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STRESZCZENIE. Niniejszy artyku³ stanowi próbê kompleksowego podejœcia do zidentyfikowania uwarunkowañ rozwoju przedsiêbiorstwa z bran¿y energetycznej w Polsce i jest odpowiedzi¹ na
wybiórcze podejœcie do poruszanych zagadnieñ w literaturze przedmiotu. W artykule zosta³y
przedstawione uwarunkowania, maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na d³ugoterminowy rozwój przedsiêbiorstwa energetycznego na przyk³adzie elektrociep³owni. Autorzy wyró¿nili i omówili uwarunkowania formalno-prawne i ekonomiczno-techniczne. W ramach uwarunkowañ ekonomicznych
scharakteryzowali zagadnienia zwi¹zane z popytem na ciep³o i energiê elektryczn¹, kwestiê
wp³ywu rosn¹cej efektywnoœci energetycznej oraz sprawy zwi¹zane z dostêpnoœci¹ oraz kosztami
zakupu paliw. W grupie uwarunkowañ formalno-prawnych przybli¿yli kluczowe dokumenty i regulacje formalno-prawne wyznaczaj¹ce ramy prowadzenia dzia³alnoœci energetycznej w Polsce.
W ramach grupy uwarunkowañ technicznych omówili czynniki wynikaj¹ce z posiadanej infrastruktury technicznej i jej ograniczeñ ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotny problem
bardzo zaawansowanego stopnia zu¿ycia infrastruktury energetycznej.
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Wprowadzenie
Rozwój przedsiêbiorstwa energetycznego jakim jest elektrociep³ownia uzale¿niony jest od
bardzo wielu czynników. S¹ to zarówno czynniki zewnêtrzne, p³yn¹ce z otoczenia w jakim firma
siê znajduje, jak i czynniki wewnêtrzne, wynikaj¹ce ze specyfiki danej organizacji. W literaturze,
szczególnie ekonomicznej (np. Griffin 2009; Janasz i in. 2008) bardzo wiele miejsca poœwiêca siê
ogólnemu scharakteryzowaniu uwarunkowañ kszta³tuj¹cych rozwój przedsiêbiorstwa, jednak¿e
jak wiadomo ka¿da bran¿a ma swoj¹ specyfikê, a wiêc i swój „zestaw” czynników dla siebie
charakterystycznych. Poniewa¿ w literaturze przedmiotu brak jest kompleksowego podejœcia do
zidentyfikowania uwarunkowañ rozwoju przedsiêbiorstwa z bran¿y energetycznej celem niniejszego artyku³u jest podjêcia takiej próby na przyk³adzie elektrociep³owni.
W ramach tak postawionego celu wyró¿niono nastêpuj¹ce grupy uwarunkowañ, maj¹cych
wp³yw na rozwój przedsiêbiorstwa energetycznego w Polsce (rys. 1):
G uwarunkowania ekonomiczne,
G uwarunkowania œrodowiskowe,
G uwarunkowania formalno-prawne,
G uwarunkowania techniczne,
G uwarunkowania spo³eczne.
W dalszej czêœci artyku³u autorzy przeprowadzili analizê ka¿dej z wymienionych powy¿ej
grup uwarunkowañ za wyj¹tkiem uwarunkowañ œrodowiskowych, które ze wzglêdu na znaczenie oraz obszernoœæ zagadnienia, zosta³y szczegó³owo omówione w osobnym artykule
(Kamiñski i Stós 2014).

Rys. 1. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego
ród³o: Kamiñski i Stós 2014
Fig. 1. Determinants of the functioning of an energy company

1. Uwarunkowania ekonomiczne
Pierwsz¹ i zarazem najliczniejsz¹ grupê uwarunkowañ stanowi¹ uwarunkowania ekonomiczne, które mo¿na podzieliæ na cztery g³ówne podgrupy (rys. 2) czyli:
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Rys. 2. Uwarunkowania ekonomiczne wp³ywaj¹ce na dzia³alnoœæ elektrociep³owni
ród³o: opracowanie w³asne
Fig. 2. Economic factors affecting the operation of a CHP plant

popytowe,
poda¿owe,
instrumenty ekonomiczne,
instrumenty instytucjonalne.
Z przedstawionych podgrup najbardziej istotne z punktu widzenia prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej przez elektrociep³owniê s¹ czynniki popytowe. Pozosta³e trzy maj¹ mniejsz¹ wagê.
W podgrupie uwarunkowañ popytowych z punktu widzenia elektrociep³owni najistotniejsz¹
kwesti¹ jest stabilne zapotrzebowanie na ciep³o. Wynika to wprost z zastosowanej technologii
produkcji ciep³a i energii elektrycznej w skojarzeniu. Podstawowym celem funkcjonowania
elektrociep³owni jest zaspokojenie potrzeb cieplnych odbiorców, natomiast wytworzona
w kogeneracji energia elektryczna jest traktowana jako produkt dodatkowy. Jako przyk³ad
stabilnego rynku ciep³a z dobrymi perspektywami na rozwój na rysunku 3 zaprezentowano
sprzeda¿ ciep³a z miejskiej sieci ciep³owniczej w Krakowie.
Kolejnym czynnikiem popytowym, bardzo istotnym z punktu widzenia elektrociep³owni,
jest zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹. Poniewa¿ energia elektryczna w przeciwieñstwie
do ciep³a nie jest produktem lokalnym na sprawê zapotrzebowania nale¿y patrzeæ z perspektywy
ca³ego kraju. Generalnie wiêkszoœæ prognoz zak³ada wzrost zapotrzebowania na energiê elekG
G
G
G
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Rys. 3. Sprzeda¿ ciep³a z miejskiej sieci ciep³owniczej w Krakowie w latach 2008–2012 [TJ]
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Raporty… 2008–2012
Fig. 3. Heat sales figures from district heating network in Cracow, 2008–2012 [TJ]

tryczn¹ w Polsce, co nale¿y interpretowaæ jako optymistyczn¹ informacjê dla przedsiêbiorstw
kogeneracyjnych. Jednak¿e warto w tym momencie wspomnieæ, ¿e na chwilê obecn¹ sytuacja
rynkowa wytwórców energii nie jest najlepsza z powodu bardzo niskich cen energii na rynku
hurtowym (obecnie ok. 160 z³/MWh), braku przychodów z czerwonych certyfikatów dla
jednostek kogeneracyjnych (system wsparcia czerwonymi certyfikatami dla kogeneracji na
wêglu zosta³ przywrócony nowelizacj¹ Prawa Energetycznego od dnia 30.04.2014 r.) oraz
niskiej ceny zielonych œwiadectw pochodzenia energii z biomasy (obecnie ok. 180 z³/MWh)
w stosunku do ceny tego paliwa (obecnie ponad 40 z³/GJ energii chemicznej paliwa).
Analiza wszystkich czynników popytowych wskazuje, ¿e oprócz pozytywnych przes³anek,
p³yn¹cych z rosn¹cego w czasie zapotrzebowania na ciep³o i energiê elektryczn¹, na niektórych
rynkach (np. Krakowa) wystêpuj¹ tak¿e negatywne tendencje, tj. rosn¹ce ceny paliw, s³abn¹ca
si³a nabywcza (dochody ludnoœci rosn¹ wolniej ni¿ inflacja) oraz bardzo silna presja na poprawê
efektywnoœci energetycznej, które to kwestie wp³ywaj¹ na obni¿enie popytu na ciep³o i energiê
elektryczn¹. Spoœród tych czynników popytowych bardzo istotn¹ kwesti¹, która coraz silniej
oddzia³uje na kszta³towanie siê zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ i ciep³o jest rosn¹ca
efektywnoœæ energetyczna urz¹dzeñ, instalacji i obiektów je wykorzystuj¹cych. Wynika to
wprost z istniej¹cych ram prawnych (ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoœci energetycznej) oraz wzrostu udzia³u, a co za tym idzie i znaczenia, wydatków na energiê elektryczn¹
i ciep³o w bud¿etach odbiorców. W tej grupie dzia³añ proefektywnoœciowych znajduj¹ siê m.in.:
G modernizacja (w tym te¿ termomodernizacja) istniej¹cych obiektów i instalacji,
G coraz ostrzejsze normy i wymagania energoch³onnoœci,
G wymiana odbiorników energii elektrycznej i ciep³a na nowe wysoko sprawne,
G optymalizacja procesów przemys³owych.
Na potwierdzenie powy¿szego przedstawiono poni¿ej wybrane wyniki przeprowadzonej
w 2012 roku Analizy efektów energetycznych i ekonomicznych uzyskanych w wyniku termomodernizacji wybranych budynków na terenie miasta Krakowa (rys. 4 i 5), które w sposób
bezpoœredni maj¹ odzwierciedlenie w ni¿szych przychodach przedsiêbiorstwa. Dla obiektów
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Rys. 4. Redukcja zu¿ycia energii w poszczególnych grupach budynków
ród³o: Analizy efektów… 2012
Fig. 4. Reducing the energy consumption of individual groups of buildings

Rys. 5. Redukcja mocy zamówionej w poszczególnych grupach budynków
ród³o: Analizy efektów… 2012
Fig. 5. Reduction in the ordered thermal power in selected groups of buildings

poddanych analizie uzyskano zmniejszenie zu¿ycia energii o 23% oraz redukcjê mocy zamówionej o 31%, co pokazuje jak ogromny wp³yw na rozwój elektrociep³owni ma rosn¹ca
efektywnoœæ energetyczna.
Spoœród wskazanych na rysunku 2 uwarunkowañ ekonomicznych warto wspomnieæ równie¿ o czynniku z podgrupy poda¿owej, a mianowicie o dostêpnoœci i kosztach zakupu paliw do
produkcji. Kwestia ta jest bardzo istotna, poniewa¿ elektrociep³ownia jako przedsiêbiorstwo
strategiczne z punktu widzenia lokalnego rynku ciep³a musi zapewniæ wymagany poziom
bezpieczeñstwa energetycznego poprzez ci¹g³¹ pracê i zapewnienie odpowiednich parametrów
jakoœciowych wytwarzanych produktów. Wynika z tego zatem, ¿e musi bezwzglêdnie dbaæ
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o posiadanie i utrzymanie wymaganych zapasów paliw – g³ównie wêgla. W praktyce przedsiêbiorstwa energetyczne dokonuj¹ zakupów paliw poprzez dedykowane do tego rodzaju
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa spó³ki-córki np. EDF Paliwa b¹dŸ w³asne struktury zakupowo-logistyczne. W jednym i drugim przypadku wykorzystywany jest efekt skali, gdy¿ zakupy
paliw realizowane dla ca³ej grupy przedsiêbiorstw s¹ znacznie tañsze ni¿ gdyby poszczególne
przedsiêbiorstwa kupowa³y paliwa na rynku tylko dla swoich potrzeb. Kierunki realizowanych
zakupów wêgla to przede wszystkim wydobycie krajowe, ale tak¿e wêgiel z importu. Oprócz
dostêpnoœci paliwa do produkcji istotnym czynnikiem jest koszt jego pozyskania, który stanowi
g³ówny element ceny wytwarzanych produktów – ciep³a i energii elektrycznej. Na chwilê
obecn¹ ceny wêgla energetycznego kszta³tuj¹ siê na stosunkowo niskim poziomie, tj. 70–80 dolarów za tonê, co wynika z jego nadpoda¿y na rynkach œwiatowych.
Szczegó³y uwarunkowañ ekonomicznych zwi¹zanych z wymogami œrodowiskowymi, które
równie¿ zosta³y zaprezentowane na rysunku 2 zosta³y przeanalizowane w oddzielnym artykule
(Kamiñski i Stós 2014).

2. Uwarunkowania formalno-prawne
Drug¹ grup¹ uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na rozwój przedsiêbiorstwa energetycznego,
jakim jest elektrociep³ownia s¹ uwarunkowania formalno-prawne. Elementy tej grupy (rys. 6)
tworz¹ otoczenie prawno-regulacyjne prowadzenia dzia³alnoœci biznesowej.

Rys. 6. Uwarunkowania formalno-prawne wp³ywaj¹ce na dzia³alnoœæ elektrociep³owni
ród³o: opracowanie w³asne
Fig. 6. Legal conditions affecting the operation of a CHP plant
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Pierwsz¹ podgrupê stanowi¹ regulacje zwi¹zane z funkcjonowaniem sektora energetycznego na poziomie Unii Europejskiej. S¹ to zarówno dokumenty o charakterze strategicznym,
wyznaczaj¹ce ogólne ramy prowadzenia dzia³alnoœci energetycznej w UE, jak na przyk³ad
Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, jak równie¿ szczegó³owe wytyczne i zobowi¹zania zawarte
w dyrektywach czy rozporz¹dzeniach, jak na przyk³ad Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywnoœci energetycznej. Innymi kluczowymi dla elektrociep³owni aktami prawnymi na poziomie unijnym s¹:
G Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,
G Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
wspierania kogeneracji opartego na zapotrzebowaniu na ciep³o u¿ytkowe na rynku wewnêtrznym energii oraz zmieniaj¹ca dyrektywê 92/42/EWG,
G Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 paŸdziernika 2003 r.
ustanawiaj¹ca system handlu przydzia³ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
oraz zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 96/61/WE,
G Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.,
w sprawie emisji przemys³owych – IED.
Druga podgrupa to krajowe unormowania prawne szczegó³owo reguluj¹ce dzia³alnoœæ
przedsiêbiorstw energetycznych, w tym tak¿e elektrociep³owni. W grupie tej znaleŸæ mo¿na
zarówno dokumenty strategiczne, tj. Polityka energetyczna Polski do roku 2030, jak i dokumenty o wy¿szym poziomie szczegó³owoœci – ustawy i rozporz¹dzenia. Kluczowymi dla funkcjonowania elektrociep³owni ustawami i rozporz¹dzeniami s¹:
G Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
G Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska,
G Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoœci energetycznej,
G Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeœnia 2010 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o,
G Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegó³owych
warunków funkcjonowania systemów ciep³owniczych,
G Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zków uzyskania i przedstawienia do
umorzenia œwiadectw pochodzenia, uiszczenia op³aty zastêpczej, zakupu energii elektrycznej i ciep³a wytworzonych w odnawialnych Ÿród³ach energii oraz obowi¹zku potwierdzania danych dotycz¹cych iloœci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
Ÿródle energii,
G Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania
danych podanych we wniosku o wydanie œwiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz
szczegó³owego zakresu obowi¹zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych œwiadectw, uiszczania op³aty zastêpczej i obowi¹zku potwierdzania danych dotycz¹cych iloœci
energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
Trzeci¹ podgrupê stanowi¹ sprawy formalne zwi¹zane z koniecznoœci¹ posiadania odpowiednich dla danego typu przedsiêbiorstwa energetycznego koncesji czy pozwoleñ. W przy187

padku elektrociep³owni, która wytwarza i dostarcza energiê elektryczn¹ i ciep³o do klientów
koñcowych kluczowymi zezwoleniami i koncesjami s¹:
G pozwolenie zintegrowane – wydawane przez Urz¹d Marsza³kowski,
G koncesje na: wytwarzanie, obrót i dystrybucjê energii elektrycznej i ciep³a – wydawane
przez Urz¹d Regulacji Energetyki (URE).
Szczególn¹ rolê na rynku energii i ciep³a zajmuje powo³any ustaw¹ Prawo energetyczne
Urz¹d Regulacji Energetyki, który jest centralnym urzêdem pañstwowym, reguluj¹cym polski
rynek energii. Obowi¹zki i kompetencje Prezesa URE s¹ œciœle zwi¹zane z polityk¹ pañstwa
w zakresie energetyki, tzn. warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych, koncepcj¹ funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikaj¹cymi z obowi¹zku
dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Dzia³ania podejmowane przez
niezale¿ny organ regulacyjny skierowane s¹ na wype³nienie celu wytyczonego przez ustawodawcê, a zmierzaj¹cego do tworzenia warunków do zrównowa¿onego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego, oszczêdnego i racjonalnego u¿ytkowania paliw
i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdzia³ania negatywnym skutkom naturalnych monopoli,
uwzglêdniania wymogów ochrony œrodowiska, zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych oraz równowa¿enia interesów przedsiêbiorstw energetycznych i odbiorców paliw
i energii.

3. Uwarunkowania techniczne
Trzeci¹ wyró¿nion¹ grupê uwarunkowañ stanowi¹ uwarunkowania techniczne (rys. 7),
wœród których wiêkszoœæ wynika z posiadanej infrastruktury i istniej¹cych jej ograniczeñ jak
równie¿ takie (np. generacja wymuszona), które zwi¹zane s¹ z funkcjonowaniem krajowego
systemu energetycznego.
Pierwszym czynnikiem, od którego zale¿y zdolnoœæ do pokrycia zapotrzebowania na ciep³o
i energiê elektryczn¹ jest moc zainstalowana w Ÿródle, zarówno cieplna jak i elektryczna.

Rys. 7. Uwarunkowania techniczne wp³ywaj¹ce na dzia³alnoœæ elektrociep³owni
ród³o: opracowanie w³asne
Fig. 7. Technical conditions affecting the operation of a CHP plant
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Nierozerwalnie z tym zwi¹zany jest wiek infrastruktury i jej stan techniczny. Jednym z najwiêkszych problemów sektora energetycznego jest obecnie bardzo zaawansowany stopieñ
zu¿ycia technicznego infrastruktury (tab. 1), co powoduje koniecznoœæ ogromnych nak³adów
inwestycyjnych na jej odtworzenie.
TABELA 1. Stopieñ zu¿ycia technicznego infrastruktury energetycznej
TABLE 1. The rate of energy infrastructure technical wear
Sektor

Stopieñ zu¿ycia technicznego
53–68%

Ciep³ownictwo
G kot³ownie

61–80%

G sieci ciep³ownicze

47–59%

Elektroenergetyka
G przesy³:

71%

G

linie 400 kV

63%

G

linie 220 kV

87%

G

stacje

62%

G dystrybucja:

70–80%

G

linie

70%

G

stacje

80%

G elektrownie systemowe
G elektrociep³ownie

65–75%
65%

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Kleiber, Steinhoff, ¯mijewski, http://www.rada-npre.pl/

Istotn¹ podgrup¹ uwarunkowañ technicznych, których nie mo¿na pomin¹æ, to „wymuszenia” techniczne zewnêtrzne, a w nich:
G generacja wymuszona podyktowana wzglêdami sieciowymi,
G warunki techniczne pracy sieci elektroenergetycznej oraz cieplnej,
G wymagana przez odbiorców jakoœæ/parametry techniczne produktów (energii elektrycznej
i ciep³a).

Podsumowanie
Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza uwarunkowañ rozwoju przedsiêbiorstwa
energetycznego jakim jest elektrociep³ownia wskazuje jednoznacznie, ¿e przedsiêbiorstwa te
musz¹ braæ pod uwagê (i siê z nimi „zmierzyæ”) bardzo wiele ró¿norodnych czynników,
maj¹cych istotny wp³yw na ich rozwój w krótkim jak i d³ugim horyzoncie czasowym.
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Wyniki analizy jakoœciowej wskazuj¹, ¿e kluczowymi kwestiami s¹:
G zapotrzebowanie lokalnego rynku na ciep³o oraz krajowego na energiê elektryczn¹ oraz
perspektywy ich zmian w przysz³oœci,
G efekty dzia³añ zmierzaj¹cych do podniesienia efektywnoœci energetycznej i ich negatywny
wp³yw na przychody,
G regulacje œrodowiskowe (dyskutowane w osobnym artykule),
G koszty i dostêpnoœæ paliw do produkcji ciep³a i energii elektrycznej,
G coraz bardziej z³o¿one otoczenie formalno-prawne prowadzenia dzia³alnoœci energetycznej,
G wiek, stan oraz rosn¹ce wymagania co do wykorzystywanej infrastruktury technicznej,
G uwzglêdnienie w swych dzia³aniach realizacji celów zrównowa¿onego rozwoju.
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Current techno-economic and legal conditions affecting
the development of a Combined Heat
and Power Plant in Poland
Abstract
This article is an attempt at a comprehensive approach to identifying the determinants of business
development in the energy sector in Poland, and is a response to selective approaches to the issues

190

discussed in other works. The article evaluates factors that have a decisive impact on the long-term
development of an energy company, considering the case study of a combined heat and power plant. This
includes a review of economic, technical, and legal/regulatory conditions. In the context of economic
conditions, the paper characterizes matters related to the demand for heat and electricity, the impact of
increasing energy efficiency, and the availability and cost of fuels purchased. In the group of legal/regulatory conditions, key documents and regulations defining the legal framework for energy
activities in Poland are described. Lastly, technical issues to be reviewed consider the existing infrastructure and its technical constraints, with special emphasis on the problem of obsolete energy sector
infrastructure.
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