nie jest to jeden
układ sieciowy, a kilka układów charakterystycznych dla poszczególnych
snapshotów – wybranych przedziałów czasowych w którym przyjmuje się
20

Ibidem
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25

niezmienność parametrów pracy systemu. Jest to przeważnie wybrana godzina
w poszczególnych latach okresu analizy. Snapshot odwzorowuje w ramach danego
scenariusza warunków rozwoju i danej struktury sieciowej: zapotrzebowanie na
26
moc, wymianę międzysystemową oraz dostępność jednostek wytwórczych.
Dla obszaru sieci przesyłowej, pełny zbiór danych wejściowych obejmuje
informacje techniczne i ekonomiczne dotyczące poszczególnych elementów
systemu elektroenergetycznego w tym obszarze. W szczególności są to dane
techniczne opisujące obecną strukturę sieci przesyłowej:
- wykaz, rozmieszczenie i parametry techniczne stacji elektroenergetycznych sieciowych, elektrownianych i odbiorczych;
- układy i wyposażenie stacji w transformatory i aparaturę łączeniową;
- wykaz, rodzaj i parametry techniczne linii łączących szyny zbiorcze stacji
elektroenergetycznych;
- wykaz, rozmieszczenie, parametry techniczne oraz sposób przyłączenia
27
jednostek wytwórczych do szyn zbiorczych stacji.
W zbiorze danych odwzorowujących początkowy układ sieciowy są również
informacje o obciążeniach w węzłach odbiorczych i różnego rodzaju kosztach.
Scenariusze warunków rozwoju obejmują: scenariusz zapotrzebowania,
scenariusz wytwarzania i scenariusz wymiany międzysystemowej.
Scenariusz zapotrzebowania jest reprezentowany jest przez grafiki (z dokładnością do snapshot’ów) zapotrzebowania na moc w poszczególnych latach okresu
analizy w tzw. punktach wyjścia sieci (GPZ, rozdzielnie 400, 220 kV oraz 110 kV,
28
do których przyłączeni są odbiorcy).
Scenariusz wytwarzania jest reprezentowany przez wykaz i parametry
techniczne i ekonomiczne dostępnych w węzłach sieciowych jednostek
29
wytwórczych w poszczególnych snapshot’ach i latach okresu analizy.
Scenariusz wymiany międzysystemowej jest reprezentowany jest przez grafiki
(z dokładnością do snapshot’ów) wymiany mocy na poszczególnych liniach
międzysystemowych pomiędzy KSE a sąsiednimi systemami elektroenergetycznymi lub na poszczególnych przekrojach wymiany (zbiór linii międzysyste30
mowych), określanych przez operatora systemu przesyłowego. Grafiki te wynikają z eksportu, importu oraz tranzytu energii elektrycznej przez KSE.
Rozwój infrastruktury sieciowej powinien zmierzać w kierunku przyjęcia takich
struktur sieci, które zapewnią realizację następujących zadań:
- likwidację zidentyfikowanych ograniczeń przesyłowych;
- likwidację zidentyfikowanych przekroczeń wymagań technicznych pracy
KSE;
- poprawę stanu technicznego majątku sieciowego (modernizacja);
- zapewnienie zasilania nowym odbiorcom;
- zapewnienie wzrostu dostarczanej energii dla istniejących odbiorców;
25
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- ograniczenie strat w sieci;
- poprawę poziomu niezawodności;
- poprawę poziomu napięcia;
- wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni;
- przyłączenie nowych źródeł generacji rozproszonej.
Elementy te przyczyniają się zasadniczo do poprawy bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej.
3. Kluczowa potrzeba dotycząca metodyki planowania rozwoju
infrastruktury sieciowej
Analiza problematyki planowania rozwoju infrastruktury sieciowej wskazuje
ponadto na silną potrzebę uwzględnienia w obecnie stosowanej metodyce
planowania infrastruktury sieciowej rynku energii elektrycznej. Stanowi to obecnie
kluczowe wyzwanie dla realizacji tego procesu.
Podstawowym zadaniem procesu planowania w warunkach rynku energii
elektrycznej jest likwidacja zagrożeń związanych z niezawodnością pracy oraz
ograniczeń zdolności przesyłowej sieci, przy spełnieniu kryteriów dotyczących
31
długofalowego bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Brak wystarczających
zdolności przesyłowych powoduje konieczność utrzymywania generacji
wymuszonej, która ogranicza konkurencję na rynku energii elektrycznej i jest
przyczyną zwiększenia kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców
końcowych.
W obszarze infrastruktury sieciowej, szczególna rola przypada sieci
funkcjonalnie przesyłowej, która wpływa na techniczne możliwości realizacji
32
zawartych transakcji na rynku energii elektrycznej. W sieci tej występuje
zależność przepływów energii od programów pracy źródeł wytwórczych.
W warunkach krajowych jest to obok sieci przesyłowej 400 i 220 kV również sieć
110 kV. W przypadku linii 110 kV tylko niewielka ich liczba nie wykazuje znaczącej
zależności od zmian generacji mocy w jednostkach wytwórczych przyłączonych
33
do sieci 400 i 220 kV.
Od sieci 400/220/110 kV zależy koszt ograniczeń przesyłowych, który wynika
z konieczności podjęcia produkcji energii elektrycznej przez droższe jednostki
wytwórcze, aby zmniejszyć niedopuszczalne technicznie przepływy energii przez
sieć (większe od obciążalności długotrwałej), pochodzące od źródeł tańszych.
W związku z tym w procesie planowania szczególnie ważne jest przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej pracy KSE w wybranych przedziałach
czasowych i oceny zagrożeń pracy sieci, obejmujących: przekroczenia ograniczeń
technicznych oraz brak efektywności ekonomicznej fizycznych realizacji transakcji
34
zawieranych na rynku energii elektrycznej. W ramach tego procesu istotna
jest właściwa identyfikacja ograniczeń przesyłowych oraz propozycje rozwiązań
umożliwiających zwiększenie zdolności przesyłowej odznaczające się dużą
efektywnością ekonomiczną.

31
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W warunkach rynku energii elektrycznej, podstawowym celem planowania
rozwoju infrastruktury sieciowej jest zapewnienie technicznych warunków pracy
KSE oraz przystosowanie sieci dla potrzeb podmiotów do niej przyłączonych,
mających prawo do korzystania z usług przesyłowych i zapewnienie im równo35
prawnego dostępu do sieci. Prawo to oznacza możliwość dowolnego zakupu
energii elektrycznej od wytwórców i przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną,
w tym na towarowej giełdzie energii.
W zależności od wymagań i potrzeb uczestników rynku energii cele procesu
36
planowania mogą się różnić i mieć różną wagę. Mogą obejmować następujące
elementy:
- likwidacja lub łagodzenie ograniczeń przesyłowych;
- likwidacja lub łagodzenie potencjalnych zagrożeń w pracy KSE;
- minimalizacja ryzyka inwestycyjnego;
- minimalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych;
- zwiększenie niezawodności pracy sieci;
- zwiększenie elastyczności pracy sieci;
- zmniejszenie opłat przesyłowych;
- minimalizacja oddziaływania KSE na środowisko przyrodnicze;
- pobudzanie i ułatwianie konkurencji między podmiotami rynkowymi;
- umożliwienie niedyskryminującego dostępu do tańszej energii elektrycznej
37
wszystkim odbiorcom.
Uczestnicy rynku powiązani są w grupy interesów. Oczekują określonych
korzyści z eksploatowania i rozbudowy infrastruktury sieciowej.
Funkcja celu w planowaniu rozwoju infrastruktury sieciowej w warunkach
rynkowych związana jest z minimalizacją tzw. lokalnej siły rynkowej (Local Market
Power) lub maksymalizacją nadwyżki: rynkowej (Market Surplus), producenta
38
(Producer Surplus) lub konsumenta (Consumer Surplus). Jej wybór ma kluczowe
znaczenie dla procesu planowania, bowiem może prowadzić do odmiennych
decyzji inwestycyjnych. Z punktu widzenia efektywności ekonomicznej procesu
planowania w warunkach rynkowych – wspólnym kryterium oceny wszelkich
działań cząstkowych prowadzonych w ramach tego procesu powinien być ich
39
wpływ na wartość nadwyżki rynkowej, utożsamianej z dobrobytem społecznym.
Najczęściej funkcja celu obejmuje składniki kosztowe, istotne dla uzasadnienia ekonomicznego podjęcia inwestycji i modernizacji sieci. Należą do nich
koszty budowy i eksploatacji infrastruktury sieciowej oraz koszty ograniczeń
przesyłowych, koszty nieciągłości zasilania i koszty strat energii podczas
40
jej przesyłu za pomocą sieci. Przy czym druga grupa składników kosztowych,
wiąże się ze zwiększeniem kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorców,
spowodowanego koniecznością jej przesyłu do punktów odbiorczych i strat
gospodarczych ponoszonych przez odbiorców w wyniku niedostatecznej jakości
pobieranej energii elektrycznej.
35
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Proces optymalizacji polega na minimalizacji tych kosztów w obszarze
rozwiązań dopuszczalnych określonym przez warunki brzegowe, określone przez
następujące wymagania techniczne:
- nieprzekroczenie zdolności przesyłowych gałęzi sieci (linii i transformatorów);
- zachowanie dopuszczalnych poziomów napięć w węzłach;
- nieprzekroczenie wytrzymałości zwarciowej aparatury łączeniowej;
- dotrzymanie zakresu produkcji mocy czynnej i biernej w jednostkach
wytwórczych;
41
- zachowanie parametrów stabilnej pracy KSE.
Funkcjonowanie KSE w warunkach rynku energii elektrycznej powoduje
poszerzenie zakresu niepewności danych wejściowych, przewartościowanie funkcji
realizowanych przez infrastrukturę sieciową oraz silny nacisk na zmniejszenie
kosztów, zarówno jej budowy, jak i eksploatacji. Ten ostatni element jest
potencjalnie szczególnie niekorzystny, bowiem może prowadzić do zmniejszenia
poziomu inwestowania w infrastrukturę sieciową i do zwiększenia ryzyka wielkich
42
awarii systemowych.
Rozwój rynku energii elektrycznej wymusza zwiększenie efektywności
planowania rozwoju infrastruktury sieciowej. Procedury planistyczne są ukierunkowane na intensywne wykorzystywanie istniejącego potencjału sieci elektroenerge43
tycznych i efektywne określenie kierunków ich modernizacji lub rozwoju. Dąży
się więc z jednej strony do maksymalnego wykorzystania istniejącej sieci
elektroenergetycznej, a z drugiej do zwiększenia efektywności ekonomicznej
44
inwestycji. Takie działania są szczególnie ważne w kontekście wspominanych już
utrudnień i barier formalno-prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury sieciowej.
Ponadto, na rynku energii, nie ma możliwości pokrycia kosztów nietrafionych
inwestycji, a jednocześnie podmioty działające na rynku, wymagają zapewnienia
im odpowiedniej zdolności przesyłowej dla realizacji najtańszych transakcji
45
handlowych, uwzględniających koszty przesyłu energii.
W warunkach rynkowych głównym ekonomicznym uzasadnieniem podjęcia
inwestycji lub modernizacji infrastruktury sieciowej jest zmniejszenie kosztów
ograniczeń przesyłowych, uzyskane w wyniku zwiększenia zdolności przesyłowej
sieci. Przy czym, efekty wynikające ze zwiększenia zdolności przesyłowej,
przyporządkowywane są uczestnikom rynku energii elektrycznej.
W metodach planowania rozwoju infrastruktury sieciowej w warunkach
rynkowych szczególnie ważne jest zagadnienie optymalnego rozpływu mocy.
Realizuje się go najczęściej za pomocą metody OPF i wykorzystuje m.in.
46
do wyznaczenia kosztów ograniczeń przesyłowych. Wówczas funkcją celu
w zadaniu OPF jest całkowity zmienny koszt wytwarzania i przesyłu energii
elektrycznej w KSE. Rozwiązanie to jest poszukiwane w obszarze ograniczonym
41

Ibidem
Ibidem
43
F. Buchta, Optymalizacja…, op. cit.
44
J. Popczyk, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Gliwice 2009
45
F. Buchta, Optymalizacja…, op. cit.
46
W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie
bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Wrocław 2013
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przez ograniczenia techniczne związane z: bilansem i wymaganym poziomem
rezerw mocy, pewnością zasilania odbiorców, charakterystycznymi właściwościami
jednostek wytwórczych, obciążalnością elementów systemu, poziomami napięć,
warunkami zwarciowymi oraz stabilnością lokalną i globalną systemu elektroenergetycznego. Przy czym często stosuje się w procesie obliczeniowym
uproszczenia polegające m.in. na pominięciu niektórych ograniczeń lub ich
aproksymacji.
W warunkach rynkowych wybór strategii rozwoju infrastruktury sieciowej
odbywa się na bazie kompleksowej analizy techniczno-ekonomicznej przy
pogłębionym stanie niepewności danych wejściowych związanych m.in. z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej i zjawiskami jej towarzyszącymi. Dodatkowo
pojawia się konieczność podjęcia optymalnej decyzji rozwoju i rozważenia bardzo
wielu zróżnicowanych parametrów i uwarunkowań. Wiąże się to ze zwiększonym
ryzykiem, wynikającym z niepewności przyszłych warunków pracy sieci elektroenergetycznej.
Niedopasowanie procesu planowania do realnych mechanizmów rynkowych
niesie ze sobą wzrost kosztów infrastruktury sieciowej i funkcjonowania systemu
47
oraz brak reakcji na sygnały o istniejących (i powstających) ograniczeniach.
Wnioski
Proces planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej
powinien być realizowany przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.
Kluczowe znaczenie ma zachowanie równowagi pomiędzy celami: technicznymi,
ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.
Obecnie stosowana metodyka planowania rozwoju infrastruktury sieciowej
powinna uwzględniać w możliwie największym stopniu: krajowe uregulowania
prawne, uwarunkowania środowiskowe, uwarunkowania społeczne, uwarunkowania rynkowe, uwarunkowania ekonomiczne, uwarunkowania techniczne,
zachowania odbiorców, niepewność przyszłych uwarunkowań pracy infrastruktury
sieciowej, kluczową rolę planisty (eksperta) oraz kryteria ekonomiczne.
Rozwiązania uzyskiwane w procesie planowania powinny spełniać wymagania techniczne, być najefektywniejsze ekonomicznie, najbardziej skuteczne
ekologicznie i najbardziej akceptowane społecznie.
Rynek energii elektrycznej stwarza nowe wymagania dla procesu planowania
rozwoju infrastruktury sieciowej, które obejmują likwidację zagrożeń związanych
z niezawodnością pracy oraz ograniczeń zdolności przesyłowej sieci elektroenergetycznej, przy spełnieniu kryteriów dotyczących bezpieczeństwa dostaw
energii.
Funkcja celu w planowaniu infrastruktury sieciowej w warunkach rynkowych
związana jest z minimalizacją tzw. lokalnej siły rynkowej lub maksymalizacją
nadwyżki: rynkowej, producenta lub konsumenta. Jej wybór ma kluczowe
znaczenie dla procesu planowania, bowiem może prowadzić do odmiennych
decyzji inwestycyjnych.
Rozwój rynku energii elektrycznej wymusza zwiększenie efektywności
procesu planowania rozwoju infrastruktury sieciowej. Procedury planistyczne
powinny być ukierunkowane na intensywne wykorzystanie istniejącego potencjału
47

J. Popczyk, Bezpieczeństwo…, op. cit.
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infrastruktury sieciowej i efektywne określenie kierunków jej modernizacji
lub rozbudowy. Przy czym głównym ekonomicznym uzasadnieniem podjęcia
inwestycji jest zmniejszenie kosztów ograniczeń przesyłowych uzyskane w wyniku
zwiększenia zdolności przesyłowej sieci elektroenergetycznej.
Streszczenie
W artykule przedstawiono problematykę planowania rozwoju infrastruktury
sieciowej na tle aktualnych zjawisk występujących w sektorze elektroenergetycznym i w odniesieniu do potrzeb tego sektora. Przy czym zwrócono szczególną
uwagę na: krajowe uregulowania prawne, uwarunkowania środowiskowe,
uwarunkowania społeczne, uwarunkowania rynkowe, uwarunkowania ekonomiczne, uwarunkowania techniczne, zachowania odbiorców, niepewność przyszłych
uwarunkowań pracy infrastruktury sieciowej, kluczową rolę planisty (eksperta) oraz
kryteria ekonomiczne. Stwierdzono, że obecnie stosowana metodyka planowania
rozwoju infrastruktury sieciowej powinna uwzględniać w możliwie największym
stopniu wspomniane elementy. Ponadto przeanalizowano wybrane aspekty
rynkowe planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Rynek
energii elektrycznej ma obecnie kluczowe znaczenie i stwarza nowe wymagania
dla planowania rozwoju infrastruktury sieciowej.
Słowa kluczowe: infrastruktura sieciowa, rozwój, planowanie
Summary
In this paper, the analysis of electric power network infrastructure expansion
planning on a background of current phenomena in the electric power sector and
in connection to needs of this sector is made. A special attention is paid to: national
legal regulations; environmental, social, market, economic and technical
conditions; conduct of electricity consumers; uncertainty of future conditions
for electric power network infrastructure operation; key role of planer (expert) and
economic criterions. Current applied methodology of planning of electric power
network infrastructure should take into consideration as many mentioned elements
as possible. Moreover, selected market aspects of electric power network
infrastructure development planning are analised. Electricity market is of key
importance currently and creates new requirements for network infrastructure
development planning.
Key words: network infrastructure, development, planning
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1. Wprowadzenie
Kogeneracja, lub inaczej skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
(Combined Heat and Power, CHP) to zamiana energii zawartej w paliwach na
ciepło, chłód, energię elektryczną lub mechaniczną, realizowana w jednym
1
urządzeniu lub zespole kilku połączonych ze sobą urządzeń. Może ona być
realizowana zarówno na dużą skalę w elektrociepłowniach zawodowych jak
i w tzw. skali mikro czyli przy użyciu agregatów kogeneracyjnych pracujących
bezpośrednio na potrzeby obiektu, w którym zostały zainstalowane.
W układzie rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej ciepło
wytwarzane jest lokalnie np. w kotłowni gazowej, natomiast energia elektryczna
jest produkowana w elektrowni i dostarczana do odbiorcy poprzez sieci
elektroenergetyczne, przesyłowe i rozdzielcze. W Polsce elektrownie w większości
oparte są na procesie spalania węgla. W energetyce zawodowej sprawności
osiągane w produkcji energii elektrycznej to 36-40%. W przypadku elektrociepłowni
zarówno energia elektryczna jak i powstające w procesie spalania ciepło
2
sprzedawane są odbiorcom, a osiągana sprawność wynosi powyżej 85%.
Duży potencjał rozwojowy kogeneracji tkwi w sektorze ciepłowniczym oraz
w energetyce przemysłowej. W zakładach przemysłowych (np. z branży
spożywczej, piwowarskiej, papierniczej, chemicznej) jednostki kogeneracyjne
mogą mieć znaczący udział w dostawach pary, ciepłej wody i ciepłego powietrza
do celów technologicznych oraz do ogrzewania i chłodzenia, a także mogą mieć
duży udział w zaspokajaniu popytu na energię elektryczną. Wyróżnia się
następujące segmenty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z zastosowaniem
3
kogeneracji, o zróżnicowanych problemach prowadzenia działalności:
- wytwarzanie ciepła do celów przemysłowych, w których wymagana
o
temperatura nośnika (pary lub wody) przekracza 140 C,
1

W. Mielczarski, Rozwój systemu elektroenergetycznego (w:) Rozwój systemów elektroenergetycznych
– wybrane aspekty. Łódź 2004
P. Kaleta, T. Wałek, Innowacyjna metoda zaopatrywania małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w ciepło i energię elektryczną (w:) E. Milewska, I. Żabińska (red.), Systemy wspomagania
w inżynierii produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych. Gliwice 2014
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- ciepłownictwo, gdzie temperatura nośnika mieści się w przedziale
o
40-140 C,
- wytwarzanie ciepła do celów rolniczych, np. ogrzewania cieplarni, gdzie
o
temperatura nośnika może być niższa niż 40 C.
Jeżeli chodzi o ciepłownie to do 2030 roku (zgodnie z celami „Polityki
energetycznej Polski do 2030 roku”) mają być one zastąpione źródłami
kogeneracyjnymi (Projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030
roku.”). Inwestycje w technologie kogeneracyjne są zatem dla sektora
ciepłowniczego jednym z możliwych kierunków rozwoju, który jest wymuszony
dostosowaniem się do obowiązujących wymogów prawnych.
Energia elektryczna generowana w kogeneracji może być w całości zużyta
w danym obiekcie, jak też w całości lub w części sprzedana do sieci lub innym
odbiorcom. Miejsca gdzie zasadne jest stosowanie kogeneracji oprócz ciepłowni
i zakładów przemysłowych to pojedyncze obiekty o stosunkowo niedużych
potrzebach energetycznych takich jak np.: szpitale, uczelnie, centra sportowe,
centra handlowe, biurowce, hotele, osiedla mieszkaniowe, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów czy szklarnie. Ciepło wytwarzane w kotłowni lub
dostarczone z sieci oraz energia elektryczna z sieci są w takich obiektach
4
zastępowane przez prowadzoną we własnym zakresie produkcję skojarzoną.
1.1. Technologie kogeneracyjne
Obecnie od momentu wejścia w życie Dyrektywy 2004/8/WE do kogeneracji
5
zalicza się następujące rozwiązania techniczne:
- turbiny gazowe, pracujące w cyklu kombinowanym z odzyskiem ciepła,
- turbiny parowe, przeciwprężne,
- turbiny parowe upustowo-kondensacyjne,
- turbiny gazowe z odzyskiem ciepła,
- silniki spalinowe (tłokowe),
- mikroturbiny,
- silniki Stirlinga,
- ogniwa paliwowe,
- silniki parowe,
- instalacje wykorzystujące organiczny obieg Rankine’a,
- ewentualnie każda inna technologia (lub ich kombinacja), w której
następuje jednoczesne wytwarzanie w jednym procesie ciepła oraz energii
elektrycznej lub mechanicznej).
Wszystkie z tych technologii są wykorzystywane w kogeneracji, choć tylko
nieliczne odgrywają dominującą rolę, jak np. turbiny parowe, które są jednymi
z bardziej uniwersalnych napędów. Chociaż znane są już od dawna, są ciągle
używane, ciesząc się popularnością także w systemach kogeneracji, głównie
średniej i dużej skali. W przeciwieństwie do instalacji CHP z turbinami gazowymi
oraz silnikami tłokowymi, w których ciepło jest produktem ubocznym, w systemach

4

H. Charun, Podstawy gospodarki energetycznej. Cz. 2. Przykłady zastosowań. Koszalin 2005;
J. Skorek, Techniczno-ekonomiczna analiza porównawcza budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy z silnikiem tłokowym lub turbiną gazową, „Instal” 2012, nr 4, s. 28-33
5
W. Mielczarski, Rozwój systemu…, op. cit.
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z turbinami parowymi to energia elektryczna jest produktem uzyskiwanym niejako
dodatkowo.
W systemach kogeneracji używa się najczęściej dwóch typów turbin, które
ze względu na sposób wykorzystania pary wylotowej określa są jako turbiny
przeciwprężne oraz upustowo-kondensacyjne. W pierwszym przypadku cała para
wodna trafia do obciążenia, gdzie oddaje ciepło, ulegając kondensacji (kondensat
wraca z powrotem do systemu). W turbinach upustowo-kondensacyjnych część
strumienia pary jest pobierana z tzw. upustów, dzięki czemu do odbiorników ciepła
dopływa para o konkretnej temperaturze i ciśnieniu. Spośród dwóch wymienionych
rozwiązań prostsze w realizacji są turbiny przeciwprężne. Ich zaletą jest też duża
sprawność energetyczna w porównaniu do turbin upustowo-kondensacyjnych
dzięki temu, że ciepło jest całkowicie przekazywane do obciążenia. Wadą
natomiast jest uzależnienie natężenia przepływu pary, a tym samym wytwarzanej
mocy elektrycznej od termicznego obciążenia turbiny. Dlatego w systemach
kogeneracji z turbinami przeciwprężnymi wręcz wymagane jest podłączenie
do publicznej sieci energetycznej, z której można uzupełniać niedobory energii lub
odsprzedać do niej nadwyżki, jeżeli produkcja systemu kogeneracji przekroczy
6
zapotrzebowanie.
Bardzo obiecujące są również układy z silnikami Stirlinga. Zastosowanie ich
w układach kogeneracyjnych pozwala uzyskać dobre parametry: wysoką
wydajność, niewielkie pobory paliwa pierwotnego, niewielki hałas, możliwość
różnej konfiguracji silników, wysoka trwałość oraz niskie wskaźniki emisji. Silnik
Stirlinga to silnik cieplny, pracujący w obiegu zamkniętym z regeneracją ciepła.
Silnik Stirlinga pracuje w układzie stałego połączenia z zewnętrznym źródłem
ciepła co zapewnia doprowadzenie energii napędowej na wiele sposobów.
W układach tych źródłem ciepła są głównie spaliny wytworzone w procesach
spalania paliw. Natomiast ciepło z obiegu odprowadzane jest do źródła o niskiej
temperaturze. Ostatecznie sprawność obiegu zależy od różnicy temperatury
między źródłami. Technologia ta ma wiele zalet ale oczywiście nie można
zapomnieć też o wadach tych silników, a są to: niski poziom rozwoju technologii
oraz wysoki jednostkowy nakład inwestycyjny. Warto też wspomnieć, że rozwój
silnika Stirlinga w przemyśle samochodowym w latach 70. nie mógł przebić
7
konwencjonalnego Diesla oraz silników Otto.
Część z wymienionych wcześniej technologii obecnie nie jest ekonomicznie
opłacalna w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych, ale należy je traktować
perspektywicznie jak przyszłościową alternatywę dla stosowanych obecnie
8
rozwiązań. W tabeli poniżej (Tab. 1) została pokazana charakterystyka techniczna
wybranych technologii kogeneracyjnych.

6

R. Dańko, K. Szymała, H. Holtzer, G. Holtzer, Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
w systemie Kogeneracji, http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3627/skojarzone-wytwarzanie-energiielektrycznej-i-ciepla-w-systemie-kogeneracji.pdf (pobrano 16.01.2018 r.)
7
M. Holuk, Aktualny stan mikro-kogeneracji domowej, „Prace Instytutu Elektrotechniki” 2009, zeszyt
242, s. 23-37
8
W. Mielczarski, Rozwój systemu…, op. cit.
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Tabela nr 1: Charakterystyka techniczna typowych systemów kogeneracyjnych

System

Moc
elektryczna

Średnia
roczna
dyspozycyjność

Sprawność
elektryczna

Sprawność
całkowita

Współczynnik
moc/ciepło

MWel

%

obciążenie obciążenie
100%
50%

%

-

Turbina
0,5-100
90-95
14-35
13-28
60-85
0,1-0,5
parowa
Turbina
gazowa z
0,1-100
90-95
25-40
18-30
60-80
0,5-0,8
cyklem
otwartym
Turbina
gazowa z
0,5-100
90-95
30-35
30-35
60-80
0,5-0,8
cyklem
zamknięt
ym
Cykl
łączony
4-100
77-85
35-45
25-35
70-88
0,6-2,0
Joule Rankine
Silnik
0,07-50
80-90
35-45
32-40
60-85
0,8-2,4
diesla
Silnik z
zapłone
0,015-2
80-85
27-40
25-35
60-80
0,5-0,7
m
iskrowym
Ogniwa
0,04-50
90-92
37-45
37-45
85-90
0,8-1,0
paliwowe
Silnik
0,00385-90
35-50
34-49
60-80
1,2-1,7
Stirling-a
1,5
Źródło: Mielczarski W., Rozwój systemu elektroenergetycznego [w:] Rozwój systemów
elektroenergetycznych – wybrane aspekty, Politechnika Łódzka 2004

Coraz bardziej popularne stają się także zespoły CHP w postaci
trójgeneracyjnej. Oprócz tradycyjnie wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła
produkowany jest także chłód (woda lodowa), użytkowany najczęściej do celów
klimatyzacyjnych lub technologicznych. Wszędzie tam, gdzie występuje
zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło i chłód celowa jest instalacja
układu CHP połączonego z urządzeniem chłodniczym. W układach CHP instaluje
się wtedy najczęściej chłodziarki absorpcyjne zasilane ciepłem odbieranym ze
spalin i układu chłodzenia silnika. Dzięki zastosowaniu chłodziarek absorpcyjnych
możliwe jest wtedy bardziej efektywne wykorzystanie ciepła generowanego
9
w układzie.

9

A. Dużyński, Analiza rzeczywistych parametrów techniczno-eksploatacyjnych gazowych zespołów
kogeneracyjnych (w:) Politechnika Częstochowska, seria Monografie nr 142, Częstochowa 2008
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1.2. Paliwa gazowe dla kogeneracji
Zespoły kogeneracyjne CHP mogą być zasilane różnymi rodzajami gazu,
co stanowi ich cechę charakterystyczną. Główne paliwa gazowe stosowane
10
do zasilania układów CHP to:
- gaz ziemny zaazotowany,
- gaz ziemny wysokometanowy,
- biogazy (np. gaz pozyskiwany w oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy,
gaz ze zgazowania biomasy),
- gaz kopalniany z odmetanowania kopalń węgla kamiennego,
- gaz syntezowy,
- gaz koksowniczy,
- gazy odpadowe z procesów technologicznych (głównie hutniczych
i chemicznych),
- propan i mieszaniny propanu z butanem (LPG).
Paliwo gazowe stosowane do zasilania tłokowych silników spalinowych
11
w układach energetyki skojarzonej musi charakteryzować się przede wszystkim:
- wysoką wartością opałową,
- akceptowalną odpornością na spalanie stukowe (detonacyjne),
- czystością,
- odpowiednio dobraną prędkością spalania mieszanki paliwowopowietrznej.
Zasadniczym problemem technicznym stojącym przed konstruktorami silników
tłokowych, które będą zasilane niskokalorycznymi paliwami gazowymi (znikoma
zawartość CH4, stosunkowo znaczna zawartość CO i H2), jest odpowiednia
adaptacja i dostosowanie silnika do konkretnego rodzaju gazu. Liczba metanowa
paliwa gazowego określa odporność paliwa na spalanie stukowe. Odporność
ta rośnie wraz ze wzrostem tej liczby. W przypadku paliw gazowych o niestałej lub
niskiej liczbie metanowej występuje niebezpieczeństwo spalania stukowego,
a przez to zagrożenie ekstremalnym obciążeniem mechanicznym i termicznym
oraz skutkującymi tym uszkodzeniami silnika. Podstawowym gazem stosowanym
w układach wysokosprawnej kogeneracji CHP jest gaz ziemny wysokometanowy,
3
o zawartości metanu powyżej 90% i o wartości opałowej większej niż 30 MJ/m .
Pozostałe gazy, pomimo ich walorów cenowych, są dyskwalifikowane przez niższą
wartość opałową, większą zawartość zanieczyszczeń i brak powszechności
w dostępie do ich stosowania. Są to gazy, które zawsze będą w mniejszym stopniu
12
wykorzystywane w układach wysokosprawnej kogeneracji.
Inwestycja w kogenerację może nieść ze sobą wiele korzyści - poprawę
ekonomiki działalności podmiotów gospodarczych, wzrost ich efektywności
energetycznej, korzyści finansowe oraz ekologiczne. Warunkiem uzyskania tych
korzyści jest wykonanie szczegółowych analiz m.in.: technicznej oraz ekonomicznej w celu doboru odpowiedniego układu. W wyniku analizy technicznej
zostają określone właściwe parametry układu kogeneracyjnego. Ustalone parametry techniczne są jednym z czynników determinujących opłacalność inwestycji
10

J. Kalina, J. Skorek, Paliwa gazowe dla układów kogeneracyjnych, http://www.zgazowywarkaobor
nikislaskie.pl/wp-content/uploads/2013/01/technologie-chp.pdf (pobrano 16.01.2018 r.)
11
Ibidem
12
Ibidem
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w układy kogeneracyjne. Wybrany wariant techniczny musi być uzasadniony
ekonomicznie, dlatego w oparciu o parametry techniczne wykonuje się analizę
ekonomiczną inwestycji w kogenerację. Analiza ta pozwala na oszacowanie wyniku
ekonomicznego inwestycji, realne ocenienie wskaźników ekonomicznych oraz
ustalenie przewidywanej wysokości zwrotu poniesionych kosztów w określonym
horyzoncie czasowym. Analiza ekonomiczna jest dla potencjalnego inwestora
podstawą wyboru najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwiązania.
2. Uwarunkowania efektywności ekonomicznej gazowych układów
kogeneracyjnych
Nawet najlepsze wskaźniki efektywności energetycznej i ekologicznej nie
są czynnikiem przesądzającym o realizacji projektu inwestycyjnego budowy układu
kogeneracyjnego. Podstawą takiej decyzji może być jedynie pozytywny efekt
ekonomiczny, który zależy od wielu czynników. Czynniki te można podzielić
na dwie zasadnicze grupy - czynniki techniczno-eksploatacyjne i czynniki
13
zewnętrzne:
I Czynniki techniczno-eksploatacyjne:
• Sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej - są wysokie
w przypadku układów gazowych i sięgają nawet ok. 85%, mogą zapewnić
liczne korzyści finansowe i środowiskowe.
• Roczny stopień wykorzystania mocy cieplnej i elektrycznej - wskaźniki
opłacalności inwestycji są tym lepsze, im większa jest liczba godzin pracy
układu w roku. Przy krótkim rocznym czasie wykorzystania mocy
zainstalowanej urządzeń należy dążyć do wykorzystania urządzeń
w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną
w systemie elektroenergetycznym w celu uzyskania najkorzystniejszych
cen jej sprzedaży.
• Jednostkowe nakłady inwestycyjne - są niższe w porównaniu z innymi
technologiami energetycznymi, zależą od rodzaju układu kogeneracyjnego
i jego mocy. Układy o mniejszych mocach charakteryzują się wyższymi
jednostkowymi nakładami inwestycyjnymi niż układy o wyższych mocach.
• Przestoje związane z modernizacją - są bardzo krótkie w przypadku
układów gazowych.
• Koszty remontów, czynników eksploatacyjnych takich jak woda
uzupełniająca, materiały czy też powstające odpady - w zakresie bieżących
kosztów przeglądów oraz planowanych remontów występuje znaczne
zróżnicowanie w zależności od zastosowanego układu technologicznego.
Koszt eksploatacyjny jest wprost proporcjonalny do czasu pracy agregatu,
należy więc dążyć do tego, by jednostka pracowała z mocą nominalną
przez krótsze okresy zamiast pracy ciągłej z mocą obniżoną, jednakże
często jest to utrudnione przez charakter odbioru produkowanej energii,
a układ nie jest wyposażony w zasobniki energii.
13

R. Dańko, K. Szymała, M. Holtzer, G. Holtzer,Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
w systemie Kogeneracji, http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3627/skojarzone-wytwarzanie-energii-ele
ktrycznej-i-ciepla-w-systemie-kogeneracji.pdf (pobrano 16.01.2018 r.); J. Skorek, Techniczno-ekonomiczna analiza porównawcza budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy z silnikiem
tłokowym lub turbiną gazową, „Instal” 2012, nr 4, s. 28-33; H. Wojciechowski, Efektywność techniczna
i ekonomiczna rozproszonych i rozsianych układów wytwarzania energii, „Instal” 2010, nr 6, s. 12-18
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•

•

•

•

Rodzaj stosowanego paliwa - podstawowym gazem stosowanym
w układach wysokosprawnej kogeneracji jest gaz ziemny wysokometanowy, o zawartości metanu powyżej 90% i o wartości opałowej
3
większej niż 30 MJ/m . Pozostałe gazy, pomimo ich walorów cenowych,
są dyskwalifikowane przez niższą wartość opałową, większą zawartość
zanieczyszczeń i brak powszechności w dostępie do ich stosowania.
Zastosowana technologia - technologia musi być dostosowana do specyfiki
danego podmiotu gospodarczego i powinna charakteryzować się
największym zyskiem. Koszt produkcji ciepła zależy od technologii jego
produkcji. Parametry techniczno-ekonomiczne w różnym stopniu wpływają
na wartość jednostkowego kosztu produkcji ciepła.
Koszty płac i ubezpieczeń - ten czynnik bardzo korzystnie sytuuje
nowoczesne układy kogeneracyjne, które charakteryzują się niskim
stopniem nasycenia obsługą. Przy wyposażeniu układu kogeneracyjnego
w wysokiej klasy aparaturę kontrolno-pomiarową i nadzoru energetycznego, można go praktycznie potraktować jako układ bezobsługowy,
zapewniając jedynie możliwość wizyt serwisu w sytuacjach awaryjnych.
Uciążliwość dla środowiska i związane z tym opłaty środowiskowe oraz
konieczność uzyskiwania pozwoleń środowiskowych - jest niska dla układów gazowych dzięki stosowaniu paliw gazowych i wysokich sprawności
wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

II Czynniki zewnętrzne kształtujące opłacalność inwestycji w kogenerację:
• Wysokość kosztu pozyskania kapitału inwestycyjnego - wielkość stopy
dyskonta, która powinna uwzględniać premię za ryzyko oraz stopę inflacji.
• Wielkość i struktura cen paliw gazowych (głównie gazu ziemnego) – koszty
paliwa zależą od rodzaju paliwa i jego kosztu jednostkowego oraz od
wielkości zużycia paliwa, na które z kolei wpływa sprawność układu.
Należy zauważyć, że w Polsce występuje niekorzystna struktura cen
systemowego gazu ziemnego. Ceny gazu dla dużych odbiorców
przemysłowych są wyższe niż w krajach UE w przeciwieństwie do małych
odbiorców komunalnych, co bardzo niekorzystnie wpływa na opłacalność
układów gazowych. Patrząc jednak optymistycznie, w perspektywie
długofalowej nie należy się spodziewać gwałtownych wzrostów cen paliw
gazowych – budowa gazoportu, nowych połączeń gazowych oraz
poszukiwanie złóż gazu łupkowego, mogą przyczynić się do spadku cen
gazu lub utrzymania ich na obecnym poziomie z uwagi na rosnącą jego
podaż.
• Ceny sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz ich struktura taryfowa ceny sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, obok ceny zakupu paliwa,
decydują w stopniu podstawowym o opłacalności inwestycji. Dotyczy
to zwłaszcza energii elektrycznej. Najkorzystniejsza sytuacja występuje
w przypadku układów kogeneracyjnych pracujących „na własne potrzeby”,
zastępując przy tym samym energię kupowaną z sieci. Koszt uniknięty jest
bowiem dużo wyższy niż ceny sprzedaży tej energii do sieci. Obecna
relacja cen sprzedaży energii do cen zakupu paliwa powoduje, że układy
skojarzone, choć są efektywne technicznie nie są efektywne ekonomicznie.
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By poprawić efektywność ekonomiczną wprowadzono certyfikaty
pochodzenia energii.
• Ceny świadectw pochodzenia wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - świadectwa „żółte” (dla instalacji o mocy do 1 MWe,
np. cena w 2017 r. wynosi 120,00 zł/MWh), świadectwa „czerwone” (dla
instalacji kogeneracyjnej o mocy powyżej 1MWe, ich cena w 2017 roku
wynosi 10,00 zł/MWh) i „fioletowe” (dla jednostek kogeneracyjnych
opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem, ich cena
w 2017 r, kształtuje się na poziomie 56,00 zł/MWh).
• Ceny świadectw pochodzenia wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych (przy wykorzystaniu jako paliwo np. biogazu) - tzw.
świadectwa „zielone”, ich cena w 2014 r. została ustalona na poziomie
ok 300 zł/MWh, w 2017 r. ich cena spadła i wynosi obecnie ok 40 zł/MWh.
Aktualnie obowiązujący system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii
będących jednocześnie jednostkami kogeneracyjnymi pozwala na łączenie
za wyprodukowanie danej megawatogodziny energii certyfikatu zielonego
i żółtego lub certyfikatu zielonego i fioletowego.
• Zmiana w czasie kosztów środowiskowych w tym głównie uprawnień
do emisji CO2 – są to koszty zewnętrzne (koszty: emisji zanieczyszczeń,
wody, składowania odpadów, odprowadzania ścieków itp.). W przeciwieństwie do krajów wysoko rozwiniętych, w Polsce koszty gospodarczego
korzystania ze środowiska są stosunkowo niskie.
Czynniki techniczno-eksploatacyjne zależą w pewnym stopniu od decyzji
inwestora, czynniki zewnętrzne choć wpływają bardzo istotnie na efekty
ekonomiczne inwestycji, są w zasadzie niezależne od procesu decyzyjnego.
Pomiędzy parametrami techniczno-eksploatacyjnymi a czynnikami zewnętrznymi
istnieją zależności, których znajomość pozwala skuteczniej przeprowadzić dobór
układu kogeneracyjnego na poziomie studiów możliwości czy wykonalności
inwestycji.
Ocena efektywności ekonomicznej dla projektu budowy gazowego układu
kogeneracyjnego sprowadza się do wyznaczenia wskaźników opłacalności, które
są kryteriami ułatwiającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych i dającymi
możliwość porównania kilku rozwiązań projektowych. Do głównych wskaźników
opłacalności zalicza się wartość bieżącą netto po zakończeniu eksploatacji obiektu
NPV osiągnięty przez wszystkie lata eksploatacji podmiotu przeliczony na chwilę
aktualną, wewnętrzną stopę zwrotu kapitału inwestycyjnego IRR oraz dynamiczny
okres zwrotu poniesionych nakładów DPBP. Miernik NPV, a także mierniki IRR
i DPBP w literaturze przedmiotu przedstawiane są w zapisie dyskretnym,
za pomocą szeregów. Taki zapis nie daje jednak możliwości szybkiej i łatwej
14
analizy zmian wartości tych wskaźników.
Takich problemów nie stwarzają zapisy NPV, IRR, DPBP w czasie ciągłym,
czyli gdy zapisze się je za pomocą całek. We wzorach tych dla wszystkich
wielkości podcałkowych można bowiem założyć wówczas dowolne funkcje zmian
ich wartości w czasie, np. dowolne scenariusze zmian w czasie cen nośników
energii oraz jednostkowych stawek za emisje zanieczyszczeń do środowiska
14

R. Bartnik, W. Skomudek, A. Otawa, Metodyka i modele matematyczne poszukiwania optymalnej
strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła, „Pomiary Automatyka Robotyka” 2016, nr 4, s. 51-58
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naturalnego. Zapisy ciągłe mają zatem nieporównaną przewagę nad zapisami
dyskretnymi. Pozwalają w łatwy i szybki sposób analizować zmiany na przykład
wartości zysku NPV w celu znalezienia jego wartości największej. Główne
wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w sektorze paliw i energii
15
w zapisie ciągłym kształtują się następująco:
• NPV (wartość bieżąca netto po zakończeniu eksploatacji obiektu):
T

[

]

NPV = ò SR - Ke - F - R - (SR - Ke - F - A)p e-rtdt
•

IRR (wewnętrzna stopa zwrotu kapitału):
T

ò (S
0

•

(1)

0

T

R

- K e )e

- IRRt

dt = ò [ F ( IRR ) + R( IRR )]e- IRRt dt

(2)

0

DPBP (dynamiczny okres zwrotu poniesionych nakładów), przy założeniu
NPV=0 miernik definiuje się wzorem:
DPBP

T

- rt
- rt
ò [SR - Ke - (SR - Ke - F - A) p]e dt = ò ( F + R)e dt
0

(3)

0

gdzie:
A − rata amortyzacji,
F − zmienne w czasie odsetki (koszty finansowe) od środków inwestycyjnych J0; odsetki
F są nieznaną funkcją zmiennych w czasie rat R; F = F[R(t)],
Ke − zmienne w czasie roczne koszty eksploatacji,
N − wyrażony w latach kalkulacyjny okres eksploatacji elektrociepłowni,
p − zmienna w czasie stopa podatku dochodowego,
R − zmienna w czasie rata spłaty kredytu,
r − zmienna w czasie stopa dyskonta,
SR − zmienny w czasie roczny przychód,
t − czas,
T − wyrażony w latach kalkulacyjny okres eksploatacji elektrociepłowni.

Ważne zatem jest opracowanie mierników NPV, IRR i DPBP w zapisie
ciągłym oraz zbudowanie za ich pomocą „ciągłych” modeli matematycznych
umożliwiających zastosowanie rachunku różniczkowego do analizy przebiegów ich
wartości w czasie. Zapisy te będą fundamentem do szczegółowych analiz
techniczno-ekonomicznych przedsięwzięć budowy układów kogeneracyjnych.
Najlepszą inwestycją będzie ta technologia kogeneracyjna przy której obliczona
wartość NPV osiągnie największą wartość. Podstawowym warunkiem opłacalności
projektu jest uzyskanie w czasie okresu eksploatacji układu wartości NPV większej
od zera (NPV>0). W przypadku źródeł skojarzonych miernik ten w postaci ciągłej
16
ma następującą postać:

15
16

Ibidem
Ibidem
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gdzie:

a el , a pal , aCO2 , aCO , aSO2 , a NO X , a pył , bCO2

‒ sterowania,

Eel,R − roczna produkcja netto energii elektrycznej, MWh/a,
QR ‒ roczna produkcja netto ciepła, GJ/a,
ᵑc ‒ sprawność energetyczna wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (jej wartość zależy
od zastosowanej technologii skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej),
u − udział energii chemicznej paliwa w całkowitym jej rocznym zużyciu, dla którego nie jest
wymagany zakup pozwoleń na emisję CO2,

pCO2 , pCO , p NO x pSO2 , p pył –

jednostkowe stawki za emisję CO2, CO, NOx, SO2, pyłu,

PLN/kg,
xwu,m,od − współczynnik uwzgledniający koszty wody uzupełniającej,
pomocniczych, odprowadzania ścieków, składowania żużla, odpadów,
xpł,p,ub − współczynnik uwzgledniający koszty płac, podatków, ubezpieczeń itd.,

r CO , r CO , r NO , r SO , r pył –
2

x

2

materiałów

emisje CO2, CO, NOx, SO2, pyłu na jednostkę energii

chemicznej paliwa, kg/GJ (wielkości te zależą od zastosowanego paliwa).
17

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR w postaci ciągłej:
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Dynamiczny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych DPBP w zapisie
18
ciągłym:
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Przedstawione zapisy mierników NPV, IRR, DPBP w czasie ciągłym mają
ogromną przewagę nad zapisami dyskretnymi. Zapisy ciągłe pozwalają na analizę
modeli matematycznych za pomocą rachunku różniczkowego, bez którego byłoby
bardzo trudno dostrzec jak zmieniają się wartości NPV, IRR, DPBP w zależności
od czasowych zmian m.in. cen nośników energii i taryfowych opłat
środowiskowych. Zastosowanie zaprezentowanych wskaźników NPV, IRR, DPBP
w zapisie ciągłym jest nowatorskim podejściem do wykonywania szczegółowych
analiz techniczno-ekonomicznych procesów inwestycyjnych związanych z budową
19
układów kogeneracyjnych.
2.1. Analiza opłacalności przykładowego układu kogeneracyjnego
Szacunkową ocenę wpływu najistotniejszych parametrów technicznych,
eksploatacyjnych oraz cenowych na opłacalność inwestycji przeprowadzono na
przykładzie układu kogeneracyjnego małej mocy (poniżej 1 MW) z silnikiem
3
gazowym zasilanym gazem ziemnym o wartości opałowej ok. 36,5 MJ/m .
W układzie zastosowano silnik produkcji MTU Gas Engine 8V L63, czterosuwowy
o zapłonie iskrowym, turbodoładowany, chłodzony olejem i glikolem. Sprawność
wybranego układu kształtuje się na poziomie ok. 84%, wskaźnik PES
(oszczędność energii pierwotnej) to ok. 22,5%. Całkowite nakłady inwestycyjne
wyniosły 3200000 zł, przyjęto finansowanie ze środków własnych na poziomie
20%, pozostałe 80% pokrywa preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW. Zakres
inwestycji obejmował: budowę układu kogeneracyjnego w wersji kontenerowej,
budowę przyłącza gazu i stacji redukcyjno-pomiarowej oraz budowę przyłącza
i stacji transformatorowej średniego napięcia. Efekty inwestycji są następujące:
wyprodukowana energia elektryczna brutto: ok. 6350 MWh rocznie, z czego ok.
14% jest zużywane na potrzeby własne a reszta jest sprzedawana do sieci, ciepło
wytworzone w kogeneracji i wprowadzone do sieci ciepłowniczej to 25 tys. GJ
18
19

Ibidem
Ibidem
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rocznie. Dla istniejących uwarunkowań makroekonomicznych przyjęto stopę
dyskonta r=8% (trudno ją właściwie oszacować, gdyż zależy od czynników, które
również są szacowane), podatek dochodowy p=19%. W analizie przyjęto rok
na realizację budowy układu kogeneracyjnego b=1 oraz kalkulacyjny okres
eksploatacji T=15 lat. W obliczeniach rocznych kosztów przyjęto następujące
pozycje:
- koszt paliwa 115,20 PLN/MWh (energia chemiczna zużytego gazu
to ok. 15612 MWh);
- roczna stopa kosztów stałych zależnych od nakładów inwestycyjnych δrem =
3%;
- współczynnik uwzgledniający koszty wody uzupełniającej, materiałów
pomocniczych, odprowadzania ścieków, składowania żużla, odpadów
xwu,m,od = 0,02;
- współczynnik uwzgledniający koszty płac, podatków, ubezpieczeń xpł,p,ub=
0,25;
- emisja dwutlenku węgla na jednostkę energii chemicznej paliwa
!"# = 55 kg/GJ, jednostkowa stawka za emisję CO2= 0,29 PLN/Mg;
- emisja tlenku węgla na jednostkę energii chemicznej paliwa !" = 0 kg/GJ;
- emisja tlenków azotu na jednostkę energii chemicznej paliwa $"% = 0,02
kg/GJ, jednostkowa stawka za emisję NOx = 530 PLN/Mg;
- emisja dwutlenku siarki na jednostkę energii chemicznej paliwa
&"# = 0 kg/GJ;
- emisja pyłu na jednostkę energii chemicznej paliwa '() = 0 kg/GJ;
- udział energii chemicznej paliwa w całkowitym jej rocznym zużyciu, dla
którego nie jest wymagany zakup pozwoleń na emisję CO2 u = 0 kg/GJ,
koszt zakupu dodatkowych pozwoleń na emisję CO2 - 29,4 PLN/Mg.
W zestawieniu przychodów, uwzględniono przychody ze sprzedaży nadwyżek
energii elektrycznej do sieci (wartość uśredniona, cena sprzedaży: 175 zł/MWh)
oraz cenę sprzedaży ciepła (wartość uśredniona, cena sprzedaży: 273,6 zł/MWh).
Wyniki analizy dla wybranego układu kogeneracyjnego wykonane przy
pomocy wzorów nr 4,5 i 6 pokazały, że wartość bieżąca netto na końcu ostatniego
roku inwestycji jest dodatnia i wynosi NPV=2901000 zł, co oznacza, że inwestycja
jest opłacalna. Dynamiczny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych DPBP to około
5,9 lat, co oznacza zwrot przed końcem „życia” inwestycji i dochód od szóstego
roku inwestycji. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR, która dla analizowanego przypadku
wynosi odpowiednio około 20%, jest wyższa o 12 punktów procentowych
od założonej stopy dyskonta, co gwarantuje odporność inwestycji na zmiany
sytuacji ekonomicznej funduszy zaangażowanych w projekt. Wewnętrzna stopa
zwrotu IRR, która dla analizowanego przypadku jest wartością bardzo korzystną
dla inwestycji energetycznych.
Przedstawione obliczenia dotyczą piętnastoletniego okresu w przyszłości,
opierają się na wartościach antycypowanych więc niektóre z nich mogą ulec
zmianie, a co za tym idzie zmianie ulegnie również rezultat inwestycji.
Uwzględnienie w zastosowanych modelach matematycznych przyszłych
prognozowanych wartości poszczególnych parametrów takich jak np.: ceny paliw,
ciepła, energii elektrycznej, ceny emisji CO2, CO, NOx, SO2 dzięki zastosowaniu
prognozowania przy pomocy modeli prognostycznych pomogłoby określić wartości
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parametrów w sposób rzeczywisty, przejrzysty i wiarygodny. Jest to niezwykle
ważne, ponieważ niedoszacowanie lub przeszacowanie prognozy określonych
parametrów może skutkować błędnymi wynikami.
Podsumowanie
Kogeneracja jest nowatorską i perspektywiczną technologią. Jest współczesną tendencją światową, jej rozwój jest zagadnieniem bardzo aktualnym i ma bardzo
istotne znaczenie dla polskiego ciepłownictwa oraz energetyki przemysłowej.
Sam fakt wprowadzenia przez podmiot gospodarczy kogeneracji nie oznacza
automatycznego osiągnięcia efektów ekonomicznych w skali danego przedsięwzięcia. Osiągnięcie korzystnych wskaźników opłacalności (m.in. krótkich czasów
zwrotu nakładów inwestycyjnych, dużej wartości zysku) jest możliwe jedynie
w przypadku właściwie dobranego układu CHP. Zastosowanie kogeneracji jest
w większości przypadków rozwiązaniem opłacalnym i generującym duże oszczędności z tytułu własnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Budowa układów
kogeneracyjnych jest bardzo ważną inwestycją, ponieważ przeznaczone na ten cel
środki finansowe, mają w przyszłości wygenerować zysk dla danego podmiotu
gospodarczego.
Streszczenie
Układy kogeneracyjne wykorzystujące gaz ziemny stanowią obecnie atrakcyjne ekonomicznie źródło wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Artykuł
przedstawia podstawowe zagadnienia związane z kogeneracją, uwarunkowania
efektywności ekonomicznej projektów budowy układów kogeneracyjnych oraz
uproszczoną analizę opłacalności przykładowego układu kogeneracyjnego.
Słowa kluczowe: kogeneracja, technologie kogeneracyjne, skojarzone
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, efektywność ekonomiczna, modele
matematyczne, analiza opłacalności
Summary
Cogeneration systems using gas are currently an economically attractive
source of heat and electricity generation. The article presents basic issues related
to cogeneration, determinants of the economic efficiency of cogeneration system
construction projects and a simplified analysis of the profitability of an exemplary
cogeneration system.
Key words: cogeneration, cogeneration technologies, combined heat and
power generation, economic efficiency, mathematical models, profitability analysis
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ŁAD ENERGETYCZNY NA ETAPIE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Wprowadzenie
Dynamiczny wzrost różnorodnych inwestycji na terenie kraju przyczynia
się między innymi do możliwości wzrostu dbałości o jakość, a także o koszty,
realizacji oraz eksploatacyjne, budowanych obiektów. Odnosi się to nie tylko
do ilości zużycia wody, energii, segregacji odpadów, ale także doboru odpowiednich materiałów budowlanych, zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych.
Jednym z priorytetów jest stosowanie na każdym etapie procesu inwestycyjnego
rozwiązań energooszczędnych. Dotyczy to także odpowiedniego zagospodarowania terenów wokół realizowanych obiektów. Racjonalne wprowadzanie i eksploatowanie wszystkich elementów infrastruktury oraz obiektów budowlanych wpływa
korzystnie na ochronę klimatu w skali miasta, gminy, województwa, kraju i świata.
Procesy, tak niepożądane, jak gromadzenie się gazów w wyższych partiach
atmosfery Ziemi, ogranicza wyprowadzanie z niej emitowanego ciepła. Prowadzi
to do podnoszenia się średniej temperatury oraz rozwoju zjawisk takich jak zmiany
klimatyczne, topnienie lodowców, pustynnienie i stepowienie niektórych obszarów,
na wszystkich kontynentach.
Potencjał minimalizowania zużycia energii w projektowanych obiektach jest
znaczny. Obiekty odpowiednio zlokalizowane, zaprojektowane i zrealizowane,
a także we właściwy sposób eksploatowane mogą w bezpośredni sposób
przyczynić się do oszczędzania energii. Duże znaczenie w tym procesie ma
zmniejszenie zużycia energii w branży mieszkaniowej, zarówno na etapie
projektowania, realizowania, jak i użytkowania. Rekomendowanie budownictwa
energooszczędnego, już na etapie zapisów planistycznych oraz produkcji
materiałów budowlanych, może przyczynić się do ochrony środowiska
przyrodniczego i równoważenia rozwoju obszarów funkcjonalnych. Podniesienie
świadomości proekologicznej władz samorządowych, a także lokalnych
społeczności, przyczynia się również do podniesienia popularności budownictwa
określanego jako bioklimatyczne. Poprawa komfortu użytkowników, przy
jednoczesnym przystosowaniu budynków do lokalnych potrzeb i możliwości oraz
zastosowanie lokalnych materiałów, wpisuje się w nurt równoważenia rozwoju.
1. Rozwój funkcji mieszkaniowych na terenach gmin szansą dla wprowadzenia rozwiązań energooszczędnych
Transformacja funkcjonalno-przestrzenna oraz rozwój terenów budownictwa
mieszkaniowego szczególnie widoczne są na obszarach gmin stykowych
do dużego miasta. W ostatniej dekadzie, w Polsce nastąpiła depopulacja wielu
centralnych miast obszarów metropolitalnych (Tabela 1.). Badaniami objęto okres
po transformacji społeczno-gospodarczej, która wywarła decydujący wpływ
na przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne. Na terenach gmin 12 miast,
w latach 1990-2015, nastąpił dynamiczny przyrost ludności oraz aktywne
przekształcanie terenów rolniczych na tereny mieszkaniowe. Rolnicza przestrzeń
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produkcyjna została zamieniona na tereny mieszkaniowe i aktywizacji gospodarczej. Stąd wynika między innymi konieczność zwracania szczególnej uwagi
na rozwój budownictwa proekologicznego, energooszczędnego, wpisującego się
w lokalny krajobraz, nawiązującego do lokalnych tradycji i form budowlanych
występujących na urbanizowanych obszarach wiejskich.
Tabela nr 1: Liczba ludności w miastach centralnych obszarów metropolitalnych,
w latach 1990-2015
l.p.

Miasta centralne
obszarów metropolitalnych

Liczba
ludności rok
1990
w tys.

Liczba
ludności
rok 2015
w tys.

Saldo
1990-2015
w tys.

%

1.

Bydgoszcz

381,7

355,6

-26,1

-6,8

2.

Białystok

269,4

296,0

26,6

9,9

3.

Gdańsk

464,9

462,2

-2,7

-0,6

4.

Katowice

367,2

299,9

-67,3

-18,3

5.

Kraków

750,3

761,1

10,8

1,4

6.

Lublin

350,7

340,7

-10,0

-2,9

7.

Opole

128,2

118,9

-9,3

-7,3

8.

Poznań

590,0

542,3

-47,7

-8,1

9.

Rzeszów

125,4

185,9

60,5

48,2

10.

Szczecin

412,7

405,7

-7

-1,7

11.

Warszawa - miasto stołeczne

1655,8

1744,4

88,6

5,4

12.

Wrocław
642,7
635,8
-6,9
-1,1
Źródło: Rocznik Statystyczny, Demografia 1991, GUS Warszawa 1991, Rocznik
Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, GUS Rok LXXVI Warszawa, www stat.gov.pl
(pobrano 3.10.2017 r.)

Skalę migracji ludności, w latach 1990-2015, w 12 miastach polskich
tworzących obszary metropolitalne, przedstawia tabela 1. Tylko w 4 z ww. miast,
w ciągu 25 lat, powiększyła się liczba mieszkańców, są to: Białystok o 9,9%,
Kraków o 1,4%, Rzeszów o 48,2% oraz stolica kraju Warszawa o 5,4%. W pozostałych 8 miastach odnotowano spadek liczby mieszkańców. Przy równocześnie
rosnącej liczbie ludności kraju, możemy mówić o wewnętrznej migracji
powodującej suburbanizację (urban sprawl). Niezwykły wzrost liczby ludności
w Rzeszowie wynika ze zmiany granic miasta, powiększenia jego terytorium,
w XX i XXI wieku. Rozwój przestrzenny Rzeszowa jest spektakularny.
Na przestrzeni 116 lat powiększył swoje terytorium o 113,32 km² (z 7,68 km²
w 1901 roku do 120 km² w 2017 r.) i jest pod tym względem wyjątkowym miastem
1
w Polsce.
Depopulacja 8 miast, tworzących razem z gminami obszary metropolitalne,
wskazuje na tendencję migracji ludności wpływającą na transformację funkcjo1

Na podstawie danych BIP UM Rzeszów, www.rzeszow.pl (pobrano 2.01.2018 r.)

866

______________________________________________________________________________________________

nalno-przestrzenną gmin będących w strefie oddziaływania miasta centralnego.
Tak dynamiczny rozwój wielu terenów wiejskich daje możliwości wprowadzenia,
na etapie sporządzania dokumentów planistycznych, rozwiązań spójnych ekologicznie, ekonomicznie i społecznie. Odpowiednio do art. 3.1. Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, z 3 marca 2003 roku, (Dz. U. Nr 80 poz. 717,
z późniejszymi zmianami) "Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej
na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań
własnych gminy.” Z zapisów ww. ustawy wynika jednoznacznie, że od aktywności
i kompetencji samorządów lokalnych zależy adekwatny do potrzeb i możliwości
rozwój funkcjonalno-przestrzenny, oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju,
spójny oraz wspólny w zakresie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.
Dokumenty strategiczne i planistyczne są głównymi elementami planowania
oraz zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego na szczeblu lokalnym.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(mpzp), warunki zabudowy dla danej inwestycji określa się poprzez decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wzizt) lub decyzję o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Obie decyzje sporządza się w oparciu o zapisy
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp)
gmin oraz obowiązujące uchwały, normy i przepisy. W tym momencie pojawia
szansa na wdrożenie zapisów obligujących potencjalnych inwestorów do wprowadzania rozwiązań energooszczędnych. Suikzp sporządzane dla obszaru całej
gminy, jest dokumentem pokazującym, między innymi, strategię i kierunki rozwoju
funkcjonalno-przestrzenne, w ujęciu odpowiednim do skali opracowania, czyli
ogólnym. Natomiast mpzp oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymagają precyzyjnego określenia parametrów urbanistycznych
oraz architektonicznych, w tym także rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych. Jednak ogólne zapisy suikzp umożliwiają dowolną interpretację wielu
z nich. Dla jednej działki może być sporządzone kilka, wzajemnie wykluczających
się decyzji o wzizt. Stwarza to poważne wyzwanie dla administracji samorządowej
oraz ryzyko przy prowadzeniu spójnej polityki funkcjonalno-przestrzennej.
Niebezpieczeństwo polega między innymi na braku możliwości określenia
jednoznacznego sposobu zagospodarowania terenu ogólnie opisanego w suikzp.
Problemem przy prowadzeniu polityki ekologicznej i energooszczędnej na terenach
funkcjonalnych jest także fakt, że suikzp oraz mpzp obowiązujące w gminach
sporządzane były na podstawie różnych ustaw - Ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, z 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, z 3 marca 2003 roku. Pierwsza z nich mówi tylko o zagospodarowaniu przestrzennym, pominięty jest aspekt planowania, a prawidłowo
prowadzona polityka równoważenia rozwoju w kontekście ekologicznym,
ekonomicznym oraz społecznym wymaga działania w czasie i przestrzeni. Dlatego
elementy długofalowego planowania, w opracowaniach urbanistycznych muszą
uwzględniać wymogi XXI wieku dotyczące rozwiązań energooszczędnych na
każdym etapie projektowania. Konkluzje z prowadzonych badań oraz analiz
uwarunkowań i czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w różnych
obszarach, w tym społecznych, demograficznych i gospodarczych powinny być
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uwzględniane w zapisach planistycznych oraz znacząco wpływać na politykę
równoważenia rozwoju obszarów funkcjonalnych. Rozwój terenów gmin sąsiadujących z miastem centralnym stwarza możliwości wprowadzenia obligatoryjnych
zapisów w opracowaniach planistycznych na każdym etapie. Nowe inwestycje na
urbanizowanych terenach powinny obejmować rozwiązania energooszczędne.
Władze samorządowe wykorzystując możliwości formalno-prawne oraz ekonomiczne powinny wspierać i egzekwować realizację założeń bezpieczeństwa
energetycznego na każdym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego.
2. Zasady rozwiązań energooszczędnych, na etapie lokalizacji obiektów
budowlanych
Lokalizację obiektów budowlanych określają zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lub, w wypadku ich braku, zawarte w decyzjach
o warunkach zabudowy (art.3.1 oraz art.60.1 - Ustawa z 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wynika stąd tak duża odpowiedzialność projektantów, już na etapie sporządzania w/w dokumentów. Właściwa
lokalizacja stref inwestycyjnych w stosunku do stron świata, ukształtowania terenu
oraz istniejącej zabudowy, a także istniejących zadrzewień i zalesień jest jednym
z podstawowych elementów kształtowania przestrzeni zurbanizowanej zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ww. Ustawa (Dz. U. z 10 marca 2003 roku
z późn. zm.) określa i definiuje między innymi ład przestrzenny. Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 12 kwietnia 2002
r.) definiuje zasady oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych
na pobyt ludzi.
Właściwe zaprojektowanie budynku zależy nie tylko od przepisów i norm
technicznych, ale także od ekologicznej świadomości inwestorów, projektantów
i wykonawców. Odpowiednio zlokalizowana działka umożliwia zaprojektowanie
budynku o optymalnych warunkach energetycznych. Jednak nie należy nadmiernie
forsować stron świata, odchylenie lokalizacji o kilka lub kilkanaście stopni nie
zmienia radykalnie właściwości oświetlenia i nasłonecznienia. Okna zorientowane
na południe zwiększają zyski cieplne w zimie. Pożądane promienie słoneczne
w chłodne dni są jednak niekorzystne w upalne lato. Dlatego właściwą decyzją jest
sadzenie drzew liściastych przed elewacją od strony południowej. Liście drzew
chronią w lecie budynek przed nadmiernym nagrzaniem. W zimie konary bez liści
nie ograniczają dostępu słońca do obiektu. Rozmieszczenie i wielkość okien
na elewacji od strony północnej należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb.
Pożądanym rozwiązaniem jest zastosowanie stref buforowych, w postaci przeszklonych werand, ogrodów zimowych, wiatrołapów lub budynków garażowych.
Decydując o lokalizacji obiektu budowlanego należy zwrócić uwagę także na
kierunki i siłę przeważających w danym obszarze wiatrów. Powinno się także
stosować bariery wiatrochronne w postaci nasadzeń odpowiednich gatunków
drzew i krzewów. Oświetlenie zewnętrzne terenu i elewacji obiektu może korzystać
z energii promieniowania słonecznego, energii wiatru wytwarzanej przez turbiny
wiatrowe lub inne rozwiązania alternatywne, które należy dobierać w zależności
do potrzeb i możliwości lokalizacyjnych, klimatycznych itp. (np. zbyt duża
powierzchnia kolektorów słonecznych nie ma uzasadnienia ekonomicznego). Przy
odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych oraz wystarczającej wielkości działki
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można użytkować studnie, zastosować naturalne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki
magazynowania wody deszczowej oraz pompy ciepła. Takie rozwiązania, choć
nie są tanie na etapie realizacji, znakomicie mogą sprawdzać się na nowych
terenach inwestycyjnych, wymagają jednak odpowiedniej wielkość działek,
warunków gruntowo-wodnych oraz rozwiązań formalno-prawnych.
3. Forma, funkcja i konstrukcja budynku, jako elementy bezpieczeństwa
energetycznego
Dążeniem odpowiedzialnego projektanta jest opracowanie projektu obiektu
spójnego pod względem funkcji, formy i konstrukcji, ale także energooszczędnego
na etapie realizacji i eksploatacji. Budynek należy tak projektować i realizować by
zminimalizować wszystkie energochłonne jego elementy. Ograniczenie wielkości
ścian zewnętrznych poprzez projektowanie w miarę kompaktowej bryły jest
wyzwaniem dla projektanta, który realizuje politykę bezpieczeństwa energetycznego. Ze względów optymalizacji warunków termicznych, bryła budynku
powinna być zwarta bez zbędnych załamań, wykuszy itp. Odpowiednim sposobem
na oszczędzanie energii cieplnej jest między innymi realizowanie budynków
mieszkalnych w systemie zabudowy szeregowej. Zlokalizowanie ich w układzie
północ-południe daje możliwości zastosowania ww. rozwiązań. Elewacja
południowa z optymalną ilością oraz wielkością okien w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, a także zaprojektowanie przeszklonych werand
i ogrodów zimowych zmniejsza zużycie energii na ogrzanie wnętrz mieszkalnych.
Elewacja północna-wejściowa zaprojektowana z wiatrołapem i garażem dobudowanym do bryły budynku poprawia warunki termiczne wewnątrz obiektu.
Wiatrołapy, werandy i dobudowane garaże stanowią rodzaj buforu termicznego dla
głównej bryły budynku. Natomiast obiekty wolnostojące lub zlokalizowane na
działce o układzie wschód-zachód wymagają innych rozwiązań projektowych.
Jednak zasady związane ze zwartością bryły obiektów, ilością i wielkością otworów
okiennych oraz drzwiowych oraz dotyczące werand, wiatrołapów, ogrodów
zimowych lub budynków garażowych pozostają analogiczne. Przy projektowaniu
budynków należy także pamiętać o możliwości stosowania mobilnych przesłon,
rolet, okiennic lub paneli architektonicznych, które mogą spełniać swoją funkcję
zarówno w lecie, chroniąc przed nadmiarem promieni słonecznych, jak i w zimie
stwarzając dodatkową barierę izolacji cieplnej i akustycznej. Istotnymi elementami
wielu budynków mieszkalnych są balkony, tarasy i loggie. W polskiej strefie
klimatycznej, przy zmiennej pogodzie o każdej porze roku, powinny być one
wyposażone w zadaszenia i/lub mobilne ściany osłonowe. Rozwiązania takie
wydłużają okres korzystania z elementów zewnętrznych budynku, jak również
mogą tworzyć strefy buforowe w zimie. Dla ścian zewnętrznych należy dążyć
do współczynnika przenikania ciepła U o wartości 0,15 W/(m² K). Obecnie można
montować okna z szybami zespolonymi (dwu lub trzykomorowymi) o współczynniku przenikania ciepła U o wartości 0,6 W/(m² K). Należy jednak pamiętać,
że im więcej szyb w oknie tym jego przezierność jest mniejsza. Elementy budynku
takie jak: wentylacje, wieńce, nadproża okienne i drzwiowe itp., nieprawidłowo
wykonane mogą być powodem dużych strat termicznych. Pamiętać jednak należy,
że komfort mieszkania to nie tylko warunki cieplne. Pomieszczenia muszą być
odpowiednio wentylowane. Źle pojęta przez niektórych mieszkańców oszczędność
energii doprowadziła do licznych błędów eksploatacyjnych. Ściany budynków
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izolowane szczelnymi materiałami, okna bez odpowiednich możliwości wentylacji
oraz brak wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (szczególnie w pomieszczeniach
tzw. mokrych) doprowadzają do rozwoju pleśni i grzybów wewnątrz pomieszczeń.
Te niezwykle niebezpieczne dla zdrowia sytuacje są efektem braku poprawnych
rozwiązań technicznych, braku świadomości i wiedzy mieszkańców oraz także
braku odpowiedniego nadzoru technicznego przy tzw. termomodernizacjach
budynków, przede wszystkim mieszkalnych.
Moda na domy mieszkalne z tzw. poddaszem użytkowym (poddaszem
przeznaczonym na stały pobyt ludzi) wpłynęła również negatywnie na komfort
cieplny budynku. Pustka powietrzna jest idealnymi buforami, który uzupełnia
i współtworzy odpowiednie warunki termiczne pomieszczeń. W skwarne dni
pokrycie dachu może nagrzać się do około 80°C, powoduje to ogrzewanie
pomieszczeń bezpośrednio pod nim. Nawet właściwa izolacja termiczna przy
długim okresie upałów nie uchroni poddasza przed nadmiernym wzrostem
temperatury. Organizm człowieka może prawidłowo funkcjonować w temperaturze
otoczenia między 17-24°C, poniżej i powyżej tych wartości doświadcza niedogodności. Dlatego tak istotne jest należyte projektowanie budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z uwzględnieniem wszystkich aspektów energetycznych
oraz ekonomicznych, ale także estetycznych, funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
Pokazuje to, jak olbrzymie znaczenie we wprowadzaniu bezpieczeństwa
energetycznego ma etap projektowania, także na poziomie budownictwa mieszkaniowego.
4. Konkluzja
Wprowadzanie polityki energooszczędności w trosce o bezpieczeństwo
energetyczne musi odbywać się na wielu płaszczyznach i na każdym etapie życia
gospodarczego oraz społecznego. Rosnąca rola edukacji ekologicznej może mieć
istotny wpływ na rozwój technologii energooszczędnych, w projektowaniu
i realizowaniu obiektów budowlanych. Zaznaczyć jednak należy, że spektakularny
sukces między innymi w stosowaniu proekologicznych i energooszczędnych
technologii można uzyskać dzięki mechanizmom ekonomicznym i czynnikom
społecznym. Na etapie opracowywania suikzp oraz mpzp rola władz samorządów
lokalnych jest niezwykle istotna. Intensywność nowej zabudowy i gęstość zaludnienia obszarów podmiejskich umożliwia zastosowanie bardziej energooszczędnych
form budownictwa mieszkaniowego oraz rozwój komunikacji i transportu zbiorowego. W związku z tym rozwiązania planistyczne, projektowe, a także realizacyjne
służące polityce proekologicznej i energooszczędnej mogą być skuteczniejsze
oraz oszczędniejsze na urbanizowanych obszarach, niż na terenie o już istniejącej,
często starej i zdegradowanej zabudowie. Wprowadzanie obligatoryjnych zapisów
planistycznych może wpłynąć na rozwój budownictwa proekologicznego i energooszczędnego. Lokalizacja, funkcja oraz forma obiektów budowlanych zależy od
zapisów planistycznych.
Do podstawowych elementów realizacji budynków energooszczędnych
należą:
1. lokalizacja działki budowlanej w stosunku do stron świata,
2. ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne,
3. istniejące formy zieleni wysokiej,
4. kompaktowa forma budynku i kształt dachu,
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5. optymalne wielkości projektowanych otworów okiennych i drzwiowych,
6. zastosowanie przeszklonych werand, ogrodów zimowych (przestrzenie
buforowe), rolet zewnętrznych, paneli architektonicznych,
7. właściwie zaprojektowanie funkcja obiektu budowlanego umożliwiająca
optymalne wykorzystanie naturalnego światła,
8. zastosowanie materiałów budowlanych o wysokich właściwościach
energooszczędnych (zastosowanie optymalnych ilości materiałów izolacji
termicznych),
9. przestrzeganie technologii, norm i standardów wykonawczych,
10. zastosowanie alternatywnych źródeł energii,
11. zastosowanie energooszczędnych odbiorników energii oraz racjonalne
użytkowanie wody,
12. zastosowanie (w miarę możliwości lokalizacyjnych) naturalnych
oczyszczalni ścieków, zbiorników magazynowania wody deszczowej oraz
pomp ciepła,
13. właściwie zaprojektowanie zagospodarowanie terenu wokół budynku
z zielenią izolacyjną termicznie, akustycznie oraz z zielenią rekreacyjną
i dekoracyjną.
Warunki klimatyczne, ekonomiczne, a także rozwój technologii i świadomości
społecznej przyczyniły się do projektowania, realizowania budownictwa energooszczędnego, a ww. procesy powinny być normą wynikającą zarówno z przepisów
i norm budowlanych, jak i świadomości ekologicznej, które wspierają i promują
zrównoważony rozwój funkcjonalno-przestrzenny oraz dbają o bezpieczeństwo
energetyczne.
Streszczenie
Artykuł porusza wybrane zagadnienia wpływu zapisów w dokumentach
planistycznych oraz decyzjach projektowych na formę, funkcję i konstrukcję
realizowanych obiektów oraz na ich właściwości energooszczędne w tym także
na koszty eksploatacji. Już lokalizacja obiektów budowlanych zdefiniowana
w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy decyduje o możliwościach wprowadzenia rozwiązań
sprzyjających i wpływających na jego właściwości energetyczne. Na etapie
opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych należy precyzyjne
analizować zagadnienia mające znaczenie w kreowaniu polityki zrównoważonego
rozwoju i ładu energetycznego. Wiele decyzji projektowych między innymi takich
jak: lokalizacja obiektu, jego forma, wielkości oraz ilości otworów okiennych
i drzwiowych oraz ich usytuowanie w stosunku do stron świata, wartość
współczynnika U dla wszystkich przegród, a także zastosowane rozwiązania
infrastruktury technicznej na zewnątrz budynku jak i instalacje wewnętrzne mogą
w znaczący sposób wpłynąć na efektywność energetyczną realizowanych obiektów
budowlanych.
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, planowanie i zagospodarowane funkcjonalno-przestrzenne
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Summary
The article discusses selected issues of how provisions in planning
documents and decisions on approval of construction projects influence the form,
function and structure of buildings and their energy-efficient properties, including
utility costs. Location of buildings defined in provisions in local spatial management
plans or in decisions on land development conditions is crucial to implementation
of solutions which will have a positive impact on energy-efficient properties. At the
stage of preparing strategic and planning solutions, it is necessary to precisely
analyse issues that are vital to creation of policies of sustainable development and
energy order. Numerous decisions on approval of construction projects (such
as location of the building, its form, scale and number of window and door
openings and their location in terms of cardinal directions, the U-value for all
partitions, technical infrastructure solutions implemented outside the building, and
installations inside it) may considerably influence energy efficiency of buildings.
Key words: energy efficient building, functional-spatial planning and
development
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Małgorzata SIKORA-GACA
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
REGIONAL AND NATIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES AS A SOURCE
OF FUNDING FOR ENERGY POLICY IN POLAND IN 2004-2013

Introduction
The European Union financial support for Polish applicants is usually
classified according to 15 different priority themes. These are: science and
education; power engineering; transport; tourism; security; research, development
and innovations; art and culture; healthcare; business development; telecommunications and e-services; work and social integration; international cooperation;
administration; revitalization; environmental protection. This division is valid from
the first financial perspective – 2004-2006; it was retained in the second one –
2007-2013; and is also valid for the current programming period, launched
1
on January 1, 2014.
Due to the fact that Poland began its 14th year of membership in the
European Union in 2017, it became interesting to carry out all sorts of summaries
on the volume of investments made up to this day, and the implementation
of specific aid measures to restructure the Member States in many areas of their
operation. The aim of this article is to review these issues according to European
2
funds that were contracted for implementation in Poland in the field of energy
in the years 2004-2013. 2,212 projects co-financed by the European Regional
Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF), that were implemented
through regional and national operational programmes, were analyzed.
In the following analysis I have used the quantitative research method and
a comparative analysis technique. The figures and data were obtained from
3
a database operated by the Ministry of Development.
Investment projects co-financed by European funds, implemented in the
field of power engineering in Poland, in the years 2004-2006
The first financial perspective in which Poland already participated as a full
4
member of the European Union (EU) covered the years 2004-2006.
The aid was implemented through the integrated and sectoral operational
programmes, as well as through the Community initiatives, which carried out
5
88,578 projects.

1

M. Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające
przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020. Warsaw 2016, p. 17-42
The article purposely uses the phrase "contracted for execution" because not all of the projects eligible
for funding in a given financial perspective were implemented by the end of December 2006 or 2013.
In many cases, their implementation could have lasted until 31st December 2009 or 31st December
2015, but these were financial resources allocated to a particular financial perspective.
3
Full link to data and figures: www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=&powiat=&fundusz=
&program=&dzialanie=&beneficjent=&tytul=&lata=&sektor=33. Due to the aesthetics of writing, later in
the article, I will only use the link to the home page: www.mapadotacji.gov.pl
4
Of course, in the scale of all Europe, these were years 2000-2006
2
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Investments in the energy sector were implemented within the framework
of the Integrated Regional Operational Programme, within the Measure 1.3 –
Regional Social Infrastructure. In the years 2004-2006, 7 projects were executed,
with a total value of 20.15 million zł, of which the value of the received subsidy was
estimated at 14.19 million zł.
The beneficiary of the largest investment implemented in 2004-2006 was
the Lublin University of Technology. The total value of the project, consisting
of a complex thermal modernization of the campus, amounted to 9.06 million zł,
of which the value of the co-financing was estimated at 5.79 million zł. The second
largest undertaking was contracted in the Kuyavian-Pomeranian province, and
its immediate recipient was the Ludwik Rydygier Provincial Polyclinical Hospital
in Toruń. The “Thermo-modernization and the replacement of window and door
carpentry in three buildings of the hospital” cost a total of 6.21 million zł, of which
the ERDF grant was estimated at 4.66 million zł. The subjects of other
undertakings were similar:
beneficiary: SPZOZ Jędrzej Śniadecki Provincial Polyclinical Hospital
in Białystok; the investment: “Thermo-modernization of buildings of the Internal
Ward of the Provincial Hospital in Białystok” (total value of the project: 2.20 million
zł; co-financing: 1.65 million zł);
beneficiary: Specialist Psychiatric Hospital in Łódź; investment: “Thermal
insulation of buildings (hospital pavilions) in Specialist Psychiatric Hospital in Łódź”
(total value of the project: 1.75 million zł; co-financing: 1.31 million zł);
beneficiary: K. Jonscher Hospital in Poznań; investment: “Modernization
of heating systems and replacement of heating centers” (total value of the project:
0.58 million zł; co-financing: 0.37 million zł);
beneficiary: District Medical Centre (PCUM) in Kielce; investment: “Thermal
insulation of PCUM clinic buildings in Kielce” (total value of the project: 0.43 million
zł; co-financing: 0.32 million zł);
beneficiary: Provincial Occupational Medicine Center (WOMP) in Kielce;
investment: “Thermal insulation of WOMP building in Kielce by wet method” (total
value of the project: 0.10 million zł; co-financing amount: 0.07 million zł).
Investments initiated in the energy sector, in the first financial perspective,
accounted for only 0.31% of the activities contracted for implementation for the
period 2004-2013 and co-financed exclusively by the European Regional
Development Fund. The projects were implemented in the Lublin, Podkarpackie,
Podlaskie, Świętokrzyskie and Warmian-Masurian provinces, mostly in Eastern
Poland (4 out of 7). The average value of subsidies per capita in the power sector
in the years 2004-2006 was 0.45 zł and the average grant value per project was
0.82 million zł.

5

The Integrated Operational Programme for Regional Development – 13,655; Sectoral Operational
Programme (SOP) – Increase of Competitiveness of Enterprises – 15,156; SOP Human Resources
Development – 4,034; SOP Transport – 146; Community Initiative (CI) EQUAL – 287; CI INTERREG
III A – 1,055; With the participation of the Cohesion Fund – 130, SOP Restructuring and
Modernization of the Food Sector and Rural Development – 49,837, SPO Fish – 4123, Technical
Assistance – 155. Total: 88,578. See: Ministry of Regional Development, Sprawozdanie końcowe
z realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Warsaw 2013, p. 55-85
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European funds and the implementation of energy policy in Poland
in the financial perspective 2007-2013
The second financial perspective is characterized by significantly greater
investment dynamics in the field of energy, which translated into the fact
of contracting 2,212 undertakings to their implementation. Their total value
amounted to 32.69 billion zł, of which the co-financing from the European Regional
Development Fund and the Cohesion Fund was estimated at 32.71 billion zł.
In the years 2007-2013, energy investments were included in the Operational
Program Infrastructure and Environment (OPIE) under priority IX – Environment6
friendly energy infrastructure and energy efficiency and X - Energy security,
7
including the diversification of energy sources and in 16 regional operational
8
programmes. Under the OPIE, in the field of energy, 891 contracts were signed
9
with beneficiaries whose eligible expenditures were estimated at 12.08 billion zł.

6

Measures: 9.1 – High energy production, 9.2 – Effective energy distribution, 9.3 – Thermo
Modernization of public utility facilities, 9.4 – Generation of renewable energy, 9.5 – Generation
of biofuels from renewable sources, 9.6 – Networks facilitating the collection of energy from
renewable sources. See: Ministry of Infrastructure and Development, Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis priorytetów. Warsaw 2014, p. 152-176
7
Measure: 10.1 – Development of transmission systems for electricity, natural gas and crude oil and the
construction and reconstruction of natural gas storage facilities, 10.2 – Construction of natural
gas distribution systems in non-gasified areas and modernization of existing distribution networks,
10.3 – Development of industry for renewable energy sources. See: Ministry of Infrastructure and
Development, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis priorytetów.
Warsaw 2014, p. 177-188
8
Regional Operational Programs in the years 2007-2013 in provinces. Lower Silesia: priority
V – Environment-friendly energy infrastructure; Measure: 5.1 – Renewable energy sources,
5.2 – Distribution of electricity and gas, 5.3 – Heat and cogeneration. Kujavian-Pomeranian: priority
II – Conservation and rational use of the environment; Measure: 2.3 – Development of infrastructure
in the field of air protection, 2.4 – Environment-friendly energy infrastructure. Lublin province: priority
I – Entrepreneurship and innovation and VI – Environment and clean energy; Measure:
1.4 – Investment subsidies for adapting enterprises to environmental and renewable energy
requirements, 6.2 – Environment-friendly energy. Lubusz: III – Protection and management
of resources of the natural environment; Measure: 3.2 – Improving air quality, energy efficiency and
developing and using renewable energy sources. Łódź: II – Environmental protection, risk prevention
and energy; Measure: 2.6 – Air Protection, 2.7 – Electricity, 2.8 – Gas, 2.9 – Renewable Energy,
2.10 – District heating. Lesser Poland: VII – Infrastructure for environmental protection; Measure:
7.2 – Improving air quality and increasing the use of renewable energy sources. Mazovian:
IV – Environment, risk prevention and energy; Measure: 4.3 – Air protection, power engineering.
Opole province: IV – Environmental protection; Measure: 4.3 – Air protection, renewable energy
sources. Podkarpacie: II – Technical infrastructure; Measure: 2.2 – Energy infrastructure. Podlaskie:
priority V – Development of environmental infrastructure; Measure: 5.1 – Development of regional
environmental protection infrastructure, 5.2 – Development of local environmental protection
infrastructure. Pomeranian: priority V – Environmentally friendly environment and energy; Measure:
5.4 – Development of renewable energy sources, 5.5 – Energy infrastructure and respect for energy.
Silesian: V - Environment; Measure: 5.3 - Clean air and renewable energy sources. Świętokrzyskie:
IV – Development of environmental and energy infrastructure; Measure: 4.1 – Development
of regional infrastructure for environmental and energy protection, 4.2 – Development of local
environmental and energy infrastructure systems. Warmian-Masurian: VI – Natural environment;
Measure: 6.2.1 – Use of renewable energy sources. Greater Poland: priority III – Natural environment;
Measure: 3.2 – Environment-friendly energy infrastructure, 3.7 – Increasing the use of renewable
energy resources. West Pomeranian: priority II – Development of transport and energy infrastructure,
IV – Environmental infrastructure; Measure 2.2: Local Energy Infrastructure (Submeasure
2.2.1 – Power Grids, 2.2.2 – Natural Gas Distribution Networks), 4.1 – Renewable Energy and Energy
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The value of two projects exceeded one billion zł. The biggest investment cofinanced by the European funds in the field of power engineering in Poland in the
years 2007-2013 was: “Construction of the Regasification Terminal for Liquefied
Natural Gas in Świnoujście - Unloading and Regasification Plants”, in West
Pomeranian province. The beneficiary of the project was Polish LNG S.A. Its total
value was estimated at 3.63 billion zł. The investment was co-financed by the
European Regional Development Fund within the Operational Program
Infrastructure and Environment, Measure 10.1., in the amount of 888.85 million zł.
The beneficiary of the second largest project in the field of energy, in the financial
perspective 2007-2013, was the Polish Oil and Gas Company. The total value
of the project „Underground Gas Storage Facility in Wierzchowice”, implemented
in the Lower Silesian province, was estimated at 1.74 billion zł. This investment
was also co-financed by the Structural Fund - ERDF under OPIE, Measure 10.1
in the amount of 484.55 million zł.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Polish Oil and Gas Company
S.A.) carried out 6 projects, supported by the European funds. These were:
“Kosakowo Underground Gas Storage Facility” (total amount: 514.11 million zł, cofinancing: 114.68 million zł); “Strachocina Underground Gas Storage Facility”
(412.90 million zł; 69.72 million zł); “Mogilno Cavern Underground Gas Storage
10
Facility” (220.36 million zł; 23.12 million zł); “Extension of the UGSF Husów”
(62.37 million zł; 35.14 million zł); “Conversion of Ełk and Olecko from propanebutane gas to E gas using LNG technology” (15.66 million zł; 5.37 million zł). The
total value of projects implemented by the Polish Oil and Gas Company in the
years 2007-2013 with the contribution of the EU funds amounted to 2.96 billion zł.
The value of the subsidy received was estimated at 732.61 million zł, which
constitutes 24.67%.
Among the projects implemented by the Operator Gazociągów Przesylowych
11
(Gas Transmission Operator) GAZ-SYSTEM S.A. the following investments can
be mentioned: “Szczecin – Gdańsk Gas Pipeline” (total amount: 701.21 million zł;
co-financing: 186.21 million zł); “Rembelszczyzna-Gustorzyn Gas Pipeline” (584.78
million zł; 174.12 million zł); “Szczecin-Lwówek Gas Pipeline” (554.26 million zł;
163.4 million zł); “Gustorzyn – Odolanów Gas Pipeline” (527.63 million zł, 199.80
million zł); “Modernization of the transmission system in Lower Silesia to improve
its functionality and for the optimum use of the Poland-Germany connection”
(152.52 million zł; 70.01 million zł); “Jeleniów – Dziwiszów Gas Pipeline” (120.30
million zł: 42.30 million zł); “Włocławek – Gdynia Gas Pipeline” (118.46 million zł;
19.42 million zł); “Polkowice – Żary Gas Pipeline” (100.04 million zł; 14.31 million
zł); “Lwówek – Odolanów Pipeline - preparation of project documentation” (9.12
million zł; 3.60 million zł); “Czeszów – Kiełczów Pipeline - preparation of project
documentation” (1.81 million zł, 0.83 million zł). In the financial perspective 20072013 Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. completed investments
Management, 4.4 – Air Protection. See: Polish Power Transmission and Distribution Association,
Fundusze Unijne dla energetyki. Broszura informacyjna. Poznań 2009, p. 7-56
9
See: Podstawowe dane dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w podziale na priorytety i sektory – stan na 30 kwietnia 2016 r., https://www.pois.2007-2013.gov.pl
/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/Zal_1_Dane_finansowe.pdf (access 24.08.2017)
10
UGSF – Underground Gas Storage Facility
11
Gas Transmission Operator GAZ-SYSTEM S.A. is a strategic company for the Polish economy and
energy security of the country. See. www.gaz-system.pl (access 24.08.2017)
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of 2.87 billion zł total. The company received 874.11 million zł in grants, and this
amount represents 30.45% of their total value.
Another state-owned company – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
12
(Polish Transmission System Operator S.A.) – received a grant for the implementation of 7 investments contracted in 2007-2013. Their total value was
estimated at 2.25 billion zł. The amount of co-financing from the European funds
amounted to 911.09 million zł, which constituted 40.34% of expenses incurred.
Polish Transmission System Operator S.A. completed the following projects:
“Construction of the Ostrołęka – Narew line with the extension of Ostrołęka and
Narew stations – part of the project: Poland-Lithuania Power Interconnection” (total
amount: 560.23 million zł; co-financing: 206.13 million zł); “Construction of the Ełk
Bis – Border of the Republic of Poland – part of the project: Poland – Lithuania
Power Interconnection” (547.61 million zł; 244.16 million zł); “Construction of the
Ełk Bis – Łomża line, along with the construction of the Łomża station and Ełk Bis
station (stage I and II) - part of the project: Poland – Lithuania Power
Interconnection” (471.43 million zł; 198.08 million zł); “Miłosna Siedlce Ujrzanów
line construction, together with the construction of the Siedlce Ujrzanow station –
part of the project: Poland-Lithuania Power Interconnection” (275.07 million zł,
13
122.07 million zł); “The construction of the 400/200/110kV Ołtarzew station – part
of the project: Poland – Lithuania Power Interconnection” (212.78 million zł; 92.82
million zł); “Extension of the Słupsk Wierzbięcino power station to connect Słupsk
and Potęgowo wind farms” (116.15 million zł; 14.25 million zł); „Stanisławów station
construction – part of the project: Polish-Lithuanian power transmission” (PLN
74.79 million, PLN 33.55 million).
The above-mentioned investments are just a few examples of investments
in the area of energy, contracted for implementation in the years 2007-2013, for
which European funding was obtained. The construction of several wind farms was
also initiated – about 41 projects. For example, in the Legnickie Pole Commune,
22 wind farms were built under one project. The investment was estimated at
255.59 million zł, of which the grant amount was 39.99 million zł. In the Commune
of Malechowo, the investment related to the construction of the wind farm was
estimated at 293.56 million zł, in the Pelplin Commune at 280.26 million zł. Among
investments of high financial volume, the following investments can be mentioned:
“Construction of the Ostaszewo wind farm with the total power of 40 MW” (274.98
million zł), “Construction of the Łukaszów wind farm” (233.19 million zł),
“Construction of the KUKINIA wind farm complex with 28 MW power” (229.75
million zł), “Construction of wind farm with the necessary supporting infrastructure
within the area of Golice” (223 million zł). The amount of grants awarded for this
purpose did not exceed 40 million zł (which is related to the allocation regulations),
and co-financing for this type of investment was provided by the Cohesion Fund
within OPIE; Measure 9.4.
In the Opole province, an investment was made in the project “Reconstruction
of the heat source in Opole - construction of high efficiency cogeneration system”
(79.64 million zł; 22.58 million zł), in Podkarpackie – “Construction of highefficiency CHP cogeneration plant in Arłamów” (36.88 million zł; 16.11 million zł).
12
13

Owner of high voltage network in Poland. See: www.pse.pl (access 24.08.2017)
kV – kilovolt
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In Lower Silesian province the project: “Modernization of district heating networks
in Lublin, Legnica and Głogów” (80.96 million zł, 38.37 million zł) was carried out,
together with the transformer exchanges, gasification development, modernization
of medium and low voltage power stations and thermal modernization
of educational institutions. In Kujavian-Pomeranian and Lubusz, the project
“Construction of biofuel production facilities up to 20,000 tons / year in Świebodzin”
was realised (61.70 million zł, 30 million zł). In addition, a number of investments
have been made in connection with: modernization of district heating and district
heating networks, construction of a biogas power plant, assembly and start-up
of individual solar energy generating units.
In the Lublin province, 52.64 million zł was allocated to the “Gasification of the
Włodawa region” project. The value of the grant to the project from OPIE, within the
framework of Measure 10.2, amounted to 16.07 million zł. Investments were also
made in the construction of methane bio-power plants, the installation of solar
collectors on residential buildings or the construction of a photovoltaic power plant.
In the Łódź province, 67.58 million zł (grant: 17.25 million zł) was allocated to
the project “Gasification of the communes of the Wieluń and Pajęczno districts”.
In Podlaskie, Pomeranian, Silesian or Świętokrzyskie provinces, investments were
made in “solar roofs” and “clean energy”, and also in the reconstruction of regional
electricity infrastructure.
In Lesser Poland, the investment “Reduction of losses and improvement
of reliability of heat supply through modernization of district heating network
in Tarnow” (56.21 million zł; 30.86 million zł) was realised. Moreover, in this
province, as well as in Warmian-Masurian, Greater Poland and West Pomeranian,
the public buildings underwent thermal modernization, and a number of technical
documentation was prepared for this purpose. Much attention has been paid to the
development of low-carbon economy plans for individual administration units. In the
14
Mazovian province, the project “Trust Fund - JESSICA for the Mazovian
Province” was implemented in order to broaden the scope of energy investments.
The beneficiary was the European Investment Bank. Co-financing was granted
under the Regional Operational Programme, Measure 4.3 - Air Protection, Power
Engineering (78.27 million zł; 68.04 million zł).
2,212 projects executed in the years 2007-2013 reached the value of 32.69
billion zł, of which the co-financing constituted 34.65% of this amount – 11.33
billion zł. The average value of subsidies per capita in the power sector in the years
2007-2013 amounted to 349.47 zł and the average grant value per project was
6.10 million zł.
Scope of realization of energy investments, co-financed by European
funds in years 2004-2013
In the years 2004-2013, the largest number of projects in the field of energy
was implemented in the Podkarpackie province – 268, Warmia-Masuria - 253 and
Silesia – 249. The smallest number of projects was implemented in the
14

JESSICA – JESSICA – is a common European support for sustainable urban investment
is an initiative of the European Commission developed in cooperation with the European Investment
Bank (EIB) and the Council of Europe Development Bank (CEB). It supports the regeneration
and sustainable development of urban areas through financial engineering mechanisms.
See. www.ec.europa.eu (access 29.08.2017)
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Świętokrzyskie province – 16, in Podlaskie – 15, and in Lesser Poland – 14. 760
“energy” projects were implemented in Eastern Poland. The details are presented
in Figure 1. Of course, the number of completed investments does not translate
into the total investment or the amount of subsidies received.
Figure 1: Number of projects in the power sector in Poland, contracted for
implementation in 2004-2013

2016)
Source: own study, www.mapadotacji.gov.pl (access 25.08.2016)

The highest value was achieved by the investments contracted for execution
in West Pomerania (this was undoubtedly affected by the project connected with
the construction of the Regasification Terminal for Liquefied Natural Gas
in Świnoujście) – 6.78 billion zł. Lower Silesia achieved the second result in this
respect – 3.77 billion zł, and Pomerania the third – 3.21 billion zł. The lowest value
was achieved in the investments of 213.07 million zł, 240.61 million zł, and 473.86
million zł, respectively in the Świętokrzyskie, Lesser Poland and Opole provinces.
Details are shown in Figure 2.
Individual regions have achieved similar results in terms of grants. The details
are presented in Figure 3. The largest amounts of subsidies implemented in the
power sector were implemented in the following provinces: West Pomeranian –
1.83 billion zł, Lower Silesian – 1.06 billion zł, and Mazovian – 1.03 billion zł. In the
Świętokrzyskie, Lesser Poland and Opole provinces, the subsidies to energy
projects reached the lowest values in the country, respectively: 70.22 million zł,
124.99 million zł, and 198.26 million zł.
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Figure 2: The overall value of projects in the power sector in Poland, contracted for
implementation in 2004-2013, in million zł

16))
16
Source: own study, www.mapadotacji.gov.pl (access 25.08.2016)
Figure 3. Amount of grants for projects in the power sector in Poland, contracted for
implementation in 2004-2013, in million zł

Source: own study, www.mapadotacji.gov.pl (access 25.08. 2016)
Of course, energy projects alone are expensive and time consuming, but
the value of the grants is purely informative. From the point of view of this study,
the average percentage share of the grant in total project value is definitely more
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important. For energy sector projects contracted for implementation in 2004-2013,
it amounted to only 38.74%. For comparison, for transport projects this ratio is –
16
57.31%15, for investment in culture and art – 65.17%, in science and education –
17
18
60.40%, and in health – 65%.
Regional and national operational programmes and energy policy
in Poland
The Polish energy sector faces many challenges related to high energy
19
demand. Moreover, as a Member State, Poland is committed to achieving the
objectives of the Europe 2020 Strategy, the EU climate and energy package, and
the state energy policy on the environmental sector. Until 2020, in the so-called
‘energy and climate package’, EU has set 3x20 quantitative targets: 20% reduction
in greenhouse gas emissions, 20% reduction in energy consumption, 20% increase
in renewable energy gross end-use in the EU, 15% in Poland and in all types
20
of transport to at least 10%. To that end, national and regional operational
programmes have set up appropriate priorities and measures to enable the implementation of grants for energy investments.
The following context indicators have been achieved under the Operational
Programme Infrastructure and Environment:
- 991.8 MW additional power installed in power plants using RES,
- 193.4 MW additional power installed in cogeneration,
- 1.3 million Mwh of saved energy as a result of projects implementation,
- 2,908.1 Gwh/year of energy produced from RES as a result of projects
implementation,
- 2,456 tons of avoided emission of CO2 connected with energy savings,
- 987 km of the length of newly built transmission pipelines,
- 367 km of the length of power transmission networks built,
- 1,589 km of the length of newly built distribution pipelines,
- 1,024 million m³ additional active capacity of underground natural gas
storage facility,
15

M. Sikora-Gaca, Regional and National Operational Programs as an Important Source of Funding for
Transport Policy in Poland in 2004-2006 and 2007-2013. Analysis of Completed Projects and Projects
in Progress, “Intercathedra” 2016, no. 4, p. 70-77
16
M. Sikora-Gaca, Implementation of the Structural Funds in the Sector of Arts and Culture in Poland in
2007-2013, “Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2016, vol. 13, p. 125-143
17
M. Sikora-Gaca, U. Kosowska, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce na projekty
z obszaru nauki i edukacji w latach 2004-2006, material put to print
18
M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak, Wdrażanie funduszy strukturalnych w sektor ochrony zdrowia
w Polsce w latach 2007-2013 (w:) R. Gabryszak, A. Jakubowska (ed.), Społeczne, ekonomiczne
i medyczne aspekty ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Koszalin 2016, p. 89-108; M. SikoraGaca, R. Gabryszak, Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich jako istotny
aspekt funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce po 2004 roku (w:) A. Jakubowska, M. Olkiewicz
(ed.), Efektywność organizacji w opiece zdrowotnej – wybrane aspekty funkcjonowania zakładów
leczniczych, material put to print
19
See: Polish Power Transmission and Distribution Association, Fundusze Unijne dla energetyki.
Broszura informacyjna. Poznań 2009, p. 7
20
See: Ministry of Infrastructure and Development, Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, https://www.pois.2007-2013.gov.pl/AnalizyRap
ortyPodsumowania/Documents/2017-03-16_sprawozdanie_koncowe_POIS_07-13.pdf
(access
25.08.2017)
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- 5 billion m³ annual capacity to receive liquefied gas delivered by sea,
- 488 MW of additional electricity transmission capacity on cross-border
connections,
- more than 2.5 thousand of kilometers of gas distribution and transmission
networks were built or modernized from EU funds,
- the access to gas was obtained by about 200,000 people.21
The energy sector in Poland, thanks to the intervention of European funds,
has received numerous support, in terms of, among others:
- measures to increase the use of primary energy in the energy sector,
- reduction of energy consumption in the public sector, through, among
others: modernization of public utilities (to change the equipment of these
utilities into the highest economically justified class of energy efficient
equipment, e.g. building insulation, replacement of doors and windows,
modernization of heating systems, replacement of heat sources,
modernization of ventilation systems, air conditioning),
- increase the production of energy from renewable sources,
- assurance of significant energy savings,
- increase in the use of renewable energy sources,
- modernization of heating networks by improving the efficiency of heat
distribution to consumers and improving the efficiency of heat production
by changing heat sources into high-efficiency cogeneration units,
- reduction of network losses in power engineering that was achieved
through modernization, replacement and construction of new electricity
distribution networks (including the replacement of low energy transformers, shortening of very long linear power lines, alteration of wire crosssections in order to adapt them to the current network operating
temperatures),
- preparation of municipal and communal low carbon economy plans (introduction of sustainable energy management and planning of future investments contributing to energy efficiency in municipalities and communes),
- development of the use of Renewable Energy Sources (construction
of electricity generating units using biomass, biogas, wind energy, increase
of electricity and heat production and management of local renewable
resources),
- development of low-emission technologies (biofuel production, support for
installations to produce esters from vegetable oil, their production plants
and associated equipment),
- removing barriers to the development of renewable energy,
- increase the efficiency of transmission and distribution systems,
- increase in the capacity of underground storage facilities for natural gas
and fuels,
- increase in the availability of existing and emerging infrastructure to third
parties,
- reduction of technical barriers to compete in the fuel and energy markets,
- assurance of continuity and security of gas and electricity supply,
21

Ibidem
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- increase in the degree of diversification of sources of gas and crude oil
supply and its products,
- increased availability of equipment for the production of fuels and energy
from RES on the market.22
Financing obtained from the European funds enabled the Polish energy sector
to carry out projects on a scale comparable only with the post-war period
23
of Poland's reconstruction. The scope of investment has been accelerated
at least twice.
Summary
Between 2004 and 2013, a total of 2,219 projects worth 32.71 billion zł were
executed in the energy sector in Poland, of which 11.35 billion zł – 34.65%, was
the amount of co-financing. The average value of subsidies per capita in the power
sector in 2004-2013 amounted to 349.92 zł. The summary of the effects of the
implementation of aid funds, including regional operational programmes, is still in
development, but many of the effects of the investment are already visible at this
moment.
Streszczenie
W niniejszym artykule zweryfikowano jedno ze źródeł finansowania polityki
energetycznej w Polsce w latach 2004-2013 – regionalne i krajowe programy
operacyjne. Scharakteryzowano projekty inwestycyjne wspófinansowane z funduszy europejskich, zrealizowane w obszarze energetyki w Polsce, w latach 20042006 oraz 2007-2013. Omówiono również zakres realizacji inwestycji energetycznych. Zweryfikowano liczbę projektów z obszaru energetyki zakontraktowanych
do realizacji w latach 2004-2013, ich wartość ogólną oraz kwoty pozyskanych
dotacji. Oszacowano procentowy udział dotacji w ogólnej wartości inwestycji.
Przeanalizowano podstawowe wskaźniki kontekstowe, będące efektem wdrożenia
priorytetu IX i X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Słowa kluczowe: polityka energetyczna w Polsce, elektroenergetyka,
ciepłownictwo, gazownictwo, odnawialne źródła energii, fundusze europejskie,
dotacje
Summary
This article verifies one of the sources of financing of the energy policy
in Poland in 2004-2013 – the regional and national operational programmes.
It characterizes the investment projects co-financed by European funds, implemented in the field of power engineering in Poland, in 2004-2006 and 2007-2013.
The scope of realization of energy investments is also discussed. The number
of projects in the field of energy contracted for implementation in 2004-2013, their
total value and the amounts of subsidies received are also verified. The percent
share of the total investment value has been estimated. The basic context
indicators have also been analyzed as a result of the implementation of priorities
IX and X of the Operational Programme Infrastructure and Environment.

22
23

Ibidem
Ibidem
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Małgorzata SIKORA-GACA
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Humanistyczny
IMPLEMENTATION OF EUROPEAN FUNDS IN THE SECTOR OF
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN POLAND IN 2004-2006

Introduction
The European Union financial support for Polish applicants is usually classified according to 15 different priority themes. These are: science and education;
power engineering; transport; tourism; security; research, development, innovation;
art and culture; healthcare; business development; telecommunications and
e-services; work and social integration; international cooperation; administration;
revitalization; environmental protection. This division is valid from the first financial
perspective of years 2004-2006, and was preserved in the second one: 2007-2013,
1
and is valid for the current programming period, launched on January 1, 2014.
Due to the fact that Poland began its 14th year of membership in the
European Union in 2017, it became interesting to carry out all sorts of summaries
on the volume of investments made up to this day, as well as of the implementation
of specific aid measures to restructure the Member States in many areas of their
operation. The aim of this article is to review these issues according to European
2
funds that were contracted for implementation in Poland in the field of environmental protection in the years 2004-2006. 2007-2013 and 2014-2020 financial
perspectives will be subjected to separate considerations.
I have analysed 2,832 projects that were given financial support by the
Cohesion Fund (CF), the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
(EAGGF), the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) and the European Regional Development Fund (ERDF). In 2004-2006 funds from the European
Union budget were implemented in Poland through integrated operational
programs.
I have used the quantitative research method and a comparative analysis
technique. Figures were obtained from a database operated by the Ministry
3
of Development.
Implementation of cohesion policy in Poland in the field of environmental protection in 2004-2006
EU cohesion policy is a compensatory instrument addressed to new Member
States. Its most important tool is the Cohesion Fund, which co-finances a variety

1

M. Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca, Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające
przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020. Warsaw 2016, p. 17-42
2
The article purposely uses the phrase “contracted for execution” because not all of the projects eligible
for funding in a given financial perspective were implemented by the end of December 2006 or 2013.
In many cases, their implementation could have lasted until 31st December 2009 or 31st December
2015, but these were financial resources allocated to a particular financial perspective.
3
Full link to data and figures: www.mapadotacji.gov.pl/projekty?wojewodztwo=&powiat=&fundu
sz=&program=&dzialanie=&beneficjent=&tytul=&lata=2004-2006&sektor=46. Due to the aesthetics of
writing, later in the article I will only use the link to the home page: www.mapadotacji.gov.pl
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of investments, including those in the field of environmental protection. In Poland,
in 2004-2006, there were 86 such undertakings.
The main applicants of these investments were municipal and communal
administrative units and water and sewerage facilities. Cohesion Fund financed the
following types of investments: construction, reconstruction, modernization
of municipal/communal water and sewage systems; measures to improve water
quality; management of waste and sewage sludge and solid wastes; river basin
improvement programmes; construction of heating systems; and widely understood
municipal waste management. The number of investments co-financed by the
Cohesion Fund contracted for implementation in 2004-2006 is shown in Figure 1.
Figure 1: Number of investments co-financed by the Cohesion Fund in Poland,
contracted for implementation in 2004-2006; by province

Source: own study, based on: www.mapadotacji.gov.pl (access 31.08.2017)

85 investments were realised in the regions, with the largest projects in the
Silesian – 17 and Mazovian provinces – 11. One of the projects was nationwide.
Its beneficiary was the National Fund for Environmental Protection and Water
Management (“Technical Assistance for the Environment Sector”, for which 50.88
million zł was awarded).
The value of two investments exceeded one billion zł. They were also
the largest “environmental” projects implemented in Poland with the participation
of the Cohesion Fund. The beneficiary of the first was the Municipal Water Supply
and Sewerage Company Warsaw S.A. The project “Water supply and wastewater
treatment in Warsaw – stage III” was estimated at 1.53 billion zł, of which
the subsidy amounted to 956.3 million zł. The other project “Improvement of water
quality in Szczecin” received 794.8 million zł of grants. The applicant was Zakład
Wodociągów i Kanalizacji (Water Supply and Sewage Company) in Szczecin,
and the total value of the project amounted to 1.19 billion zł.
Between 2004 and 2006, many of the municipal and communal units
in Poland were contracted to carry out investments that were a direct effect
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of cohesion policy. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Bydgoszcz
Sp. z o.o implemented the project: “Bydgoszcz water and sewage system II”, the
total value of which was estimated at 681.07 million zł. The subsidy from the
Cohesion Fund was 423.88 million zł. Gdańska Infrastruktura WodociągowoKanalizacyjna Sp. z o.o. (Gdansk Water and Wastewater Infrastructure) contracted
573.95 million zł for its own water and sewage project, including grants: 388.51
million zł. The Municipality of Tychy allocated 444.23 million zł for the sewage
management in its area, of which 313.99 million zł was the contribution of the
Cohesion Fund. The value of the project of the city of Rybnik “Construction
of sanitary sewage system” amounted to 485.62 million zł. For its realisation,
a subsidy of 304.3 million zł was obtained. The city of Łódź has carried out the
investment “Water supply and wastewater treatment plant in Łódź”, the total value
of which was estimated at 711.78 million zł (subsidy: 303.45 million zł). 563.95
million zł was allocated to the “Improvement of water quality in Wrocław”. Owing to
the involvement of the main beneficiary of the project - the City of Wrocław, it has
received 259.02 million zł in grants. There are definitely more examples of similar
investments. The project “Wastewater treatment and water supply for the City
of Poznań” was estimated at 459.47 million zł, of which the grant amounted
to 248.82 million zł; for the Zabrze commune it was respectively: 395.27 million zł
and 243.72 million zł, and for the commune of Bytom – 361.65 million zł and
211.62 million zł. The “Karkonoski water and sewage system, stage I” was
allocated with 313.44 million zł, of which the grant amount was estimated at 206.55
million zł. The investment in the “Water and sewage management in the city
of Toruń” was closed at 288.55 million zł, of which the grant amounted to 172.55
million zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Municipal
Services Company) in Jasło for the implementation of the “Improvement Program
for the purity of the river basin of the Wisłoka River”, received a subsidy
of 171.2 million zł. Total investment value was estimated at 209.52 million zł. The
municipality of Opole for the improvement of water quality in the city contracted
261.13 million zł, including 165.36 million zł of funds from the Cohesion Fund.
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (Wałbrzych Water Supply and
Sewerage Association) allocated 238.16 million zł to the sewage treatment plant,
with 146.99 million zł from subsidies. Among the remaining administrative units that
received the subsidies for water and sewage investments through projects
contracted for implementation in the years 2004-2006 in the field of environmental
protection are also: Gdynia, Piaseczno, Kędzierzyn-Koźle, Ruda Śląska, Jastrzębie
Zdrój, Mszana and Godów, Gliwice, Zielona Góra, Świdnica, Radom, Tarnów,
Częstochowa, Chorzów, Olsztyn, Będzin, Katowice, Otwock, Niepołomice, Ostrołęka, Leszno, Żyrardów, Włocławek, Brzeg, Sieradz, Piekary Śląskie, Sosnowiec,
Mysłowice, Racibórz, Elbląg, Słupsk, Świebodzin, Starachowice, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg, Zgierz, Kalisz, Pabianice, Radom, Grodzisk Mazowiecki, Bochnia,
Bolesławiec, Białystok, Lublin, Przemyśl, Suwałki, Piła, and many others. In some
cases, more than one investment was carried out (e.g. Bydgoszcz, Wrocław,
Warsaw). The subsidy amounts were varied, ranging from 956 to 13 million zł.
The “environmental” investments contracted for implementation in 2004-2006
totaled 19.36 billion zł. The share of the Cohesion Fund was estimated at 59.55% –
11.53 billion zł, the largest contribution of all funds discussed in this article.
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Participation of the European Regional Development Fund in environmental projects in Poland, contracted for implementation in 2004-2006
With the participation of the European Regional Development Fund, the
largest number of “environmental” investments, was contracted for implementation
in Poland in the first financial perspective – 2,320. The total value of these
investments was 7.39 billion zł and the ERDF contribution was 48.57% of this
amount: 3.59 billion zł. The scope of the undertakings was definitely lower than
in case of CF. The highest amounts of ERDF subsidies ranged between tens
of millions, in case of CF – several hundred.
Among the undertakings contracted for implementation in the field of environmental protection in Poland, in the years 2004-2006 and co-financed by the ERDF,
the following can be mentioned: construction of communal sanitary sewage,
rainwater and sewage treatment plants (e.g. Świerklany commune: total project
value: 34.31 million zł, grant value: 24.02 million zł; Stare Balice commune: 26.48
million zł, 17.5 million zł; Czernichów: 22.44 million zł, 16.83 million zł; Trzcianka
commune: 22.26 million zł, 15.54 million zł); extension of the water supply and
sewerage network (the city of Józefów: 35.60 million zł, 21.47 million zł; Bialskie
Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o. (Waterwork and Sewerage
Company) in Biała Podlaska: 33.99 million zł, 17.68 million zł) along with terminals
(Włoszczowa commune: 1.68 million zł, 927.92 thousand zł); flue gas desulphurisation installations (Skawina S.A. Power Plant, 82.74 million zł, 20.13 million
zł); construction of a plant for the utilisation of excess gases (Coking Plant Przyjaźń
Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, 90.88 million zł, 19.49 million zł); projects involving
the change of heat production technology (Arctic Paper Kostrzyn S.A., total project
value: 52.8 million zł, grant amount: 16.70 million zł); construction and modernization of production installations (Rybnik Power Station S.A., 244.83 million zł,
15.26 million zł); construction of a waste management plant (Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. (Częstochowa Communal Enterprise), 23.66
million zł, 14.15 million zł); construction of the waste disposal line (Zakłady
Metalowe „Mesko” S.A. (Metal Works), Skarżysko-Kamienna, 33.95 million zł,
11.77 million zł); comprehensive waste segregation programs (Municipality
of Słupsk, 17.93 million zł, 9.5 million zł); construction of a water treatment plant
(Police commune, 11.69 million zł, 8.77 million zł; Mława Municipality, 6.13 million
zł, 4.47 million zł); modernization of district heating systems (Borne Sulinowo
commune, 10.1 million zł, 7.31 million zł); support for the development of local
economic centers through the modernization of district roads (Przasnysz district,
9.32 million zł, 6.99 million zł; Kamień Pomorski District, 8.91 million zł, 6.39 million
zł) and communal roads (Charsznica commune, 4.77 million zł, 3.58 million zł;
Opoczno commune, 4.65 million zł, 3.49 million zł); construction of exhibition
and regional centers (Municipality of Tczew, 9.13 million zł, 6.52 million zł);
modernization of boiler houses and heating networks (Choroszcz commune, 13.16
million zł, 6.4 million zł); extension of environmental infrastructure in the streets (the
city of Bielsk Podlaski, 7.99 million zł, 5.86 million zł); construction of water bodies
(Biszcza commune, 7.15 million zł, 5.26 million zł); protection of ecosystems
(Miedźna, 6.92 million zł, 5.03 million zł); construction of indoor swimming pools
(Strzyżów commune, 13.4 million zł, 4.86 million zł); construction of multifunctional
venues with social and administrative facilities (Oleśnica, 6.75 million zł, 4.86
million zł); realisation and integration of tourist routes, including cycling
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(Municipality of Rzeszów, 15.97 million zł, 4.83 million zł; Lubieniec commune, 6.84
million zł, 4.47 million zł); change of waste storage (Cemex Polska Sp. z o.o., 15.23
million zł, 4.80 million zł); hydrotechnical systems (Kompania Węglowa (Coal
Company) S.A., 17.06 million zł, 4.77 million zł); adapting companies to BAT
requirements to obtain an integrated license (Carbon Black Poland Sp. z o.o.,
15.39 million zł, 4.4 million zł); construction of transport routes (Municipality
of Darłowo, 5.55 million zł, 4.16 million zł); reduction of dust emission (Radomskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Thermal Energetics Company) “RADPEC”
S.A., 11.97 million zł, 4.10 million zł); development of comprehensive municipal
(communal) waste management programmes (e.g. Rabka Zdrój commune, 7.87
million zł, 3.87 million zł); modernization of flood protection equipment (KujavianPomeranian province, 5.16 million zł, 3.87 million zł); restoration of cultural heritage
objects (Chojnice Municipality, 4.95 million zł, 3.66 million zł, Krasnystaw district,
5.19 million zł, 3.60 million zł); repairs of retention reservoirs (Mazovian Province
Self-Government, 3.13 million zł, 2.26 million zł); channeling of investment areas
(Mrągowo Municipality, 1.96 million zł, 1.46 million zł); construction of a plant
for industrial waste segregation (ALBA Sp. z o.o., 4.18 million zł, 1.17 million zł);
installation of emission limits of volatile organic compounds from sources
(Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego (Rubber Industry Company) “Stomil
Sanok” S.A., 2.8 million zł, 927.5 thousand zł); change of technology in the scope
of adaptation to environmental protection parameters (JAS-POL Michał Jasnosz
PPHU, 2 million zł, 693 thousand zł), etc. These are just a few dozen examples
of the investments made.
In the years 2004-2006, the funds from the European Regional Development
Fund were implemented through the Integrated Operational Program for Regional
4
Development, within the following priorities: 1 – Extension and modernization
of infrastructure to enhance the competitiveness of regions, 2 – Strengthening
human resources development in regions, 3 – Local development, 4 – Technical
5
Support. The number of investments co-financed by the ERDF contracted for
implementation in 2004-2006 is shown in Figure 2.

4

5

See: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Annex to the Regulation
of the Minister of Economy and Labor from July1, 2004, Dz.U. No. 166 Pos. 1745 (Journal of Laws)
The directions of support proposed under the programme resulted from the directions and initial
assessment of the effectiveness of regional interventions undertaken in the years 2000-2003 as part
of the implementation of the Preliminary National Development Plan (PNDP), in particular the regional
development programme Phare Social and Economic Cohesion (Phare SEG) and the Phare Crossborder Cooperation Program (CBC), as well as province contracts that were implemented under the
Act of 12th May 2000 on the Principles of Supporting Regional Development. The largest sources
of support for Poland until the year 2000 were funds from Phare programs: STRUDER, STRUDER
II, RAPID, INRED, Regional Development of Masuria and Podkarpacie, Phare CBC. Equally important
were local grant funds: Phare-Tourin III, Phare INITIATIVE II, Phare Restoration, Eastern Border;
institutional strengthening programmes, including Special Preparatory Programs for Structural Funds
– from Phare'94 to Phare'99 (around 500 million euro donated to Poland at that time). Between 2000
and 2003, about 3.5 billion euro was transferred to Poland under the Phare, SAPARD and ISPA
programs. See: Ibidem, p. 4, 53-55
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Figure 2: Number of investments co-financed by the European Regional Development
Fund in Poland, contracted for implementation in 2004-2006; by province

Source: own study, based on: www.mapadotacji.gov.pl (access 31.08.2017)

Between 2004 and 2006, 15.35 billion zł were raised in grants from four
different funds. 75% of this amount was subsidized by the Cohesion Fund, 23%
by the European Regional Development Fund, 1.75% by the Financial Instrument
for Fisheries Guidance, and 0.25% by the European Agricultural Guidance and
Guarantee Fund. All the initiated projects were aimed at the implementation of the
National Development Plan and the National Strategy for Regional Development.
“Environmental” investments within the Financial Instrument for
Fisheries Guidance and the European Agricultural Guidance and Guarantee
Fund
With the participation of the Financial Instrument for Fisheries Guidance,
in the years 2004-2006, 387 “environmental” projects were contracted to Poland,
and with the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – 39. Although
the contribution of FIFG and EAGGF is only 2% of funds raised under external
financing, due to the specifics of the investments, it is worth analyzing them more
carefully.
Investments co-financed by CF and ERDF were implemented in all provinces.
In case of FIFG, the following provinces were active: Lower Silesian (1 project),
Kujavian-Pomeranian (2), Lubusz (1), Pomeranian (158), Warmian-Masurian (33),
Greater Poland (3) and West Pomeranian (189). The projects co-financed under
the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund were initiated in the
following provinces: Lubusz (2 projects), Mazovian (11), Opole (2) and WarmianMasurian (24).
In case of the regions of Eastern Poland, the share of investments in the
area of environmental protection was as follows: 14 undertakings co-financed
by the Cohesion Fund, 779 by the European Regional Development Fund, 33
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by the Financial Instrument for Fisheries Guidance and 24 by the European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund.
Among the undertakings contracted for implementation in the field of environmental protection in Poland, in the years 2004-2006, financed from FIFG, the
following can be mentioned: adjustment of fishing limits to resources, including
scrapping of ships and fishing boats (e.g. beneficiary: DALMOR SA (Fishery
Processing and Trading Company), total value of the project: 21.73 million zł, grant
amount: 16.3 million zł: Michał Żytki, 2.7 million zł, 2.03 million zł, “Szkuner”
Fishery Company, 2.04 million zł, 1.53 million zł; “PRIS” Manufacturing and Trading
Enterprise, 1.79 million zł, 1.34 million zł; construction of small hydro power plants
(ENDICO SP. Z O.O., 3.02 million zł, 1.86 million zł); construction of fishing gutters
for fish (Dychów Hydropower Plant Team, 2.39 million zł, 1.47 million zł; Warter sp.
j., 1.82 million zł, 1.12 million zł; Ewa and Lech Kamińscy, 404.86 thousand zł,
253.21 thousand zł); temporary suspension of fishing activities (Zbigniew
Szczepaniak, 1.7 million zł, 1.18 million zł). Of the 387 investments, more than
375 were related to scrapping of a vessel. The total investment amounted to over
338 million zł, including a subsidy from FIFG of over 253 million zł.
This form of adjusting fishing limits to resources has absorbed about 93%
of the funds from the FIFG, and also contributed to the stereotypes among the
Polish society, stating that “the European Union has cut off Polish fishermen”,
which is an erroneous statement. The results clearly show that, despite a sharp
decline in the fishing fleet (mostly scrapped due to poor technical condition), both
fishing, processing and sector’s employment have increased and the industry
is growing. A detailed research in this field was conducted in the years 2015-2016,
by the author of this article in cooperation with Żaneta Woźniak. On the basis
of this research, the following conclusions were drawn: in 2013, the total fleet fell
by 40.5% compared to 2003; in 2013, the deep-sea fleet decreased by 62.5%
compared to 2003; in 2013, the fleet decreased by 66.1% compared to 2003;
in 2013, the fleet decreased by 32.49% compared to 2003. But what is interesting
and worth paying attention to is: the total fishing in thousand tonnes in 2013
increased by 18% compared with 2003; the number of tonnes of fish per 1 fishing
piece of fleet increased from 0.11 tonnes of fish in 2003 to 0.23 tonnes of fish
in 2013; fish processing in thousand tonnes increased by 38.5% (data for 2013
compared to 2003); total employment in thousand people increased by 11.3%; The
ratio of the number of people employed in fisheries increased from 0.01 thousand
6
people in 2003 to 0.03 thousand people in 2013.
6

See: Ż. Woźniak, Kierunki interwencji i zakres realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej UE w Polsce po
2004 r. Koszalin 2016, BA thesis written under the direction of dr Małgorzata Sikora-Gaca, source not
published. Research based on: National Marine Fisheries Research Institute, Morska Gospodarka
Wodna w 2003 r., Gdynia 2004, p. 1; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2004 r., Gdynia 2005; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2005 r., Gdynia 2006; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2006 r., Gdynia 2007; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2007 r., Gdynia 2008; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2008 r., Gdynia 2009; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2009 r., Gdynia 2010; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2010 r., Gdynia 2011; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2011 r., Gdynia 2012; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2012 r., Gdynia 2013; National Marine Fisheries Research Institute, Morska
Gospodarka Wodna w 2013 r., Gdynia 2014
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Only 39 projects were implemented within the framework of the European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund, representing 1.68% of the total
number of “environmental” projects contracted for implementation in Poland in
2004-2006. Examples of investments include: redevelopment of gravel and paved
roads, forest roads and forest fire roads (e.g. of beneficiary: Drygały Forest District,
total value of the project: 254,17 thousand zł, co-financing: 202.21 thousand zł;
Gołdap Forest District, 697.55 thousand zł, 558.04 thousand zł; Mrągowo, 1.57
million zł, 1.25 million zł); agri-technical drainage (Drygały Forest District, 480.25
thousand zł, 384.2 thousand zł); works in the field of forest culture and protection,
also revitalization and modernization of forest nursery (Borki Forest District, 797.28
thousand zł, 637.81 thousand zł; Myszyniec Forest District, 2.36 million zł, 1.83
million zł); cultivating crops planted on after the storm surfaces, also maintaining
and protecting tree stands and other elements of forest biocenosis (Forest District
of Myszyniec, 271,93 thousand zł, 208.09 thousand zł; Ostrołęka Forest District,
287.54 thousand zł, 230.03 thousand. zł); construction of footbridges for cycling
routes (Zawadzkie Forest District, 239.42 thousand zł, 180.52 thousand zł);
strengthening of fire protection in forest areas (Ostrołęka Forest District, 87,23
thousand zł, 69,78 thousand zł); further equipment of firefighting bases (Myszyniec
Forest District, 14.49 thousand zł, 11.59 thousand zł).
The total cost of investment in the area of environmental protection
implemented with the participation of the European Agricultural Guidance and
Guarantee Fund was estimated at 51.84 million zł, of which the grant value was
39.81 million zł; with the participation of the Financial Instrument for Fisheries
Guidance – 352.64 million zł, including the subsidy – 263.45 million zł.
European funds in the environmental sector in Poland in 2004-2006 basic values
The above analyzes showed the scope of implementation of European funds
in the field of environmental protection in Poland, in 2004-2006. The following basic
quantitative data were extracted:
- 2,832 completed projects,
- over 27 billion zł of the total value of investments for which external
financing was obtained,
- over 15 billion zł in grants paid from four different funds,
- 390.58 zł of the average grant per capita in the area of environmental
protection in Poland, in 2006,
- 5.26 million zł of the average grant value per project.
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Figure 3: Overall value of investments in environmental protection contracted for
implementation in Poland in 2004-2006, by province, in billions zł

Source: own study, based on: www.mapadotacji.gov.pl (access 31.08.2017)

The highest value of “environmental” investments was achieved in the
following provinces: Silesian – 5.05 billion zł, Mazovian – 4.22 billion zł, and West
Pomeranian – 2.39 billion zł. The lowest in Podlaskie – 371,93 mln zł, the Lublin
province – 548.92 mln zł, and Lubusz – 525.7 mln zł. Details are shown in Figure 3.
The values of the subsidies obtained are shown in Figure 4. Calculations per capita
are shown in Table 1.
Figure 4: Values of investment subsidies from the field of environmental protection,
contracted for implementation in Poland, 2004-2006, by province, in billions zł

Source: own study, based on: www.mapadotacji.gov.pl (access 31.08. 2017)
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Table 1: Value of grant for environmental investment per capita, in 2006, by province,
in zł
No.

Value per No.
Value per
capita in zł
capita in zł
Province
9.
Lower Silesian
390,86
Podkarpackie
338,59
10.
Kujavian-Pomeranian
501,74
Podlaskie
165,67
11.
Lublin
140,61
Pomeranian
425,35
12.
Lubusz
314,54
Silesian
571,86
13.
Łódź
328,07
Świętokrzyskie
299,76
14.
Lesser Poland
354,39
Warmian-Masurian
273,94
15.
Mazovian
483,15
Greater Poland
199,80
16.
Opole
515,87
West Pomeranian
945,20
Source: own study, based on: www.mapadotacji.gov.pl (access 31.08.2017)
Province

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The largest value of subsidies was also obtained in the following provinces:
Silesian – 2.66 billion, Mazovian – 2.49 billion zł, and West Pomeranian –
1.59 billion zł. In the Silesian province the highest level of co-financing was
reached by the project “Sewage Management in Tychy”, which beneficiary was the
Tychy Commune – 313.99 million zł. The total investment amounted to 444.23
billion zł. In the Mazovian province, the highest subsidy was granted to the
investment “Water supply and wastewater treatment in Warsaw – Stage III” – 956.3
million zł. The total value of the investment was estimated at 1.53 billion zł. The
biggest investment in the West Pomeranian province was the “Improvement
of water quality in Szczecin”. The subsidy in this project was estimated at 794.8
billion zł and the value of the whole investment amounted to 1.19 billion zł.
The highest value of the grant per capita in 2006 was achieved in the following
provinces: West Pomeranian – 945.19 zł, Silesian – 571.86 zł, Opole – 515.86 zł,
and Kujavian-Pomeranian – 501.74 zł.
Abstract
In the years 2004-2006, 2,832 projects in the field of environmental protection
were implemented in Poland, with funding from the Cohesion Fund, the European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund, the Financial Instrument for Fisheries
Guidance and the European Regional Development Fund. Their total value was
estimated at over 27 billion zł. On average, the subsidy accounted for 64.89%
(in projects from CF – 59.55%, from EAGGF – 76.74%, from FIFG – 74.7% and
ERDF – 48.57%), which translated into an amount exceeding 15 billion zł. As for
direct measurable environmental benefits:
In years 2000-2008, 667 municipal sewage treatment plants were added,
of which 382 were treatment plants with increased reduction of nitrogen and
phosphorus compounds.
As a result of the arrangement of water and sewage management in coastal
areas, from which sewage is discharged directly to the Baltic Sea, the sanitary
condition of Polish beaches has improved.
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Positive changes were noted in waste management – about 78% of the
population in Poland was covered by municipal waste collection.
In 2008, 4.9 thousand km of sewerage system draining waste and 637 km
of sewerage system for rain water were put into operation, which in comparison
with 2000 results in an increase of 4% and 86% respectively.
In the field of air protection, a facility for the reduction of dust pollution with the
capacity of 77.9 thousand tonnes/year and neutralization of gaseous pollutants
with the capacity of 823.5 thousand tonnes/year.
In 2008, facilities and installations for the disposal of waste with a total
capacity of 0.8 million tons per year were put into operation.
In comparison with 2000, the share of funding of the construction and
modernization of water treatment plants increased from 12% to 18%.
3
Water intake for water supply in 2008 was 2103.5 hm , which was less
3
by 246.6 hm (10.5%) than in 2000.
In 2008, a decrease by 8.4% in water intake for production purposes was
noted compared to 2007, and by 1.8% compared to 2000.
In the years 2000-2008, the amount of industrial and municipal waste that
3
3
needs to be cleaned decreased by more than 10% (from 2.5 km to 2.2 km ),
3
3
and the amount of untreated wastewater by 47% (from 0.3 km to 0.2 km ),
3
while reducing by 10% the share of mechanically treated wastewater (from 0.7 km
3
3
3
to 0.6 km ) and more than double the increase (from 0.46 km to 0.94 km )
of wastewater treated in highly efficient purification treatment plants, allowing for
an increased reduction of nitrogen and phosphorus.
The percentage of population using wastewater treatment plants (in total%
of population) increased from 53.6% in 2000 to 63.1% in 2008, while in cities
it increased from 80.0% to 86.9% respectively, and in the rural areas from 10.8%
to 25.7%.
In 2008, the length of the water distribution network in Poland was 263
thousand km, which means it was 51 thousand km (by 24%) longer than in 2000.
In 2008 about 4 thousand km of new network was put into operation in the rural
areas,
In the years 2000-2008 the sewage network was expanded. In 2008 the
length of the sewerage network was 95 thousand km and was longer by 44
thousand km compared to 2000, which is about 86% (in 2000 it was 51.2 thousand
km). In the rural areas in 2008 about 3 thousand km of new network were put into
operation,
In 2007 there was a decrease in air pollution emission. Compared to 2000, the
total sulfur dioxide emissions decreased by 25%, carbon monoxide by 25%,
ammonia by 9%, dust by 6%, and non-methane volatile organic compounds
by 0.5%
In comparison with previous years (2000-2007) in 2008, the amount
of generated waste decreased by more than 9 million tonnes.
The amount of municipal waste collected in 2008 compared to 2000 was lower
by nearly 18%7.

7

See: Central Statistical Office of Poland, “Ochrona środowiska w 2009 roku”, www.stat.gov.pl/gus/
5840_1523_PLK_HTML.htm [31.08.2017).
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It can be assumed that the implementation of external funding, together with
the beneficiaries' own contributions and participation in state budget investments
(based on the EU additionality principle) contributed to the above measurable
“environmental” effects.
Streszczenie
W niniejszym artykule przeanalizowano funduszy europejskie zaangażowane
w sektor ochrony środowiska w Polsce, w latach 2004-2006. Podjęto rozważania
nad inwestycjami, współfinansowanymi z Funduszu Spójności. Określono udział
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach z zakresu ochrony
środowiska w Polsce, zakontraktowanych do realizacji w latach 2004-2006.
Podsumowano inwestycje „środowiskowe” w ramach Finansowego Instrumentu
Orientacji Rybołówstwa i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Wyodrębniono podstawowe wartości dla funduszy europejskich w sektorze
ochrony środowiska w Polsce w latach 2004-2006: liczbę projektów, ich wartość
ogółem, kwoty dotacji, średnią wartość dotacji per capita w Polsce w 2006 roku.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska w Polsce, fundusze europejskie,
dotacje, perspektywa finansowa 2004-2006, polityka spójności
Summary
The article analyses European funds involved in the environmental sector
in Poland, in years 2004-2006. Investments co-financed by the Cohesion Fund
have been considered. The share of the European Regional Development Fund in
environmental protection projects in Poland, contracted for implementation in 20042006 has been determined. The “environmental” investments within the Financial
Instrument for Fisheries Guidance and the European Agricultural Guidance
and Guarantee Fund have been summarized. The basic values for European funds
in the environmental sector in Poland in 2004-2006 have been identified: the
number of projects, their total value, the amount of subsidies, the average value
of per capita grants in Poland in 2006.
Key words: environmental protection in Poland, European funds, grants,
financial perspective 2004-2006, cohesion policy
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Hanna SPASOWSKA-CZARNY
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
WYBRANE ASPEKTY „PAKIETU ZIMOWEGO”

30 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała zbiór regulacji
prawnych pod nazwą „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (dalej:
Pakiet Zimowy). Pakiet Zimowy stanowi realizację wytycznych politycznych
wyzna-czonych w konkluzjach Rady Europejskiej w październiku 2014 roku (tzw.
1
Pakiet 2030) oraz strategii unii energetycznej, opublikowanej przez Komisję
2
Europejską na początku 2015 roku. Narzucenie rynkowi energii określonej
struktury, przede wszystkim przez tzw. unbundling, pozwoliło na stopniowe
uwalnianie rynku obrotu energią i umożliwiło tworzenie bardziej zintegrowanego
europejskiego rynku energii. Tak powstała idea przygotowania Pakietu, jednego
z najambitniejszych unijnych projektów legislacyjnych w obszarze energetyki
tak pod względem zakre-su, jak i objętości – opublikowano ponad 1000 stron
dokumentów legislacyjnych oraz ok. 3000 stron dokumentów towarzyszących
3
(ocen skutków regulacji, analiz, raportów).
Pakiet Zimowy należy analizować łącznie z innymi dokumentami
politycznymi i wnioskami legislacyjnymi, opublikowanymi w ciągu ostatnich kilku
lat. Na pozio-mie politycznym wskazać należy przede wszystkim konkluzje Rady
Europejskiej z 20 października 2014 roku oraz konkluzje Rady Europejskiej
4
z 20 marca 2015 roku przyjmują̨ce strategię unii energetycznej. Realizację
1

Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. EUCO
169/14. Bruksela, 24 października 2014 r.. W 2014 roku, w ramach polityki klimatycznoenergetycznej, założono trzy główne cele: 1. wiążący cel unijny, zakładający ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990,
przekładający się na redukcję emisji do 2030 roku przez sektory objęte unijnym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (ETS) i nieobjęte tym systemem wynoszą̨ odpowiednio 43% i 30%
w stosunku do 2005 roku; 2. wiążący cel unijny, zakładający osiągniecie co najmniej 27% energii
odnawialnej w zużyciu energii finalnej w 2030 roku; 3. indykatywny cel unijny osiągniecia co
najmniej 27% poprawy efektywności energetycznej w 2030 roku w stosunku do business as usual.
M. Morawiecka, Pakiet zimowy – czysta energia dla wszystkich europejczyków czy koniec
krajowych polityk energetycznych? (w:) Zmiany w energetyce i wokół niej. XXIII Konferencja
Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2017, Kazimierz Dolny 25-27 kwietnia 2017
roku, Lublin 2017, s. 24. Wskazuje się także, że pakiet stanowi kontynuację polityki energe-tycznoklimatycznej UE sformułowanej już w roku 2005 pod nazwą „3x20”. Więcej zob. W. Dąbrowski,
„Pakiet Zimowy” uderza w kierunki rozwoju polskiej energetyki, www.cire.pl (pobrano 1.06.2017 r.);
W. Mielczarski, Pakiet zimowy. Wyzwania dla polskiej energetyki, www.BiznesAlert.pl (pobrano
1.06.2017 r.)
2
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Strategia ramowa
na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu,
COM(2015) 80 final. Bruksela, 25 lutego 2015 r.
3
M. Morawiecka, Pakiet…, op. cit., s. 23
4
Konkluzje Rady Europejskiej. EUCO 11/15. Bruksela, 20 marca 2015 r. Strategia Unii Energetycznej
jest dokumentem szerszym i obejmuje pięć́ priorytetów: 1. bezpieczeństwo energetyczne,
solidarność́ i zaufanie; 2. wewnętrzny rynek energii; 3. efektywność́ energetyczną; 4. dekarbonizację gospodarki; 5. badania naukowe, innowacje i konkurencyjność́ . Ponadto, w „Planie działań”,
będącym załącznikiem do „Strategii ramowej na rzez stabilnej unii energetycznej, opartej
na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu” wskazano na konieczność podejmowania działań
na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i wdrożenia jednolitego rynku energii, z uwzględnieniem
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5

powyższych deklaracji politycznych stanowią wnioski legislacyjne, z których
6
najistotniejszeto propozycja rewizji Dyrektywy ETS, propozycje w zakresie non7
ETS oraz Pakiet Zimowy.
Najistotniejsze propozycje legislacyjne zawarte w Pakiecie Zimowym
to: projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii
8
elektrycznej (tzw. rozporządzenie rynkowe); projekt zmiany dyrektywy w sprawie
9
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej; projekt zmiany
rozporządzenia ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy
10
Organów Regulacji Energetyki (ACER);
projekt nowego rozporządzenia
w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej
11
i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE (Risk preparedness regulation); projekt
zmiany dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
12
odnawialnych (dyrektywa RED II); projekt zmiany dyrektywy o efektywności
13
energetycznej; projekt zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
14
budynków; projekt nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energe15
tyczną (tzw. rozporządzenie Governance). Wprowadzeniem do powyższego
zestawu regulacji jest komunikat „Czysta energia dla wszystkich Europej16
czyków”.
Elementami nowymi są postanowienia mające na celu doprowadzenie
do wdrożenia unii energetycznej gwarantującej wszystkim Europejczykom dostęp
do bezpiecznej, zrównoważonej i taniej energii, jak również propozycje nowych
narzędzi mających umożliwić podwyższenie w horyzoncie roku 2030 celów
klimatycznych ustalonych na rok 2020, a mianowicie ograniczenie o co najmniej
40% wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce
w porównaniu z 1990 r., z jednoczesnym wskazaniem przełożenia tego celu
rozwoju połączeń transgranicznych oraz na konieczność opracowania rzetelnego i przejrzystego
systemu zarządzania unią energetyczną, który ma pomóc w osiąganiu zakładanych celów polityki
energetycznej. Zob. W. Dąbrowski, „Pakiet Zimowy”…, op. cit.
5
Konkluzje mają status prawnie niewiążącego soft-law. „UE konsoliduje otoczenie sprzyjające
przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez szeroki wachlarz oddziałujących na siebie
strategii politycznych oraz strategicznych ram i instrumentów odzwierciedlonych w strategii na rzecz
unii energetycznej”. Zob. Komisja Europejska, Komunikat prasowy: Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków, czyli jak wyzwolić́ potencjał wzrostu Europy, Bruksela, 30 listopada 2016 r.
6
Projekt zmiany dyrektywy 2003/87/WE (COM(2015) 337 final). Bruksela, 15 lipca 2015 r.
7
Projekt rozporządzenia w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych (...)
(COM(2016) 482 final). Bruksela, 20 lipca 2016 r.
8
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (COM(2016) 861
final). Bruksela, 30 listopada 2016 r.
9
Projekt zmiany Dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
(COM(2016) 864 final). Bruksela, 30 listopada 2016 r.
10
Projekt zmiany rozporządzenia ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki (COM(2016) 863 final). Bruksela, 30 listopada 2016 r.
11
Projekt rozporządzenia w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń́ w sektorze energii elektrycznej
i uchylającego dyrektywę̨ 2005/89/WE (COM(2016) 862 final). Bruksela, 30 listopada 2016 r.
12
Projekt zmiany Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
(COM(2016) 767 final). Bruksela, 30 listopada 2016 r.
13
Projekt rewizji Dyrektywy o efektywności energetycznej (COM(2016) 761 final). Bruksela, 30
listopada 2016 r.
14
Projekt rewizji Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków (COM(2016) 765 final).
Bruksela, 30 listopada 2016 r.
15
Projekt rozporządzenia w sprawie zarzadzania unią energetyczną (COM(2016) 759 final). Bruksela,
30 listopada 2016 r.
16
COM(2016) 860 final
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na redukcje emisji o 43% w sektorach objętych ETS i 30% w sektorach z obszaru
non-ETS w porównaniu z rokiem 2005; podniesienie co najmniej do 27% udziału
energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto; poprawienie
efektywności energetycznej o co najmniej 27%, z rekomendacją rozważenia
17
podniesienia go do poziomu 30% do roku 2030.
Propozycje Komisji w ramach Pakietu opracowano tak aby pokazać,
że przejście na czystą energię będzie stanowić w przyszłości sektor wzrostu
18
(„sektor mądrych inwestycji finansowych – smart money”). Deklarowanym przez
UE wynikiem wdrożenia celów Pakietu ma być umożliwienie wszystkim dostępu
do czystszej energii, wdrożenie postanowień Porozumienia Paryskiego z 2015
19
roku, poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii,
upodmiotowienie konsumenta i dzięki temu poprawa elastyczności popytu na
20
energię, wzrost innowacyjności gospodarki europejskiej i odzyskanie utraconej
21
przewagi technologicznej w zakresie technologii LTCM oraz stworzenie nowych
22
możliwości zatrudnienia i w rezultacie zwiększenie dobrobytu obywateli.
Komisja proponuje ponadto nowy kierunek działań w zakresie ekoprojektu oraz
strategię mobilności zautomatyzowanej i związanej z dostępem do Internetu.
Jednak szcze-góły propozycji wymagają dopracowania, a ich obecna polityczna
23
wykonalność wydaje się być ograniczona.
Szeroko komentowanym aspektem wprowadzenia Pakietu Zimowego
jest ustanowienie w rozporządzeniu rynkowym limitu emisyjności dla źródeł
mogących korzystać z rynku mocy. Rynek mocy to rodzaj pomocy publicznej
polegającej na tym, że odbiorca energii płaci nie tylko za energię dostarczoną,
ale także za gotowość jej dostarczenia. W artykule 23 ust. 5 rozporządzenia
rynkowego Komisja Europejska proponuje, aby w rynku mocy mogły uczestniczyć
tylko źródła o emisyjności CO2 poniżej 550 kg/MWh. Co więcej, we wniosku
legislacyjnym przewidziano jedynie pięcioletni okres przejściowy od dnia wejścia
17

W. Dąbrowski, „Pakiet Zimowy”…, op. cit.
Komisja Europejska, Komunikat prasowy: Czysta energia…, op. cit.
19
Więcej na ten temat w: J. Paska, T. Surma, „Pakiet Zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki
i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku (w:) Zmiany w energetyce i wokół niej. XXIII
Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2017, Kazimierz Dolny 25-27
kwietnia 2017 r. Lublin 2017, s. 82-83
20
Konsumenci mają być aktywnymi graczami na rynku energii. W założeniu mają uzyskać m.in.
prawo do wyboru spośród większej liczby dostawców energii; dostęp do niezawodnych narzędzi
umożliwiających porównywanie cen, możliwość wytwarzania energii we własnym zakresie
i sprzedawania jej. Więcej zob.: Komisja Europejska, Komunikat prasowy: Czysta energia…, op. cit.
oraz M. Dolatowski, Główne zmiany w Dyrektywie 2009/72/EC w Pakiecie Zimowym (w:) Zmiany
w energetyce i wokół niej. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE
2017, Kazimierz Dolny 25-27 kwietnia 2017 r. Lublin 2017, s. 94-96. Pakiet Zimowy jest szczególnie
korzystny dla dwóch rodzajów uczestników rynku energii: prosumentów oraz sprzedawców
(dotychczasowych i przyszłych). Więcej zob. M. Kulesa, Koncepcja i możliwości wdrożenia rynku
mocy w Polsce – wybrane nowe uwarunkowania unijne i polskie (w:) Z. Połecki, P. Pijarski (red.),
Rynek energii elektrycznej. Polityka i ekonomia. Lublin 2017, s. 68
21
Pakiet przewiduje pobudzenie innowacji w sektorze czystej energii, poprzez działania w czterech
obszarach: dekarbonizacji budynków, pobudzania innowacyjności, rozwoju konkurencyjnych
cenowo rozwiązań w zakresie magazynowania energii oraz elektromobilności. Zob. Pakiet Zimowy
Komisji Europejskiej, 30 listopada 2016 r., KPMG
22
W. Dąbrowski, „Pakiet Zimowy”…, op. cit., Zob. także J. Paska, T. Surma, „Pakiet Zimowy”…, op.
cit., s. 81-82
23
K. Księżopolski, Czysta energia dla wszystkich Europejczyków – brukselski odpowiednik polityki
„New Deal”?, www.energetyka24.com (pobrano 20.06.2017 r.)
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w życie rozpo-rządzenia dla źródeł istniejących. Taki przepis eliminuje wszystkie
elektrownie węglowe z uczestnictwa w rynku mocy i wydaje się stać
24
w sprzeczności z zapisaną w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
swobodą wyboru miksu energetycznego, a także z zasadą neutralności
25
technologicznej. K. Księżopolski wnioskuje, że Polska jest zainteresowana
budową rynku dwutowarowego, utrzymanie przewidzianego w projekcie limitu
będzie prowadziło do praktycznego wykluczenia najbardziej ekonomicznych
i elastycznych środków służących rozwiązywaniu problemu mocy wytwórczych,
a propozycje rozporządzenia Governance odchodzą od poprzednio przewidzianego kształtu rynku mocy na rzecz importu energii z pozostałych państw
26
członkowskich. Wątpliwości budzi także uzależnienie możliwości wprowadzenia
rynku mocy od przeprowadzenia przez ENTSO-E (Europejską Sieć Operatorów
Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej) analizy wystarczalności zasobów
(„generation adequacy”) oraz, w przypadku wprowadzenia rynku mocy, obowiązek konsultacji „przynajmniej z sąsiadującymi państwami członkowskimi”,
27
z którymi państwo połączone jest siecią energetyczną. Wprowadzenie takich
zapisów niesie za sobą ryzyko arbitralnego pozbawienia krajów członkowskich
możliwości wdrożenia rynku mocy, o ile taka potrzeba nie zostanie potwierdzona
przez analizę wykonaną dla całego obszaru UE.
Pakiet Zimowy tworzy także warunki do centralizacji zarządzania energetyką
na poziomie Unii Europejskiej poprzez utworzenie wyposażonych w osobowość
prawną Regionalnych Centrów Operacyjnych (ang. „ROC”), mogących wydawać
wiążące decyzje w sprawach przepływów energetycznych w poszczególnych
krajach i wyłączaniu lub uruchamianiu mocy wytwórczych w zależności
28
od potrzeb szeroko pojętego rynku unijnego. Regionalne centra operacyjne
miały by być tworzone przez operatorów systemów przesyłowych i obejmować́
regiony wyzna-czone uprzednio przez ENTSO-E przy akceptacji ACER (Agencji
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki). Należy odnotować, że normy
przepisów rozporzą-dzenia nie określają jednoznacznie warunków ponoszenia
odpowiedzialności przez ROC. Projekt zakłada także ustanowienie EU DSO –
europejskiego stowa-rzyszenia operatorów sieci dystrybucyjnych.
M. Morawiecka jednoznacznie ocenia powyższe zapisy jako zmierzające
do ograniczenia uprawnień państw członkowskich w zakresie zarządzania
24

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz. UE, C 326/47,
26 października 2012 r.
Więcej zob.: M. Morawiecka, Pakiet…, op. cit., s. 25-28
26
K. Księżopolski, Czysta…, op. cit. Polska zgłosiła zastrzeżenia dotyczące limitu emisji dla
elektrowni węglowych w ramach rynku mocy i złożyła do KE o wniosek wyrażenie zgody na
tworzenie rynku mocy na starych zasadach. 11 maja 2017 roku Sejm RP podjął uchwałę w sprawie
uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku
energii elektrycznej za niezgodny z unijną zasadą pomocniczości, M.P. 2017, poz. 462
27
Zob. J. Wiech, Przewodnicząca sejmowej komisji ds. UE: pakiet zimowy osłabia bezpieczeństwo
Polski, www.energetyka24.com (pobrano 20.05.2017 r.); P. Maciążek, Rząd: pakiet zimowy problemem politycznym. „Regionalne centra operacyjne”, www.energetyka24.com (pobrano 20.03.2017
r.); Tobiszowski: Pakiet zimowy jest niezgodny z zasadą pomocniczości, www.energetyka24.com
(pobrano 20.06.2017 r.); Tobiszowski: Polskie stanowisko ws. pakietu zimowego popiera ponad
10 krajów, www.energetyka24.com (pobrano 17.05.2017 r.) Inaczej: J. Maćkowiak-Pandera (w:)
P. Maciążek, Ekspert Forum Energii: Pakiet Zimowy w wielu obszarach korzystny dla Polski,
www.energetyka24.com (pobrano 20.05.2017 r.)
28
Art. 32-44 rozporządzenia Govenrnance
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wystarczalnością mocy i poziomem rezerw; do uzależnienia bezpieczeństwa
dostaw od krajów sąsiednich i w konsekwencji – do niesamowystarczalności
29
energetycznej państw członkowskich.
W. Dąbrowski wskazuje, że „pod
pretekstem optymalizacji kosztów rozwoju elektroenergetyki na poziomie UE
takie rozwiązanie może spowodować wprost odwrotne skutki w poszczególnych
krajach. Ograniczenie suwerenności dysponowania przepływami i mogącym się
z tym wiązać ograniczeniem dysponowania mocami wytwórczymi może skutkować ograniczaniem możliwości zapewniania bezpieczeństwa energetycznego
poszcze-gólnym krajom członkowskim”. Według autora spowoduje to zmniejszenie niezależności ustalania krajowej strategii energetycznej i umożliwi formalne
ingerowanie Komisji Europejskiej w decyzje organów działających w tym
30
obszarze. W. Mielczarski natomiast dostrzega w takim rozwiązaniu zagrożenia,
ale również szanse. Twierdzi, że zagrożenie nie jest wielkie, ponieważ za
ciągłość zasilania w danym obszarze sterowania będzie odpowiedzialny operator
krajowy, a żaden operator regionalny nie będzie mógł nakazać działań mogących
zagrażać bezpieczeństwu zasilania. Odnotowuje, że obawy przed zbyt dużym
zakresem władzy operatorów regionalnych ograniczają również prawa fizyki
rządzące rozpływami mocy, a przemyślane działania operatorów sieciowych
i ujednolicone kodeksy sieciowe są szansą dla wszystkich operatorów
31
sieciowych.
Duże kontrowersje budzi legislacyjny obszar źródeł odnawialnych (OZE),
który w ramach Pakietu Zimowego został uregulowany w dyrektywie RED II oraz
rozporządzeniu Governance. Ze względu na specyfikę działania OZE (niestabilność) oraz rozproszony charakter generacji OZE nie da się osiągnąć dalszego
wzrostu ich znaczenia bez wymuszenia zmian na rynku zwiększających jego
elastyczność.
Komisja Europejska wskazała, że w ostatnich latach inwestycje związane
z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych stanowiły ponad 85% wszystkich
inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej, a wprowadzenie nowych regulacji
powinno utrwalić taką tendencję i dać impuls dla rozwoju małych, rozproszonych
32
źródeł OZE.
Równocześnie propozycje obejmują zniesienie obowiązku
priorytetowego dostępu do sieci oraz nakładają na operatorów instalacji OZE
obowiązek ponoszenia kosztów bilansowania produkcji. Wsparcie technologii
OZE ma być udzielane na zasadach rynkowych w celu zwiększenia konkurencji
między poszczególnymi technologiami, wsparciem mają zostać objęte także
źródła wytwórcze zainstalowane w innych państwach członkowskich (udział
zagra-nicznych źródeł powinien być zagwarantowany na poziomie 10% w latach
2020-2025 i 15% od 2026 r., takie rozwiązanie ma m. in. wzmocnić współpracę
33
transgraniczną i wspólny rynek energii elektrycznej).
Art. 3 dyrektywy RED II stanowi, że począwszy od roku 2021 państwa
członkowskie muszą utrzymać udział w OZE na poziomie nie niższym niż ich cel
29

M. Morawiecka, Pakiet…, op. cit., s. 30
W. Dąbrowski, „Pakiet Zimowy”…, op. cit., Deprecjacja krajowych operatorów i zmiana perspektywy
z krajowej na regionalną stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego także według
E. Kłossowskiego. Zob. P. Maciążek, Pakiet zimowy – głównym problemem dla bezpieczeństwa
energetycznego Polski, www.energetyka24.com (pobrano 15.03.2017 r.)
31
W. Mielczarski, Pakiet Zimowy: szanse i zagrożenia, ww.cire.pl (pobrano 18.04.2017 r.)
32
J. Paska, T. Surma, „Pakiet Zimowy”…, op. cit., s. 83
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na rok 2020 (jest to tzw. poziom bazowy). Sankcją za niedotrzymanie poziomu
bazowego ma być wnoszenie wkładów finansowych do tzw. platformy finansowej,
zarządzanej bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, a która ma „przyczynić
się do realizacji projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych” (tak art.
27 ust. 4 rozporządzenia Governance). Jeżeli Komisja uzna, że istnieje ryzyko
niewy-pełnienia deklarowanego celu będzie mogła zobowiązać państwo
34
członkowskie do wniesienia wkładu.
W celu ograniczenia barier administracyjnych rozwoju inwestycji w OZE
projekt dyrektywy RED II zobowiązuje państwa członkowskie do zorganizowania
tzw. scentralizowanego punktu kontaktowego, który od 2021 r. ma kompleksowo
obsługiwać inwestorów instalacji wykorzystujących zasoby odnawialne. Przewiduje także obowiązki związane z produkcją ciepła i chłodu ze źródeł odnawial35
nych.
Projekt rozporządzenia Governance przewiduje, że podstawowym
narzędziem dla realizacji celów unii energetycznej mają być „Zintegrowane Plany
Krajowe w zakresie energii i klimatu”. Mają one zawierać wiążące cele
na poziomie krajowym zmierzające do dekarbonizacji i wzrostu efektywności.
Państwa członkowskie zobowiązane zostały do ich opracowywania, jednak
Komisja daje sobie prawo do wydawania rekomendacji co do celów zawartych
zarówno w projektach planów, jak i później przy ich realizacji (w praktyce
oznaczać to może zarówno prawo wprowadzania zmian, ale także całkowity brak
akceptacji lub narzucanie innych parametrów niż wynikające z planów
poszczególnych państw). Zintegrowane plany mają być sporządzone na lata
2021-2030 i m.in. ustalać cele w zakresie efektywności energetycznej, udziału
energii ze źródeł odnawialnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów
nie objętych handlem emisjami oraz zwiększania możliwości przesyłowych
36
połączeń trans granicznych. Plany mają być konstruowane z założeniem, że
najpóźniej do 2050 roku dojdzie do całkowitej dekarbonizacji, czyli wycofane
zostaną z użycia paliwa kopalne, produkcja energii z OZE osiągnie 100%,
37
a gospodarka stanie się bezemisyjna netto.
Pierwsze plany państw członkowskich mają być gotowe 1 stycznia 2019
roku i będą oceniane w okresach dwuletnich poczynając od 2021 roku.
W przypadku odstępstw osiągniętych rezultatów od narzuconych planów,
Komisja Europejska może wdrażać środki naprawcze skierowane do wszystkich
38
lub tylko wybranych państw członkowskich, w tym stosować kary finansowe.
Cele polityki energetycznej i klimatycznej państw członkowskich mają być
realizowane m. in. poprzez zawieranie porozumień makroregionalnych, które
mają skoordynować działania stron w zakresie rozwoju sieci i OZE oraz wzrostu
efektywności przy wsparciu ze źródeł unijnych. Polska znalazła się w dwóch
39
makroregionach (tzw. bałtyckim i centralno/południowo-wschodnim).
34
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Podsumowanie
Mimo dużej szansy, że cele polityki energetyczno-klimatycznej „3x20”
do roku 2020 zostaną zrealizowane, KE stwierdziła, że zmiany otoczenia i rozwój
technologii zmuszają do rewizji polityki energetycznej UE. Ponieważ nie można
oczekiwać, że uwzględniające te czynniki zmiany zajdą państwach członkowskich
spontanicznie i w sposób nieskoordynowany, KE przedstawiła nowe regulacje
w postaci Pakietu Zimowego, który ma zapewnić realizację głównych celów
strategii unii energetycznej.
Po dokonaniu oceny zaledwie kilku propozycji Komisji można stwierdzić,
że wdrożenie powyższych regulacji będzie dla większości państw członkowskich
bardzo trudne, a dla niektórych wręcz niemożliwe. Wyznaczenie jednego celu
na poziomie unijnym może nie przynieść spodziewanych efektów ze względu
na różnice regionalne.
Komunikat prasowy towarzyszący Pakietowi Zimowemu podkreślał,
że opublikowanym propozycjom legislacyjnym przyświecają̨ trzy główne cele:
„efektywność́ energetyczna jako priorytet, osiągniecie pozycji lidera na polu
energii odnawialnej oraz zadbanie o to, aby konsumenci byli traktowani
40
uczciwie”. Można jednakże wykazać, że te cele mają być realizowane poprzez
dalsze zwiększanie roli polityki europejskiej kosztem swobodnego działania
41
państw członkowskich w polityce energetycznej. Analiza części zapisów Pakietu
Zimowego skłania do refleksji, że swoboda wyboru miksu energetycznego przez
państwa członkowskie jest rozumiana specyficznie – oznacza swobodę̨ wyboru
wyłącznie pomiędzy technologiami niskoemisyjnymi. W istocie Pakiet Zimowy
zmierza więc do ograniczania kompetencji państw członkowskich w kształtowaniu
swoich polityk energetycznych, a swobodę̨ kształtowania miksu ogranicza na tyle,
że w praktyce jest ona nieistniejąca. M. Morawiecka słusznie zauważa, że
„w kolejnych latach może zaistnieć potrzeba ostatecznego wyjaśnienia przez
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak w praktyce należy tę swobodę̨
rozumieć, i jak daleko może sięgać ingerencja Komisji Europejskiej w krajowe
42
polityki energetyczne”.
Można także odnieść wrażenie, że Pakiet skonstruowano w taki sposób,
aby za wszelką cenę uniknąć wprowadzenia rynku dwutowarowego (rynku
mocy). Tak można wyjaśnić propozycje braku ograniczeń cenowych na rynku
bilansującym i jednoczesny obowiązek uczestnictwa w nim wszystkich
uczestników rynku, mini-malny poziom cen ujemnych (-2000 Euro), wzmacnianie
rynków krótkotermi-nowych, odchodzenie od „priority dispatch” dla źródeł OZE,
wprowadzenie analizy wystarczalności zasobów czy obowiązek konsultacji
43
z sąsiadującymi państwami.
Komisja deklaruje, że Pakiet ma wspomóc UE w osiągnięciu dwóch
podstawowych celów: zbudowania wspólnego rynku energii i sukcesu realizacji
polityki klimatycznej. Pozostałe cele (solidarność energetyczna, efektywność
energetyczna, bezpieczeństwo dostaw, itd.) zostały potraktowane jako cele
wspierające dwa powyższe priorytety. KE w sposób widoczny wielokrotnie
i bezpośrednio nawiązuje do Porozumienia paryskiego i polityki klimatycznej jako
40
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takiej. Jednakże, takie działanie sprowadza w wielu aspektach politykę energetyczną do roli narzędzia polityki klimatycznej, co wydaje się być niewłaściwe
w kontekście celów polityki energetycznej: konieczności zapewnienia bezpie44
czeństwa dostaw energii po konkurencyjnych cenach. Nasuwa się uwaga
o konieczności zachowania równowagi pomiędzy zachowaniem bezpieczeństwa
energetycznego a polityką klimatyczną. Polityka energetyczna może jej sprzyjać,
ale nie powinna być traktowana jako narzędzie polityki klimatycznej. Cele tych
polityk nie są całkowicie zbieżne.
Wydaje się, że w powyższej i podobnych sytuacjach nie należy reagować
impulsywnie, aby nie narażać się na opinię stałego krytyka unijnych propozycji.
Warto opracować i przedstawić poparte stosownymi analizami kompleksowe
stanowisko w postaci polskiej doktryny energetycznej. Mimo podejmowanych
prób Polska nie posiada spójnej, długofalowej i opartej o konsensus polityczny
strategii bezpieczeństwa energetycznego ani polityki energetycznej. Mimo
podejmowanych prób nie osiągnięto spodziewanych rezultatów. To powoduje,
że tak konsumenci, jak i inne podmioty sektora energetycznego świadomi
są zmian w polityce energetycznej w perspektywie kilku lat (dwóch, trzech,
pięciu), a nie liczą na jej ciągłość i stabilność. To oznacza także, iż zdają sobie
sprawę z ryzyka inwestycji w szeroko pojętym sektorze energetycznym. Wciąż
jednak stworzenie takiej strategii jest możliwe. Warto także zgłosić oczekiwanie,
by w przyszłości KE w opracowywaniu nowych propozycji uwzględniała polskie
realia i uwarunkowania. Dotyczy to także wniosku o ponowną analizę Pakietu
Zimowego i przedstawienie jego nowej propozycji, uwzględniającej proponowaną
45
krytykę aktualnie propono-wanych rozwiązań.
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych rozwiązań proponowanych
przez Komisję Europejską w ramach Pakietu na rzecz czystej energii dla
wszystkich Europejczyków (tzw. Pakietu Zimowego). Pod koniec 2016 roku
KE opublikowała projekty dokumentów, które stanowią wyraz jej oczekiwań
w zakresie realizacji celów polityki energetycznej. W artykule przedstawiono
genezę i zakres opublikowanych dokumentów oraz dokonano próby oceny
wybranych rozwiązań. Nie wszystkie zapisy omawianych regulacji, np. dotyczące
wprowadzenia rynku mocy oraz postulowane utworzenie Regionalnych Centrów
Operacyjnych, które spowoduje odebranie państwom członkowskim części
uprawnień niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego bez
ustanowienia jasnych reguł odpowiedzialności, mogą być uznane za zadowalające i akceptowalne przez wszystkie państwa członkowskie. Wdrożenie
niektórych rozwiązań omawianej regulacji będzie dla większości państw
członkowskich bardzo trudne, a dla niektórych wręcz niemożliwe.
Słowa kluczowe: Pakiet Zimowy, energetyka, polityka energetyczna,
polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne
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Summary
The aim of the article is to present the selected issues proposed by the
European Commission that are included in the Clean Energy for All Europeans
package (the so-called Winter Package). In the end of 2016 the European
Commission published the Winter Package, including drafts of documents and
regulations to reflect new Commission’s expectations concerning direction
of energy policy. The article presents the origins, the scope and review of the
particular drafts along with an attempt to evaluate the selected regulations. Not all
provisions of the proposed legislation, especially concerning additional
requirements for the national capacity markets and the establishment of the
Regional Operational Centers, which would transfer some of Member States’
competences necessary to ensure energy security to the EU-level without clear
liability rules, may be regarded as reasonable and acceptable for all member
states. Therefore, some of the regulatory solutions in the Winter Package may
be regarded as very hard or even impossible to apply in all Member States.
Key words: Winter Package, energy, energy policy, climate policy, energy
safety
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