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Krajowe i europejskie ramy prawne energetyki
rozproszonej – podobieństwa, różnice,
problemy regulacyjne
Streszczenie
Artykuł zawiera analizę przepisów statuujących ramy działalności czterech
form organizacyjnych energetyki rozproszonej – klastra energii, spółdzielni
energetycznej, społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej oraz obywatelskiej społeczności energetycznej. Dwie pierwsze istnieją
już na gruncie prawa polskiego, wprowadzenie dwóch pozostałych dokona się
wraz z transpozycją dyrektyw 2018/2001 oraz 2019/944. Autorzy szczegółowo analizują definicje i przepisy materialne regulujące tworzenie i funkcjonowanie wyżej wymienionych form organizacyjnych. Na tej podstawie autorzy
identyfikują możliwe problemy i przeszkody regulacyjne w rozwoju inicjatyw,
które zdecydują się uzyskać jeden z czterech omawianych statusów. Ponadto
autorzy proponują prawodawcy pewne rozwiązania, które mogłyby poprawić
sytuację adresatów analizowanych rozwiązań regulacyjnych.

1. Wstęp
W niniejszym artykule analizujemy ramy prawne, według stanu prawnego na dzień
12 maja 2020 r., instytucji – klastra energii i spółdzielni energetycznej uregulowanych
od pewnego czasu w prawie polskim ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii1 (dalej „ustawa o OZE”) oraz dwóch powstałych na gruncie przepisów prawa Unii Europejskiej – społeczności energetycznej działającej w zakresie
energii odnawialnej uregulowanej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych2 (dalej „dyrektywa 2018/2001”). i obywatelskiej społeczności
energetycznej, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę
2012/27/UE3 (dalej „dyrektywa 2019/944”),
których powstawanie i funkcjonowanie ma
na celu rozwój energetyki rozproszonej. Celem analizy jest odpowiedzenie na pytania:
• jakie cechy podmiotowe i przedmiotowe pozwalają uznać byt prawny za jedną z czterech wskazanych form działalności? Jakie cechy uniemożliwiają taką
kwalifikację?
• jak przepisy krajowe mają się do przepisów dyrektyw unijnych? Czy i w jakim zakresie można je uznać za poprawną transpozycję, czy też niezbędne
są zmiany?
• jakie kluczowe problemy prawne i regulacyjne wynikają z przepisów? Co może
stać na przeszkodzie rozwojowi energetyki rozproszonej?
1
2
3

T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.
T.j. Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 328, str. 82.
Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 158, str. 125.
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Tabela 1. Podsumowanie cech podmiotowych i przedmiotowych
prawo/obowiązek

CEC

REC

klaster energii

spółdzielnia energetyczna

wymóg zdolności
prawnej

TAK

TAK

NIE

TAK

ściśle określona forma
prawna

NIE

NIE

TAK
„cywilnoprawne
porozumienie”

TAK
spółdzielnia lub spółdzielnia
rolnicza

ograniczony
katalog podmiotów
dopuszczonych do
udziału

TAK
wykluczenie
średnich i dużych
przedsiębiorstw

TAK

TAK
wykluczenie tzw.
ułomnych osób
prawnych

TAK

podmiotowo
ograniczona skala
działalności

NIE

TAK
wymóg posiadania majątku
wytwórczego

NIE

TAK
<1000 członków

dobrowolność
i „otwartość”
uczestnictwa

TAK

TAK

NIE

NIE

zapisany wprost
obowiązek
respektowania praw
członków wynikających
z ich ról jako
użytkowników systemu

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK
projekty OZE

w praktyce
TAK
do celów określenia
lokalizacji

TAK
wytwarzanie i bilansowanie; OZE,
biogaz, biopłyny

ograniczenie
przedmiotu
działalności

przedmiotowo
ograniczona skala
działalności

NIE

TAK
wymóg lokalizacyjny

TAK
do 1 powiatu lub 5
gmin

TAK
min. pokrycie własnego
zapotrzebowania, maks. moc
zainstalowana lub wolumen
produkcji;
działalność na obszarze gminy
wiejskiej lub miejsko-wiejskiej
w rozumieniu przepisów
o statystyce publicznej lub na
obszarze nie więcej niż trzech
tego rodzaju gmin bezpośrednio
sąsiadujących ze sobą

korzyści wynikające
z uzyskania statusu

NIE

NIE

NIE

TAK
system opustowy, zwolnienie
z części opłat

uprawnienia względem
OSD

jeśli państwo
członkowskie tak
postanowi

jeśli państwo członkowskie
tak postanowi

TAK
żądanie zawarcia
umowy o świadczenie
usług dystrybucji

TAK
żądanie zawarcia umowy
o świadczenie usług dystrybucji;
żądanie przekazania sprzedawcy
danych pomiarowych

prawo bycia
wyznaczonym na OSD

jeśli państwo
członkowskie tak
postanowi

jeśli państwo członkowskie
tak postanowi

NIE
brak podmiotowości
prawnej

NIE
zakres działalności na to nie
pozwala

Źródło: Opracowanie własne autorów.
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Ú • co polski prawodawca powinien wziąć pod uwagę w procesie transpozycji

dyrektyw 2018/2001 i 2019/944?
Warto w tym miejscu podkreślić, że artykuł nie porusza szczegółowo następujących zagadnień:
• zasadności rozwoju energetyki rozproszonej jako kierunku polityki energetycznej;
• problemów, które mają raczej charakter zagadnień z zakresu polityki publicznej niż prawa.
W tekście opisujemy kolejno istotne cechy podmiotowe i przedmiotowe
kolejno: obywatelskiej społeczności energetycznej (zwanej dalej „CEC”
od citizens’ energy community), społeczności energetycznej działającej
w zakresie energii odnawialnej (odpowiednio „REC” – renewable energy community), klastra energii oraz spółdzielni energetycznej. Następnie
wskazujemy podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi instytucjami, w tym aspekty, w których przepisy prowadzą do pokrywania się
zakresów pojęciowych. W kolejnej części przedstawiamy zarys problemów prawnych i regulacyjnych wynikających bądź mogących wynikać
z ustanowionych ram prawnych. Na końcu formułujemy rekomendacje
dla krajowego ustawodawcy dotyczące transpozycji przepisów dyrektyw
2018/2001 i 2019/944.

Obywatelska społeczność energetyczna – europejska
koncepcja włączania zbliżenia społeczności lokalnych
i systemu elektroenergetycznego
Projekt przepisów nowej dyrektywy elektroenergetycznej w pierwotnej propozycji legislacyjnej Komisji [6] przewidywał utworzenie instytucji „lokalnych
społeczności energetycznych” (local energy communities). W nocie wyjaśniającej Komisja wskazała, że: „Lokalne społeczności energetyczne mogą być efektywną formą zarządzania energią na poziomie społeczności poprzez zużywanie
wytwarzanej przez siebie energii elektrycznej na potrzeby zasilania lub wytwarzania ciepła lub chłodu, z albo bez połączenia z systemami dystrybucyjnymi.
Aby zapewnić, że takie inicjatywy mogą się swobodnie rozwijać, nowy model
rynku wymaga od państw członkowskich, aby ustanowiły odpowiednie ramy
prawne umożliwiające działalność tych społeczności.”
W toku procesu legislacyjnego przepisy, zwłaszcza zawarta w art. 2 definicja, uległy znacznym zmianom. Zagadnienie budziło wiele kontrowersji,
a kolejne iteracje przepisów mogłyby być przedmiotem odrębnego opracowania. Jednym ze spornych zagadnień był charakter możliwego zaangażowania profesjonalnej energetyki (zwłaszcza operatorów systemów dystrybucyjnych) w działalność społeczności – w tej sprawie istnieje zarówno pogląd,
że jakiekolwiek zaangażowanie podważa sens inicjatyw obywatelskich, jak
i pogląd, że bez know-how i zasobów profesjonalnych przedsiębiorstw energetycznych działalność społeczności może być w praktyce bardzo utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz ryzykowna [7]. Ostatecznie przyjęta
treść przepisów wydaje się w niektórych aspektach kompromisowa; najbardziej rzuca się w oczy zmiana pojęcia na „obywatelskie” (citizens’) zamiast
lokalne (local) społeczności.

Preambuła – motywy (43) i (44) dyrektywy 2019/944

Motyw (43) jest w istocie apelem na rzecz wykorzystania energetyki obywatelskiej jako sposobu zaspokojenia potrzeb obywateli w zakresie zaopatrzenia w energię oraz sposobu integracji odnawialnych źródeł energii.
W motywie zawarto długą „listę życzeń”, której poszczególne elementy
mają wyraz w przepisach materialnych. Z samego motywu trudno jednak
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wyczytać np. jakieś wskazówki interpretacyjne poza ogólnym, politycznym wydźwiękiem „słusznego kierunku”.
Motyw (44) dotyczy organizowania
i sposobu zarządzania CEC. Może posłużyć
jako wskazówka interpretacyjna – w motywie sformułowano oczekiwanie co do zasad,
na jakich w CEC może być zaangażowana
zawodowa energetyka (uprawnienia decyzyjne w obywatelskiej społeczności energetycznej powinny należeć wyłącznie do tych
członków lub udziałowców, którzy nie prowadzą działalności komercyjnej na dużą
skalę i dla których sektor energetyczny nie
jest obszarem podstawowej działalności gospodarczej); takie podejście wydaje się kompromisowe, ale skomplikowane może być
wprowadzenie go w życie. Motyw wyjaśnia
też, że prawodawca europejski nie miał na
celu określenia jednoznacznie formy prawnej, jaką mogą przyjąć CEC, pod warunkiem jednak, że będą mieć zdolność prawną.

Definicja – art. 2 pkt 11 dyrektywy
2019/944

11) „obywatelska społeczność energetyczna”
oznacza osobę prawną, która:
a) opiera się na dobrowolnym i otwartym
uczestnictwie i która jest skutecznie kontrolowana przez członków lub udziałowców będących osobami fizycznymi,
organami samorządowymi, w tym gminami lub małymi przedsiębiorstwami;
b) ma za główny cel zapewnienie nie tyle
zysków finansowych, co raczej środowiskowych, gospodarczych lub społecznych
korzyści dla swoich członków czy udziałowców lub obszarów lokalnych, na których prowadzi ona działalność;
c) może zajmować się wytwarzaniem,
w tym ze źródeł odnawialnych, dystrybucją, dostawami, zużywaniem, agregacją lub magazynowaniem energii,
świadczeniem usług w zakresie efektywności energetycznej lub ładowania
pojazdów elektrycznych czy świadczeniem innych usług energetycznych swoim członkom lub udziałowcom;
[O]sobę prawną – choć w polskim języku
prawnym katalog osób prawnych jest
jednoznaczny, należy zwrócić uwagę,
że angielska wersja mówi o legal entity, a więc teoretycznie nie ma przeszkód, by w implementacji dopuścić
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tworzenie CEC w formie tzw. ułomnych osób prawnych, czyli jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. osobowym
spółkom handlowym). Skoro dyrektywa nie ustanawia żadnych progów ani
limitów co do skali działalności, wydaje
się, że w gestii członków CEC powinna
być kwestia wyboru odpowiedniej formy prawnej – tak długo, jak zapewni
ona CEC zdolność prawną, co wynika
jednoznacznie z przepisów dyrektywy.
Dosłowne zastosowanie polskiego tekstu dyrektywy mogłoby więc prowadzić
do zbyt zawężającej transpozycji.
[O]piera się na dobrowolnym i otwartym
uczestnictwie – „dobrowolne” oznacza,
że do członkostwa w CEC wymagana
jest zgoda na przystąpienie – nie ma
zatem możliwości przymusowego włączenia do CEC np. całej ludności gminy. Jest to „górna” granica tego, co wolno CEC względem jednostki; „otwarte”
uczestnictwo jest zaś lustrzanym odbiciem tej zasady – można domniemywać, że chodzi o to, aby CEC miały
prawo odmawiać uczestnictwa wyłącznie z jasno sprecyzowanych powodów,
aczkolwiek tutaj również wydaje się,
że implementacja powinna dawać jak
największą swobodę stosownie do skali
działalności. Sposób wypełniania tego
wymogu będzie zależał również od formy prawnej, bowiem czym innym jest
przystąpienie do stowarzyszenia, czym
innym zostanie członkiem spółdzielni, a jeszcze czym innym – udziałowcem spółki z o.o. Odrębnej, pogłębionej analizy wymagałoby zagadnienie,
czy zasada „otwartości” uczestnictwa
tworzy prawo podmiotowe do ubiegania się o członkostwo w dowolnej CEC
po stronie każdej osoby – mieszczącej
się w katalogu przepisanym w definicji?
Można sobie wyobrazić zarówno argumenty za, jak i przeciw takiemu stanowisku; ciekawym aspektem przyjęcia
takiej interpretacji byłby również skutek w postaci nadania CEC obowiązków o quasi-publicznym charakterze.
[K]tóra jest skutecznie kontrolowana przez
członków lub udziałowców będących osobami fizycznymi, organami samorządowymi, w tym gminami, lub małymi przedsiębiorstwami – „skuteczną kontrolę” można

rozpatrywać z pewnością w świetle przepisów o ochronie konkurencji, w szczególności definicji „przejęcia kontroli” z art. 4 pkt 4 ustawy z 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów 4 . Ciekawym rozwiązaniem – mogącym być określone jako limit skali działalności – jest dopuszczenie jako udziałowców CEC (tak prawdopodobnie należy interpretować ten katalog) małych
przedsiębiorstw. Pojęcie to stosuje się na gruncie prawa pomocy publicznej, zaś
aktualnie stosowana definicja wynika z zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw [5]. Zgodnie z powyższym dokumentem za małe przedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro – zatem
sam zakres przedmiotowy nie budzi wątpliwości. Co oznaczają jednak w tym
kontekście „organy” samorządowe? Pojęcie jest tłumaczeniem angielskiego local authorities – więc chodzi raczej o jednostki samorządu terytorialnego, bowiem to one mają zdolność prawną niezbędną do przystąpienia do CEC. Inaczej
jest w przypadku przedsiębiorstw komunalnych, np. spółek należących do gmin
– wydaje się, że te musiałyby spełniać wymóg statusu małych przedsiębiorstw,
aby móc należeć do CEC; może to być szczególnie problematyczne w perspektywie objęcia własności sieci dystrybucyjnej i pełnienia roli OSD. Nie jest to bez
znaczenia w świetle podjętych w Polsce przedsięwzięć z zakresu energetyki obywatelskiej, o czym będzie mowa niżej.
[M]a za główny cel zapewnienie nie tyle zysków finansowych, co raczej środowiskowych, gospodarczych lub społecznych korzyści dla swoich członków czy udziałowców lub obszarów lokalnych, na których prowadzi ona działalność – powyższy
element definicji jest nieostry i może być trudny w implementacji. Co oznacza bowiem „nie tyle” (rather than)? Przywodzi to na myśl różnicę pomiędzy
modelami „for profit”, „non profit” i „not for profit”. Dość zagadkowe wydaje
się sformułowanie „nie tyle zyski finansowe, ile korzyści gospodarcze” – co to
właściwie może oznaczać? O ile przykłady korzyści środowiskowych można
wskazać łatwo – np. obniżenie emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza spalin (czystsze powietrze w gminie), zaś przykładami korzyści społecznych mogą być integracja społeczności czy aktywizacja zawodowa, o tyle „korzyści gospodarcze”
nastręczają trudności interpretacyjnych. Wydaje się jednak, że zamysłem prawodawcy europejskiego było, aby wygenerowana przez CEC nadwyżka ekonomiczna pozostawała własnością członków, udziałowców lub osób trzecich na
obszarze działalności, a nie trafiała do osób trzecich, czerpiących wyłącznie
korzyści finansowe. W praktyce mogłoby to na przykład oznaczać zakaz notowania CEC na giełdzie czy emitowania jakichkolwiek papierów wartościowych
przeznaczonych do obrotu publicznego – takie działanie mogłoby świadczyć
o funkcjonowaniu CEC dla „zysków finansowych”. Z drugiej strony przepisy
nie formułują takiego zakazu – gdzie więc postawić granicę urzeczywistniającą nieostre pojęcie „nie tyle”?
[M]oże zajmować się – przede wszystkim należy zdekodować, co oznacza ten zwrot
(przetłumaczony z may engage in); skoro CEC jest podmiotem prawa, może
wykonywać działalność we własnym imieniu – dyrektywa posługuje się analogicznym zwrotem (engage in) w kontekście agregacji i DSR.
[W]ytwarzaniem, w tym ze źródeł odnawialnych, dystrybucją, dostawami, zużywaniem, agregacją lub magazynowaniem energii, świadczeniem usług w zakresie efektywności energetycznej lub ładowania pojazdów elektrycznych
– czyli wszystkimi rodzajami działalności opisanymi w dyrektywie 2019/944
i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej5. Do
ciekawych wniosków może prowadzić interpretacja słów „może zajmować się
4
5

T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.
Dz. U. UE. L 158/54 z 14.6.2019, str. 54-123.
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zużywaniem” (may engage in consumption) – trudno właściwie określić, co się
pod tym kryje, poza zużywaniem energii na własne potrzeby CEC; można przypuszczać, że chodzi o pełnienie funkcji dostawy (supplier) dla członków CEC.
[L]ub świadczeniem innych usług energetycznych swoim członkom lub udziałowcom – wydaje się, że wszystkie wyżej wymienione rodzaje działalności mają co
do zasady służyć w pierwszej kolejności członkom lub udziałowcom CEC (to
rozróżnienie ma zapewne na celu odzwierciedlenie różnych możliwych form
prawnych). Nie ulega wątpliwości, że niektóre z tych rodzajów działalności
(zwłaszcza dystrybucja i w pewnym stopniu ładowanie pojazdów) mają charakter powszechny (w związku z cechą monopolu naturalnego) i ich wykonywanie mogłoby się wiązać z obowiązkami nie tylko na rzecz członków CEC
– zwłaszcza w świetle zasady, że uczestnictwo jest dobrowolne.

Przepis materialny – art. 16 dyrektywy 2019/944

Art. 16 ust. 1 zawiera rozwinięcie elementów wynikających z definicji, w istocie powtarzając częściowo normy z niej wynikające (jak w przypadku lit. a
– wymóg dobrowolnego i otwartego uczestnictwa). Nakłada ponadto konkretne ograniczenia dotyczące relacji CEC z podmiotami trzecimi oraz współzależności różnych statusów prawnych na gruncie dyrektywy. Warto zwrócić
uwagę na wymóg, aby ramy prawne były „sprzyjające” (enabling framework).
Czy jest to wzorzec kontroli poprawności transpozycji, którą będzie stosować
Komisja? O tym zapewne przekonamy się w ciągu kilku lat.
Art. 16 ust. 1 lit. b wiąże się z pojęciem „dobrowolnego” udziału, odsyłając
do przepisów dyrektywy o zmianie sprzedawcy (art. 12); jest to wygodny zabieg legislacyjny, ale może prowadzić do wątpliwości, gdyż członek lub udziałowiec CEC nie zawsze musi być odbiorcą energii elektrycznej.
Art. 16 ust. 1 lit. c wymaga, aby członkowie lub udziałowcy CEC „nie tracili
praw i obowiązków odbiorców domowych lub odbiorców aktywnych”. Wymóg
ten może oznaczać np. ograniczenie możliwości zobowiązania członków lub
udziałowców do korzystania wyłącznie z usług CEC. Przepis odnosi się także do praw odbiorcy domowego – w takim przypadku można zrozumieć to
jako np. nałożenie obowiązków na CEC jako sprzedawcę (suppliera) w zakresie przesyłania danych rozliczeniowych itd.
Art. 16 ust. 1 lit. d dotyczy relacji z OSD – jest to ciekawy, skomplikowany
wątek; na czym ma bowiem polegać ta współpraca, skoro OSD ma otrzymywać rekompensatę? Kluczowe jest zdekodowanie pojęcia „ułatwianie” – może
chodzić np. o dodatkowe inwestycje sieciowe w odrębnym reżimie lub o możliwość wydzierżawienia sieci. Nie jest jasne, jak mechanizm ten ma się do dobrowolności udziału oraz ochrony praw odbiorców, którzy nie są członkami CEC.
Z art. 16 ust. 1 lit. e wynika generalnie, że CEC ma nie być traktowana gorzej
ani lepiej niż inni użytkownicy systemu. Przepis jako kryterium poprawności
nakładania opłat formułuje partycypowanie przez CEC w odpowiedni i wyważony sposób w ogólnych kosztach systemu. Jest to zapewne próba zapobieżenia skutkom fundamentalnego problemu – używania inicjatyw lokalnych
w pierwszej kolejności jako sposobu na uniknięcie opłat sieciowych, a więc na
eksternalizację kosztów na odbiorców niezrzeszonych w CEC.
Powyższy przepis jest objęty obowiązkową transpozycją, art. 16 ust. 2 zawiera zaś zakres fakultatywny.
Art. 16 ust. 2 lit. a pozwala państwom członkowskim dopuścić, aby CEC
miały charakter transgraniczny. Funkcjonowanie takich CEC mogłoby być
mniej lub bardziej skomplikowane – zależnie od tego, czym zajmowałaby się
dana CEC: o ile prawo europejskie nie przewiduje tworzenia transgranicznych sieci dystrybucyjnych, o tyle można sobie wyobrazić społeczność opartą
na wirtualnym handlu energią, która byłaby przesyłana w normalny sposób
między obszarami rynkowymi. Możliwości zależałyby również od tego, jakie
przepisy stosowaliby sąsiedzi, przede wszystkim czy w sąsiednim kraju CEC

nr 1 (22) I 2020

również miałyby prawo się zrzeszać w wymiarze transgranicznym.
Art. 16 ust. 2 lit. b pozwala państwom
członkowskim zdecydować, czy CEC mają
mieć możliwość posiadania sieci dystrybucyjnej lub zarządzania nią. Niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych norm
w całym przepisie, rozwinięta w ust. 4.
Państwa członkowskie mają zatem szeroką swobodę w zakresie podziału dziedzin
funkcjonowania energetyki zawodowej
w postaci OSD oraz obywatelskiej w formie CEC – mogą np. dopuścić, aby CEC
były właścicielami sieci dystrybucyjnej, ale
nie zarządzały nimi (można sobie wyobrazić swoisty model niezależnego OSD).
Art. 16 ust. 2 lit. c dopuszcza możliwość wyznaczania CEC jako operatorów
zamkniętych systemów dystrybucyjnych,
o ile spełniają wymogi określone w art. 38
ust. 2. Co istotne, w takiej sytuacji CEC nie
może w zakresie swojej działalności zaopatrywać odbiorców w gospodarstwach
domowych - można więc sobie wyobrazić
CEC jako „społeczność” przedsiębiorców,
np. na terenie parku przemysłowego.
Art. 16 ust. 3 formułuje kolejne zasady,
tym razem dotyczące miejsca CEC w rynku energii elektrycznej.
Art. 16 ust. 3 lit. a nakazuje zapewnić
CEC dostęp do rynku. Można sądzić, że
dostęp za pośrednictwem agregacji oznaczałby, że cała CEC byłaby tylko jednym
z agregowanych zasobów. Tak jak w przypadku ogólnych zasad dot. agregacji
(art. 17), państwa członkowskie mają możliwość określenia wymogów zapewniających techniczną wykonalność takiej działalności. O ile w przypadku obrotu energią
elektryczną nie wydaje się to problemem,
o tyle w przypadku rynku usług systemowych jest to bardziej skomplikowane.
Mimo ogólnej zasady niedyskryminacji wyrażonej w art. 16 ust. 1 lit. e, art. 16
ust. 3 lit. b zdaje się umożliwiać stworzenie odrębnego reżimu koncesjonowania
dla CEC. Państwo członkowskie mogłoby np. stawiać niższe wymagania regulacyjne proporcjonalnie do działalności
– czyli w praktyce albo ustalić arbitralne
progi, jak w przypadku zwolnienia z wymogu unbundlingu dla operatorów systemów dystrybucyjnych (art. 32 ust. 5),
albo mechanizm zwolnień z obowiązków
udzielanych przez organ regulacyjny na
wniosek CEC. Zasada niedyskryminacji
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działa tutaj w dwie strony – przepis nie
pozwala przyznać CEC zbyt uprzywilejowanej pozycji względem innych użytkowników systemu.
Art. 16 ust. 3 lit. c wymaga nałożenia na
CEC obowiązku ponoszenia odpowiedzialności za niezbilansowanie – niezbędnego,
aby CEC mogły się rozwijać bez powodowania zagrożeń dla systemu. Stosownie do
skali CEC mogą pełnić funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie albo
skorzystać z usług innego podmiotu.
Art. 16 ust. 3 lit. d nakazuje traktować
CEC jak odbiorcę aktywnego w zakresie zużycia energii wytwarzanej w jej ramach. Zakres zastosowania art. 15 ust. 2
może nasuwać wątpliwości. Zapewne chodzi co najmniej o odrębny pomiar poboru
energii elektrycznej z sieci „publicznej” do
CEC i wprowadzania wytwarzanej energii do tej sieci.
Art. 16 ust. 3 lit. e nakazuje, aby CEC
miały uprawnienie do „podziału” wytwarzanej przez siebie energii elektrycznej
(arrange the sharing of electricity). Co może
to oznaczać w praktyce, przy zastrzeżeniu
praw przysługujących członkom/udziałowcom jako odbiorcom końcowym – na
przykład swoiste „lokalne” plany ograniczeń? Tutaj widać myślenie prawodawcy
w kategoriach „spółdzielczości”, które jednak może się okazać trudne do urzeczywistnienia w związku ze specyfiką dobra,
jakim jest energia elektryczna. Wydaje się,
że motyw 46 preambuły jest swoistą „wykładnią autentyczną” tego pojęcia, gdzie
wskazano m.in. mechanizm umownego
kompensowania zużywanej i wytwarzanej energii. Ponadto dopisek po wyliczeniu
wskazuje, że taki „podział” energii odbywa się bez uszczerbku dla obowiązujących
taryf sieciowych, a następnie nakłada na
krajowy organ regulacyjny obowiązek
przeprowadzenia „przejrzystej analizy
kosztów i korzyści” dotyczącej zasobów
rozproszonych. Przepis wydaje się nie do
końca przemyślany. Jest to bowiem daleko
idący, trudny do zrealizowania w praktyce obowiązek – czy chodzi o analizę kosztów i korzyści o charakterze generalnym,
wykonywaną dla całego systemu, czy też
analizę ad casum na potrzeby np. wyznaczenia taryfy dla operatora systemu dystrybucyjnego współpracującego z CEC?
Tego przepis nie precyzuje. Notabene,
powyższa kompetencja nie jest wskazana

w katalogu w art. 59 dyrektywy. Wydaje się, że chodzi raczej o opracowanie
systemowe, ale nie wiadomo, jaka będzie wykonalność takiego przedsięwzięcia
oraz wartość dodana w świetle możliwego zróżnicowania form działalności
CEC. Z pewnością jest to jedna z najbardziej zagadkowych norm wynikających z przepisów dotyczących działalności CEC, zarówno w aspekcie legislacyjnym, jak i celowościowym.
Art. 16 ust. 4 precyzuje ramy, jakie państwa członkowskie mogą ustanowić
dla zarządzania sieciami dystrybucyjnymi przez CEC. Poza możliwością wyznaczenia na OSD, jeśli postanowi dać takie prawo, zgodnie z lit. a CEC mogą
mieć własną sieć i powierzyć zarządzanie nią OSD na zasadzie konstrukcji
„małego ISO”. CEC mogą mieć również prawo zawrzeć taką umowę z operatorem systemu przesyłowego.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 lit. b CEC mają ponosić opłaty w miejscu połączenia z OSD za energię pobieraną z sieci publicznej albo wprowadzaną do niej.
Należy zaznaczyć, że jest to norma odrębna od wynikającej z art. 16 ust. 1
lit. e, bowiem dotyczy sytuacji połączenia pomiędzy dwoma OSD, a nie opłat
sieciowych ponoszonych na rzecz OSD przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.
Art. 16 ust. 4 lit. c zakazuje CEC dyskryminowania odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub szkodzenia (harm) takim odbiorcom. Można domniemywać, że chodzi np. o sytuacje, w których użytkownikami systemu w posiadaniu CEC byli odbiorcy nie będący członkami lub udziałowcami,
a zarządzanie tą siecią mogłoby wpływać na bezpieczeństwo dostaw energii
elektrycznej do tych odbiorców. To problematyczne zagadnienie, które wynika z przenikania się różnych możliwych ról na rynku energii.

Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii
odnawialnej
Preambuła – motyw (71) dyrektywy 2018/2001

Z motywu 71 dyrektywy 2018/2001 wynika przede wszystkim dowolna forma
organizacji REC, zależna od woli jej członków – założycieli jednak z zastrzeżeniem by zapewniać REC szerokie uczestnictwo i niezależność od poszczególnych członków lub udziałowców (w tym członków i udziałowców potencjalnych), a także od uczestników rynku, którzy w uczestniczą w REC lub z nią
współpracują. Z motywu 71 dyrektywy 2018/2001 wynika także otwartość
na nowych członków. Pogodzenie tych postulatów prowadzi do wniosku, iż
najbardziej właściwymi formami organizacyjnymi REC w polskim porządku
prawnym byłyby spółki kapitałowe albo spółdzielnie, z wyłączeniem spółdzielni rolniczych.
Motyw 71 dyrektywy 2018/2001 ma dodatkowe znaczenie dla interpretowania ekonomicznych bodźców kreowanych dla REC – członkowie lub udziałowcy REC nie mogą być zwalniani z kosztów, opłat i podatków, które ponoszą
inni odbiorcy końcowi albo gdy do świadczenia usług członkom spółdzielni
wykorzystuje się infrastrukturę sieci publicznych. Ostatnie zdanie ma ogromne
znaczenie dla kreowania przyszłej sytuacji prawnej i ekonomicznej REC i jej
członków oraz udziałowców – w ocenie autorów system wsparcia REC należy
kreować w ten sposób, by REC uzyskiwała dodatkowe korzyści ekonomiczne
dla siebie i dla swoich członków poprzez efektywne wykorzystywanie posiadanych środków i możliwości, a nie poprzez zwalnianie z ponoszonych przez
innych użytkowników systemu ciężarów w postaci opłat specyficznych dla sektora czy też zwolnień podatkowych. W świetle tez wynikających z motywu 26
(równe warunki z dużymi uczestnikami) i postanowień art. 12 dyrektywy
2018/2001 należy stwierdzić, iż wsparcie państwa powinno się koncentrować
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Ú na usuwaniu barier wejścia na rynek lub preferencji w działaniach mających na
celu rozwój rynku dla produktów dostarczanych przez REC, roli informacyjnej
oraz roli szkoleniowej zarówno dla REC, potencjalnych członków lub udziałowców REC, jak i członków lub udziałowców już uczestniczących w REC.
Biorąc pod uwagę wytyczne wynikające z motywów 67 i 70 dyrektywy
2018/2001, można stwierdzić, iż jednym z obszarów działalności poprawnie
implementowanych REC powinna być agregacja potencjałów prosumentów
i gospodarstw domowych w celu wyniesienia ich na wyższe piętra rynków
energii elektrycznej, by ich potencjały mogły być wykorzystywane przez energetykę zawodową.

Definicja – art. 2 pkt 16 dyrektywy 2018/2001

„Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej” oznacza
podmiot prawny:
a) który, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, opiera się na
otwartym i dobrowolnym uczestnictwie, jest niezależny i jest skutecznie kontrolowany przez udziałowców lub członków zlokalizowanych w niewielkiej
odległości od projektów dotyczących energii odnawialnej będących własnością tego podmiotu prawnego i przez niego rozwijanych;
b) którego udziałowcy lub członkowie są osobami fizycznymi, MŚP lub organami lokalnymi, w tym gminnymi;
c) którego podstawowym celem – zamiast przynoszenia zysków finansowych – jest
raczej przynoszenie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych
jego udziałowcom, członkom lub lokalnym obszarom, na których on działa;
[P]odmiot prawny – wraz z motywem 71 użyte sformułowanie przesądza,
że to powinien być podmiot posiadający zdolność prawną, polska wersja językowa od początku posługuje się sformułowaniem przesądzającym, iż REC
powinny posiadać zdolność prawną, a niekoniecznie muszą posiadać osobowość prawną. Warto zwrócić uwagę, że jest to odmienne tłumaczenie tego
samego pojęcia legal entity, którego użyto w definicji CEC opisanej powyżej
– z tym, że tutaj zostało ono przetłumaczone poprawnie („podmiot prawny”,
a nie „osoba prawna”).
[O]piera się na otwartym i dobrowolnym uczestnictwie – inicjatywa przystąpienia wyłącznie po stronie zainteresowanych, brak przymusu włączenia
do „organizacji”, przesądza też o możliwości wyjścia z organizacji bez dodatkowych warunków. W tym zakresie regulacja jest właściwie identyczna z tą
dotyczącą CEC.
[J]est niezależny i jest skutecznie kontrolowany przez udziałowców lub członków zlokalizowanych w niewielkiej odległości – „skutecznie kontrolowana” wydaje się, że chodzi o zapewnienie braku zewnętrznego wpływu, zwłaszcza
w kontekście wymogów „lokalizacyjnych” dla członków spełniających warunek lokalizacyjny. Może oznaczać uprzywilejowanie głosów członków spełniających warunek lokalizacyjny lub brak możliwości uprzywilejowania głosów
członków niespełniających kryterium lokalizacyjne. Musi istnieć związek pomiędzy członkiem, a obszarem głównej działalności REC, powinna to być organizacja raczej typu korporacyjnego (w ujęciu tradycyjnym). Warto podkreślić,
że wymóg lokalizacyjny jest jedną z norm odróżniających ramy prawne REC
i CEC, zapewne ze względu na zorientowanie REC na działalność wytwórczą
– w przypadku CEC można sobie wyobrazić np. społeczność agregującą wyłącznie zakupy energii w skali całego kraju.
[O]d projektów dotyczących energii odnawialnej będących własnością tego
podmiotu prawnego i przez niego rozwijanych – zatem REC musi posiadać
majątek lub przedsiębiorstwo (z pojęciem przedsiębiorstwa w rozumieniu cywilistycznym utożsamiam „projekt”), majątek ten powinien istnieć w chwili
powstania REC. Podkreślony jest tu też element rozwijania – zatem powinny
być prowadzone jakieś inwestycje, celem REC nie powinno być tylko utrzy-
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manie stanu posiadania. To także istotna różnica względem ram prawnych dla
CEC, wynikająca zapewne z faktu, że istotą REC jest działalność w pierwszej kolejności wytwórcza.
[K]tórego udziałowcy lub członkowie
są osobami fizycznymi, MŚP lub organami lokalnymi, w tym gminnymi – ponowne podkreślenie korporacyjnej organizacji
i struktury podmiotu. Charakterystyczne, że katalog udziałowców tej korporacji
określono przykładowo zamiast określić
ogólnie, iż członkami są osoby prawne i fizyczne. Charakterystyczne, że instytucjonalnych członków ograniczono do małych
i średnich przedsiębiorstw oraz organów
lokalnych. Organy lokalne, w polskich warunkach utożsamimy z jednostkami samorządu terytorialnego – analogicznie jak
w przypadku CEC.
[K]tórego podstawowym celem – zamiast przynoszenia zysków finansowych
– jest raczej przynoszenie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych
jego udziałowcom, członkom lub lokalnym
obszarom, na których on działa – przepis
sygnalizuje, jaki powinien być cel powstania REC, nie powinno to być osiągnie zysków finansowych. Sugeruje to użytkowy
charakter działalności REC, nie tylko na
rzecz swoich członków lub udziałowców,
ale też na rzecz lokalnych społeczności.
Wskazuje to na cel ustawodawcy powiazania REC z lokalnymi społecznościami,
przewidywania, iż działalność będzie prowadzona na ograniczoną skalę, nie konkurującą z „zawodową” energetyką. To
norma właściwie identyczna z tą dotyczącą CEC, ale zapisana przez prawodawcę
nieco innymi słowami.

Przepis materialny – art. 22 dyrektywy
2018/2001

Ust. 1 przesadza o powszechnej możliwości uczestniczenia w REC. Podmioty
uczestniczące w REC powinny zachowywać swoje szczególne uprawnienia (np.
wynikające ze statusu konsumenta), ale
też powinny pozostawać podmiotem obowiązków wynikających z ich pierwotnego statusu podmiotowego. Z tego przepisu wynika również zakaz stawiania wobec
członków lub udziałowców warunków,
które powodowałyby podleganie nieuzasadnionym lub dyskryminacyjnym
warunkom lub procedurom, które unie-
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możliwiałyby ich udział w REC. Z przepisu wynika ważna norma, by w przypadku
przedsięwzięć prywatnych (tj. nie będących inicjatywą publiczną) udział w REC
nie może stanowić głównego przedmiotu
działalności członka lub udziałowca.
Ust. 2 dotyczy minimalnego przedmiotu
działalności REC określanego przez państwo członkowskie. Nie jest jednak precyzyjnie sformułowane czy wymogi określone w przepisie mają dotyczyć REC, czy też
dotyczą jej członków lub udziałowców.
REC mają prawo do wytwarzania energii z OZE, jej magazynowania oraz sprzedaży, w tym w drodze umów PPA. Należy się zastanowić, czy z tego przepisu nie
wynika zasada, że nie można nałożyć na
REC obowiązku odsprzedaży wytworzonej energii z OZE? Zauważyć należy, że
– odmiennie niż w przypadku CEC – nie
przewidziano wprost przyznania REC
uprawnienia do dystrybucji energii, ani
bycia agregatorem, choć stosowne uprawnienie może być wyinterpretowane z innych przepisów i motywów dyrektywy.
W lit. b ust. 2 można wyinterpretować
zasadę samodzielnego podziału energii wytworzonej w ramach REC. Z tego
można wywnioskować, iż zasady podziału mogą być ustanowione samodzielnie
przez REC, nie powinny być narzucone
z zewnątrz.
Na podstawie ust. 2 lit c zabronione jest
REC wykluczanie z jakiegokolwiek rynku, dodatkowo REC może być podmiotem
koncentracji (agregacji), co przy ustaleniu,
że jednym z zadań REC jest agregacja
(koncentracja) może prowadzić do wniosku, że agregacja (koncentracja) może być
dwuwarstwowa – najpierw agreguje REC
swoich członków, a następnie REC jest
agregowana przez agregatora.
Na podstawie ust. 3 państwa członkowskie mają obowiązek dokonywać oceny stanu prawnego i praktyki stosowania prawa pod kątem umożliwienia REC
rozwoju na swoim terytorium. To kolejna różnica względem CEC, co do których
nie postawiono państwom członkowskim
takiego wymogu. Jednocześnie warto zauważyć, że w przypadku REC nie przewidziano wykonywania analizy kosztów
i korzyści, na podstawie której mają być
podejmowane decyzje w kwestii opłat
sieciowych nakładanych na dany rodzaj
podmiotów.

Ust. 4 dotyczy ustanowienia ram rozwoju REC oraz promowanie rozwoju tych podmiotów prawnych. Ramy rozwoju powinny usuwać nieuzasadnione bariery regulacyjne i administracyjne, by REC podlegały stosownym
przepisom w zakresie agregacji (koncentracji) i innych usług komercyjnych.
Zauważyć należy, że jest tu mowa o zakazie wykluczania, a nie o promowaniu lub o ulgach w zakresie przepisów regulujących świadczenie agregacji (koncentracji) i innych usług. Jeśli chodzi o zagadnienie, co obejmują „inne usługi komercyjne w zakresie energii”, wydaje się, że chodzi tu
o działalność podlegającą konkurencji, nie stanowiącą naturalnego monopolu (np. przesyłanie i dystrybucja), co jednak nie wyklucza, by nie była
to działalność regulowana.
Nakaz współpracy ze strony OSD, wynikający z lit c, jest ustanowiony jedynie w celu ułatwienia „transferów” w ramach REC – wydaje się, że czy chodzi
tu o wymianę w ramach danej REC (czyli de facto pomiędzy członkami i zasobami REC) niż o wymianę pomiędzy dwiema, trzema REC między sobą.
Lit. d stanowi, iż procedury, które stosuje się do REC, powinny być względem nich sprawiedliwe, proporcjonalne i przejrzyste. W przepisie znajduje się
postulat, by opłaty sieciowe stosowane wobec REC odzwierciedlały koszty –
uznać można, iż chodzi o to, by REC nie były zarówno dyskryminowane, jak
i wspierane poprzez subsydiowanie skrośne. W ocenie autorów przepis należy
interpretować w taki sposób, by system taryf i opłat był wobec REC neutralny, by ich nie wspierał oraz nie faworyzował w porównaniu z innymi grupami uczestników rynku.
Lit. e ustanawia zasadę, że status REC nie może wpływać zarówno na prawa, jak i obowiązki wynikające z innych cech podmiotowych na gruncie prawa
energetycznego. Zatem status REC nie może wpływać na prawa i obowiązki
wynikające z równoczesnego innego statusu podmiotowego (tj. odbiorcy, wytwórcy itd.) – powinien być neutralny zarówno dla praw, jak i i obowiązków
wynikających z innych ról na rynku energii elektrycznej.
W lit f po raz kolejny podkreślono wolność zrzeszania się w REC, tym razem przez gospodarstwa domowe, bez względu na ich status materialny.
W lit. g ustanawia się nakaz zapewnienia narzędzi ułatwiających dostęp do
finasowania REC oraz udzielania im informacji.
Lit. h ustanawia nakaz udzielania wsparcia regulacyjnego i budowy potencjału, który organy publiczne mogą wykorzystać do tworzenia REC.
Lit. i po raz kolejny podkreśla, iż państwa członkowskie powinny ustanawiać przepisy gwarantujące konsumentom równie i niedyskryminujące traktowanie, jeśli uczestniczą oni w REC.
Na podstawie ust. 5 ramy ułatwiające działanie REC, ustanowione w ust. 4,
powinny znaleźć się w aktualizacji zintegrowanych krajowych planów państw
członkowskich w dziedzinie energii i klimatu oraz sprawozdań z postępów
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1999 – rozważając ten przepis wspólnie
z art. 22 ust. 3, wobec braku takiego wymogu w odniesieniu do CEC można
stwierdzić, że prawodawca europejski potraktował REC jako istotne narzędzie
rozwoju sektora OZE w państwach członkowskich, zaś CEC jako podmioty,
które mają powstawać w sposób spontaniczny w miarę potrzeb użytkowników systemu.
Ust. 6 zezwala państwom członkowskim na otwarcie REC na kwestie transgraniczne. Zakres tego otwarcia pozostawiono do decyzji państwa członkowskiego – podobnie jak w przypadku CEC.
Ust. 7 stanowi, że państwo członkowskie ustanawiając systemy wsparcia
powinno umożliwiać REC ubieganie się o to wsparcie na równych warunkach
z innymi podmiotami – zatem REC nie mogą być ani dyskryminowane, ani
faworyzowane. Uwzględnienie relacji do systemów wsparcia jest kolejną różnicą względem ram prawnych dla CEC, związaną z charakterem REC – a konkretnie ich zorientowaniem na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
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Ú Tabela 2. Kluczowe różnice pomiędzy CEC i REC

CEC

REC

obowiązek przeprowadzenia
CBA dla regulacji taryfowej

obowiązek analizowania barier
wejścia

preferencja dla „lokalności”,
bez wymogów

wymóg lokalizacyjny,
obowiązkowy majątek wytwórczy

swoboda ujęcia w polityce
energetycznej

obowiązek ujęcia w KPEiK

Źródło: Opracowanie własne autorów.

Klastry energii – próba utworzenia ram
instytucjonalnych dla energetyki rozproszonej
Klastry energii jako instytucja z zakresu regulacji działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii pojawiły się w debacie publicznej w 2016 roku wraz
z programem operacyjnym ogłoszonym przez ówczesne Ministerstwo Energii;
klastry miały w założeniu poprawić warunki integracji odnawialnych źródeł
energii w systemie elektroenergetycznym i poprawić bezpieczeństwo energetyczne dla społeczności lokalnych, jednocześnie pozwalając na rozwój energetyki rozproszonej jako alternatywy dla konwencjonalnej energetyki zawodowej [8]. W niniejszym artykule skupiamy się na ostatecznie przyjętej treści
przepisów i pomijamy opis projektów przepisów pojawiających się na kolejnych etapach rządowego procesu legislacyjnego, choć był to proces burzliwy
i zasługuje z pewnością na osobne opracowanie.

Definicja klastra energii – art. 2 pkt 15a ustawy o OZE

15a) klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust.
1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub
paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż
110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego
powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511, 1571 i 1815); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest
powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany
w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej
„koordynatorem klastra energii”;
[C]ywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić – definicja poprawnie zaczyna się od zakwalifikowania pojęcia do szerszej kategorii pojęć,
a jednocześnie od samego wstępu zdradza, co jest największym problemem
przyjętej regulacji – o czym będzie mowa niżej. Na marginesie można za-
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uważyć, że raczej jest się stroną porozumienia niż „wchodzi się w jego skład”.
[O]soby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt
1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce jednostki samorządu terytorialnego – nie ma wątpliwości co do
pierwszej, drugiej i czwartej kategorii
podmiotów, jednak warto wyjaśnić,
o jakie podmioty z zakresu nauki
i szkolnictwa wyższego chodzi: uczelnie, federacje podmiotów szkolnictwa,
instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty
naukowe działające na obszarze RP,
Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Łukasiewicz, Polską Akademię Umiejętności oraz inne
podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny
i ciągły. Wydaje się, że klastry miały
w założeniu ustawodawcy mieć przede
wszystkim charakter lokalny, ale również eksperymentalny, umożliwiający
prowadzenie badań i rozwoju – stąd
możliwość udziału najróżniejszych jednostek naukowych. Interesującym elementem jest jednak wykluczenie możliwości udziału tzw. ułomnych osób
prawnych.
[D]otyczące wytwarzania i równoważenia
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z [OZE] lub innych źródeł lub
paliw – ta część definicji określa przedmiot działalności klastra, czyli w istocie zakres przedmiotowy porozumienia cywilnoprawnego. Warto zwrócić
uwagę, że „porozumienie” może alokować w bardzo różny sposób prawa
i obowiązki związane ze wskazanymi
rodzajami działalności, niekonieczne
na strony („członków”) porozumienia.
Wydaje się bowiem, że można np. porozumieć się w zakresie zakupu usług
od podmiotów trzecich albo sprzedaży
usług na ich rzecz.
[W] ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
na obszarze klastra nieprzekraczającym
granic jednego powiatu lub 5 gmin – to
bardzo ważne ograniczenie, narzucające dość ściśle rozumiane ramy „lokalności”. Sieć 110 kV uznano za barierę
dlatego, że jest to w dużej mierze sieć
koordynowana przez operatora syste-
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mu przesyłowego, której część pełni w Polsce funkcję
przesyłową. Można zadać pytanie, dlaczego akurat jeden powiat lub pięć gmin? Zazwyczaj takie ograniczenia
mają nieco arbitralny charakter, jednak przyjęcie podejścia do regulacji w postaci narzucenia ścisłych ram wiąże
się z koniecznością dokonywania takich „grubych cięć”.
[K]laster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja
lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny
członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii” – ta swoista „zagnieżdżona definicja” oprócz
klastra, który jest porozumieniem, wyróżnia podmiot,
reprezentujący strony tego porozumienia. Można dostrzec pewną analogię ze spółką cywilną reprezentowaną
przez wspólników [4]. Koordynator to powołany w tym
celu podmiot o charakterze zasadniczo niekomercyjnym,
ale może to być też członek klastra energii (czyli „strona
porozumienia”). Rola koordynatora wynika z potrzeby,
aby ktoś był podmiotem praw i obowiązków o charakterze „spinającym” działalność klastra.

Przepis materialny – art. 38a ustawy o OZE

Przy analizie porównawczej opisywanych instytucji od razu
rzuca się w oczy lakoniczność przepisu materialnego dotyczącego klastrów oraz fakt uchylenia obecnie dwóch pierwszych ustępów.
Ust. 3 nakłada na OSD, z którym zamierza współpracować klaster energii, obowiązek zawarcia z koordynatorem
klastra umowy o świadczenie usług dystrybucji. Jest to coś
w rodzaju gwarancji dostępu klastra do sieci; współpraca
z OSD jest jednak pojęciem niejasnym. Z pewnością odbiór
i generacja w klastrze energii muszą być połączone w jakiś
sposób z OSD – w przypadku, gdyby był to w pełni samodzielny system o charakterze wyspowym, podlegałby innym przepisom, w szczególności dotyczącym budowy linii
bezpośrednich. Wątpliwości budzi również obowiązek zawarcia umowy z koordynatorem klastra – czy tylko z nim?
Czy też chodzi o zawarcie umów na linii OSD-koordynator
w imieniu i na rzecz członków klastra (stron porozumienia)?
Warto podkreślić, że zagadnienie to może być bardziej złożone niż w przypadku analogicznego obowiązku dotyczącego spółdzielni energetycznej, o czym będzie mowa niżej.
Ust. 4 stanowi, że obszar działania klastra ustanawia się
na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców
energii będących jego członkami. Wszystkie miejsca przyłączenia muszą zatem mieścić się w jednym powiecie lub
na obszarze do pięciu gmin; co ciekawe – w świetle definicji ograniczenie trzeba czytać jako faktycznie alternatywę
zwykłą, a nie rozłączną, bowiem w przeciwnym razie mogłoby to być pięć gmin z całej Polski. Co więcej, w świetle
definicji klaster mógłby teoretycznie zajmować się wyłącznie obrotem energią i paliwami oraz działalnością naukową
– w takim przypadku nie byłoby miejsc przyłączenia (pobór energii przez te podmioty jako odbiorców końcowych
nie byłby przedmiotem działalności klastra). W takim razie należy najwyraźniej ust. 4 czytać jako zawierający nor-

my modyfikujące zakres definicji – wymuszające, aby co
najmniej jeden członek klastra był wytwórcą lub odbiorcą.
W ust. 5 przesądzono, że działalność klastra nie może
obejmować połączeń z innymi krajami. Jest to rozwiązanie
spójne z normami prawa unijnego – wyłącznie operator systemu przesyłowego może tworzyć i obsługiwać połączenia
między obszarami rynkowymi. Można mieć wątpliwość,
co dokładnie znaczy „obejmowanie połączeń z sąsiednimi
krajami”, ale wydaje się, że chodzi o tworzenie, obsługę lub
korzystanie z połączeń między systemami dystrybucyjnymi
znajdującymi się na terenie różnych państw.
Warto jeszcze krótko odnieść się do historycznej treści
przepisu. Ust. 1 stanowił: [w]ykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne, w ramach klastra energii jest realizowane w ramach koncesji wydanej dla koordynatora klastra energii lub
w ramach wpisu koordynatora klastra energii do rejestru,
o którym mowa w art. 7 lub art. 23 lub art. 34, zaś ust. 2:
[d]o koordynatora klastra energii stosuje się przepis art. 9d
ustawy – Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.
Ust. 1 miałoby skutek w postaci zobowiązania klastra,
aby cały rodzaj działalności objętej koncesją obowiązkiem
wpisu do rejestru odpowiednio małych instalacji (art. 7),
rejestrze wytwórców biogazu rolniczego (art. 23), rejestrze
wytwórców biopłynów (art. 34) był skupiony w rękach koordynatora klastra. Wraz z ust. 2 wymogi te w zasadzie czyniły
iluzoryczną swobodę w zakresie wyboru struktury podmiotowej i przedmiotowej klastrów, która zdawałaby się duża
w świetle samej definicji.

Spółdzielnia energetyczna
Definicja art. 2 pkt 33a ustawy o OZE

Definicja spółdzielni energetycznej znajduje się w art. 2 pkt
33a ustawy o OZE „spółdzielnia energetyczna – spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r.
– Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r.
poz. 730, 1080 i 1100) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073),
której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii
elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej, biogazu czy ciepła, wyłącznie na
potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków,
przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub
sieci ciepłowniczej”.
Zakres działalności spółdzielni energetycznej został enumeratywnie określony (słowo „wyłącznie”) i obejmuje on
wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie
zapotrzebowania energii elektrycznej, biogazu lub ciepła,
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wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków. Charakterystyczne, iż nie obejmuje on sprzedaży energii elektrycznej, zatem spółdzielnia energetyczna nie może prowadzić obrotu energią elektryczną z podmiotami zewnętrznymi (tj. innymi niż członkowie spółdzielni). Spółdzielnia
podejmuje działalność po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni
energetycznych, który prowadzi Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (DGKOWR).
Definicja określa formę organizacyjną spółdzielni energetycznej jako spółdzielnię w rozumieniu ustawy – Prawo spółdzielcze lub w rozumieniu ustawy
o spółdzielniach rolników. Przyjęcie, że spółdzielnia rolników może być spółdzielnią energetyczną należy uznać, w ocenie autorów, za rozwiązanie błędne
– spółdzielnia rolników podlega enumeratywnie określonemu zakresowi działalności określonemu w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach
rolników6, który nie obejmuje wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu
czy ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej, biogazu czy ciepła. Wprawdzie spółdzielnia
rolników może prowadzić działalność usługową na rzecz swoich członków, jednak wytwarzania energii elektrycznej nie można zaliczyć do takiej działalności.
Członkiem spółdzielni może być podmiot, który jest przyłączony do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż
110 kV, sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej. Zatem niemożliwe jest by członkiem spółdzielni został podmiot, który nie jest przyłączony
do takiej sieci i członkostwo w spółdzielni może trwać tak długo jak spełniony jest ten warunek; wyklucza się zatem możliwość połączenia jednostek wytwórczych spółdzielni z odbiorcą za pomocą linii bezpośredniej. Na podstawie art. 38c ust. 2 miejsca przyłączenia członków spółdzielni ustalają obszar
działalności spółdzielni energetycznej. Art. 38e ust. 3. ogranicza możliwość
wystąpienia ze spółdzielni energetycznej na skutek wypowiedzenia, by to wystąpienie następowało nie wcześniej niż z końcem danego okresu rozliczeniowego, w którym rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

Przepisy materialne – art. 38a ustawy o OZE

Art. 38e ustawy o OZE określa dodatkowe wymagania dotyczące zakresu prowadzenia przez spółdzielnię energetyczną działalności gospodarczej. Działalność spółdzielni energetycznej może być prowadzona na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub
na obszarze nie więcej niż trzech tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą. Liczba członków spółdzielni energetycznej musi być mniejsza niż
1000. Spółdzielnia energetyczna w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
musi zapewniać, by łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii umożliwiała pokrycie w ciągu roku nie mniej
niż 70 proc. potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków, a zarazem nie może przekraczać 10 MW. W zakresie wytwarzania ciepła, łączna
moc osiągalna cieplna nie może przekraczać 30 MW, zaś w przypadku biogazu roczna wydajność wszystkich instalacji nie może przekraczać 40 mln m3.
Przepisy nie zwalniają spółdzielni energetycznej z obowiązków posiadania
wymaganych przez odrębne regulacje zezwoleń lub koncesji, zatem w zakresie prowadzenia działalności w energetyce spółdzielnia powinna uzyskiwać
wpisy do odpowiednich rejestrów lub powinna uzyskać stosowne koncesje na
wytwarzanie energii elektrycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ma obowiązek
zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, która
6
7
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w szczególności określi zasady świadczenia usług dystrybucji na rzecz spółdzielni
energetycznej i jej członków oraz wyznaczania i udostępniania danych pomiarowych. Umowa ta może być uznana za
stosowaną powszechnie tzw. generalną
umowę dystrybucji (lub jej odpowiednika), która umożliwia zawieranie następnie z odbiorcami-członkami spółdzielni
umów kompleksowych lub umów sprzedaży (w przypadku modelu umów rozdzielonych). Generalna umowa dystrybucji zwykle zawierana jest pomiędzy
sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym
się dystrybucją energii elektrycznej) celem
umożliwienia temu sprzedawcy sprzedaży
energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do danej sieci dystrybucyjnej. Wynika to z postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne7 (dalej „ustawa Prawo energetyczne”) stanowiącego, iż dostarczanie
energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
albo umowy sprzedaży; nie ma podstaw,
by wykluczyć obowiązywanie tego przepisu względem spółdzielni energetycznej
i jej członków.
Na podstawie art. 38c ust. 6 spółdzielnia energetyczna powinna posiadać również relację umowną ze sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy o OZE.
Umowa ta powinna określać sposób wykonywania rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez
wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej.

Problemy prawne i regulacyjne
CEC – diabeł tkwi w szczegółach

Jak wskazano powyżej, definicja i przepisy
materialne wyznaczające ramy działalności CEC zawierają wiele pojęć nieostrych.
Samo w sobie nie jest to przejawem słabej legislacji, bowiem ramy z założenia
mają pozwolić obywatelom na kreatywność w tworzeniu form organizacyjnych
obywatelskiej energetyki, a ponadto ramy
prawne muszą uwzględniać różnorodność
środowisk instytucjonalnych w 27 krajach członkowskich UE. W praktyce jed-
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nak transpozycja przepisów oraz ocena
jej poprawności będą trudne ze względu
na konieczność podjęcia jakichś rozstrzygnięć, które nie unikną pewnej dozy arbitralności. Pierwszym dużym wyzwaniem
stojącym przed państwami członkowskimi jest więc przyjęcie ram prawnych, które
rzeczywiście będą „sprzyjające” dla obywatelskich, lokalnych inicjatyw w zakresie zaopatrzenia w energię, a jednocześnie
ograniczą możliwość nadużyć i działań
dążących do prywatyzacji zysków przy
socjalizacji kosztów, takich jak unikanie
opłat sieciowych lub negatywne wpływanie na jakość energii elektrycznej w publicznej sieci [1].
Drugim znaczącym wyzwaniem jest
uporządkowanie praw i obowiązków CEC
oraz jej członków lub udziałowców w zakresie ról, które pełnią na rynku energii.
W szczególności pogodzenie nienaruszalności prawa do zmiany sprzedawcy po
stronie odbiorcy końcowego z jego zobowiązaniami jako członka CEC wynikającymi np. z umowy spółki wydaje się wręcz
kwadraturą koła – problem ten był szeroko
komentowany przez CEER [1], a zdaje się
wynikać ze stosowania instytucji właściwych dla relacji konsument-przedsiębiorca w relacjach równoprawnych partnerów.
Analogiczny problem może wystąpić po
stronie wytwarzania: jeżeli CEC ma się
zajmować generacją energii elektrycznej,
ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1
lit. c może być w praktyce dużym utrudnieniem; społeczność może bowiem chcieć
zobowiązać wytwórcę (w tym prosumenta, a więc aktywnego odbiorcę), żeby nie
korzystał z usług innych agregatorów niż
CEC, aby ta mogła osiągnąć wymagany
efekt skali – a takie ograniczenie może
być uznane za naruszenie praw aktywnego odbiorcy. Podobne wyzwania wiążą
się z działalnością CEC jako OSD w sytuacji, kiedy nie wszyscy odbiorcy w danym systemie dystrybucyjnym są zainteresowani członkostwem w CEC. Widać
wyraźnie, że przyjęte ramy regulacyjne
próbują umożliwić bardziej horyzontalne, równoprawne relacje w energetyce
– podczas gdy jest to obecnie sektor z dość
jasnym podziałem na aktywne podmioty
profesjonalne mające głównie obowiązki wobec podmiotów nieprofesjonalnych,
mających głównie prawa, ze względu na
konieczność ochrony praw konsumenta

– a zatem poprawienia zawodności rynku w postaci nierównej siły negocjacyjnej oraz asymetrii informacji.
Jeszcze innym problemem jest pogodzenie udziału CEC we wszystkich
rynkach z celem jej funkcjonowania, którym mogą być korzyści gospodarcze, ale „raczej nie zyski finansowe”. Można w takim razie zadać pytanie,
po co CEC dostęp do wszystkich rynków energii elektrycznej, w tym rynku
usług bilansujących i innych usług systemowych? Widać tutaj wyraźnie wiarę
po stronie projektodawców, że sygnały cenowe z rynków dadzą impuls do
rozwoju rynku usług systemowych świadczonych nie przez duże, zawodowe
elektrownie, ale przez lokalne zasoby społeczności energetycznych. To przekonanie może się jednak okazać zbyt optymistyczne, jeśli obywatele będą
bardziej zainteresowani pokrywaniem potrzeb energetycznych społeczności
niż podbijaniem rynków nowymi technologiami. Sytuacja może być oczywiście zupełnie inna, jeśli obywatelska społeczność energetyczna wejdzie
we współpracę z dużym koncernem technologicznym, który będzie mógł
pełnić rolę inwestora… a wówczas założenia co do ram prawnych, zgodnie
z którymi CEC ma być faktycznie zarządzana przez lokalną społeczność,
a jej udziałowcami nie mogą być duże przedsiębiorstwa, zostaną poddane
prawdziwemu sprawdzianowi.

REC – na bariery najpierw ktoś musi się natknąć

W przypadku REC za największe wyzwanie autorzy uznają zapewnienie
wymogu skutecznej kontroli przez udziałowców lub członków zlokalizowanych w niewielkiej odległości od projektów dotyczących energii odnawialnej
będących własnością REC. Wydaje się, że regulacja państw członkowskich
powinna szczegółowo określać sposób spełnienia tego warunku, na poziomie państw członkowskich powinny zostać opracowane wzorcowe lub dobre praktyki w tym zakresie. Potencjalnym narzędziem wydaje się ograniczenie możliwych form prawnych prowadzenia działalności przez REC do
podmiotów, które zapewniają wpływ podmiotów skupionych na najniższym
szczeblu rynku energii.
Kolejny problem może stanowić postulat usuwania barier prawnych. Obecnie ciężko je wyspecyfikować, brakuje aktywnych podmiotów działających
jako REC, które mogłyby specyfikować te bariery, racjonalnie uzasadniając
konieczność ich usunięcia. Można się zatem spodziewać, że niektóre obowiązki z dyrektywy zostaną spełnione dopiero po upływie czasu wystarczającego
do rozwinięcia się tego typu inicjatyw.

Klaster energii – czy to rzeczywiście ułatwienie dla energetyki rozproszonej?

Przyjęta przez prawodawcę konstrukcja prawna „cywilnoprawnego porozumienia” została skrytykowana jako kontaminacja pojęć z prawa cywilnego
i administracyjnego oraz jako wyraz nieudanego wykonania zamiaru ustawodawcy – skoro definicja przewiduje powołanie w porozumieniu podmiotu
pełniącego funkcję koordynatora klastra, np. spółdzielni lub stowarzyszenia,
czy zdefiniowanie klastra po prostu jako podmiotu nie byłoby lepszym rozwiązaniem? Nie wymagałoby to tworzenia nowego rodzaju podmiotu wyposażonego w zdolność prawną, „klastrowość” mogłaby być nadawanym temu
podmiotowi statusem.
Praktyczne problemy regulacyjne z perspektywy inicjatywy klastrowej ciekawie zaprezentowali przedstawiciele klastra energii pn. „Ostrowski Rynek
Energii” w jednym z referatów przedstawionych na konferencji Rynek Energii
Elektrycznej 2019 [2]. Z doświadczeń tego przedsięwzięcia wynika, że samo
zawarcie „cywilnoprawnego porozumienia” nie wiąże się jeszcze z żadnymi
ułatwieniami czy przywilejami. Nałożony na OSD obowiązek zawarcia z koordynatorem klastra umowy o świadczenie usług dystrybucji sam nie sprawi,
że energia dla odbiorców w klastrze stanie się tańsza – klaster bez własnej sieci
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dystrybucyjnej jest jedynie grupą zakupowo-producencką korzystającą z zasady TPA. Jako inne bariery prawne autor referatu przytoczył:
• brak specjalnej koncesji klastra (należy zapewne rozumieć, że chodzi o koncesję dla koordynatora) na obrót energią elektryczną i konieczność uzyskania zwykłej koncesji, której specyfika – dostosowanie do działalności
w skali całego kraju – przekłada się na wymagania regulacyjne trudne dla
spełnienia dla podmiotów mających w założeniu być fundamentem klastrów – czyli dla jednostek samorządu terytorialnego (jst.);
• obciążenie energii dystrybuowanej wewnątrz klastra opłatami, w tym opłatą jakościową;
• brak możliwości wyłączenia ze stosowania prawa zamówień publicznych
zakupu energii przez jednostki samorządu terytorialnego od „swoich” dostawców, co jego zdaniem podważa sens tworzenia klastrów przez jst.
W każdej z powyższych kwestii można polemizować z zasadnością „likwidacji barier”, wskazując na względy systemowe, w szczególności interesy odbiorców energii niezrzeszonych w klastrach – temat zasługuje jednak na odrębne opracowanie. Szczególnie ciekawa wydaje się kwestia prawa zamówień
publicznych. Na gruncie prawa polskiego nie ma wątpliwości, że regulacja dotycząca klastrów w ogóle nie odnosi się do tej kwestii; warto jednak rozważyć,
czy stan mógłby zmienić się w wyniku implementacji przepisów o CEC, tak
aby jst., będące ich członkami, mogły bez przetargu nabywać energię w ramach
społeczności? Z jednej strony prawo UE dość restrykcyjnie traktuje wyjątki
i wyłączenia od procedur przetargowych, z drugiej – jeśli zamiarem prawodawcy europejskiego było, aby CEC umożliwiały rozwój lokalnego zaopatrzenia
w energię z korzyścią dla społeczności „raczej niż dla zysku”, celowe wydawałoby się umożliwienie członkom CEC zwolnienia się z obowiązku konkurowania z zawodową energetyką, która np. może zaoferować gminie tańszą energię
dzięki ekonomii skali.
W piśmiennictwie [8] odnotowano również pewien paradoks wynikający z przyjętego przez prawodawcę podejścia do tworzenia klastrów,
mianowicie podejścia top down – najpierw ramy prawne, potem inicjatywy. Otóż okazało się, że wprowadzone ramy są jednocześnie na tyle
ogólne, że zdają się na pierwszy rzut oka pozwalać na mnogość inicjatyw
odpowiadających różnym potrzebom, a w rzeczywistości narzucają potencjalnym adresatom dość sztywną, ograniczoną formułę działalności
– czego legislacyjne przyczyny omówiliśmy w części dotyczącej definicji
klastra. Zamiast „regulacyjnej piaskownicy” powstało zatem asfaltowe
boisko ogrodzone stalowym płotem.

Czy klaster energii to rodzaj obywatelskiej
społeczności energetycznej?
W świetle powyższego opisu widać znaczące różnice pomiędzy wytycznymi,
jakie prawodawca unijny dał państwom członkowskim w zakresie regulowania energetyki obywatelskiej – zob. tabelę 1 – a sztywnymi ramami, jakie przewidział dla klastrów prawodawca krajowy. Na przeszkodzie uznaniu, że przepisy dotyczące klastrów energii stanowią transpozycję przepisów dyrektywy
dotyczącej CEC, stoją przede wszystkim:
• brak zdolności prawnej klastra; cząstkowa konstrukcja w postaci roli koordynatora klastra, który w przypadku CEC mógłby po prostu być organem
zarządzającym daną formą prawną (np. zarządem spółdzielni);
• bardzo wąski w praktyce zakres dopuszczalnego sposobu działalności ze
względu na opisane powyżej przepisy materialne zawężające treść wynikającą z definicji – brak możliwości powołania np. klastra zajmującego się
wyłącznie obrotem;
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• odmienny od CEC katalog podmiotów,
który, rozpatrywany wraz z przyjętymi
wymogami lokalizacyjnymi, zdaje się
przeczyć idei stojącej za regulacją europejską.
Na marginesie warto dodać, że Ostrowski Rynek Energii jako klaster z własną
siecią dystrybucyjną jest przykładem
inicjatywy, która mogłaby być CEC pod
warunkiem, że wchodzące w jego skład
przedsiębiorstwa komunalne spełniałyby
kryterium małych przedsiębiorstw.

CEC i klastry – rekomendacje
dla prawodawcy

W przywołanej literaturze [2, 8] podkreśla się, że inicjatywę klastrową pozytywnie oceniła Komisja Europejska. Można
jednak sądzić, że ocena ta dotyczyła raczej ogólnego kierunku działania niż jakości przyjętego rozwiązania szczegółowego,
skoro instytucja ta w swoim wniosku legislacyjnym z 30 listopada 2016 r. zaproponowała istotnie odmienne podejście do
ram regulacyjnych energetyki obywatelskiej, co omówiono wyżej. Co więc polski
prawodawca może zrobić, transponując
dyrektywę, aby pogodzić dwa niekompatybilne reżimy prawne?
Punktem wyjścia może być fragment
motywu (44) preambuły dyrektywy: Przepisy dotyczące obywatelskich społeczności
energetycznych nie wykluczają istnienia innych inicjatyw obywatelskich, takich jak
tworzone na podstawie umów prawa prywatnego. Zapewne prawodawca europejski miał na myśli porozumienia, które nie
mają żadnego szczególnego statusu prawnego. Może warto pójść w tym kierunku poprzez m.in. następujące zmiany:
• odejście od definiowania pojęcia „klastra energii” w przepisach prawa,
umożliwienie używania go jako pojęcia potocznego o różnych znaczeniach
zależnych od kontekstu;
• wprowadzenie do prawa – niekoniecznie do ustawy o OZE, raczej do
ustawy Prawo energetyczne – instytucji obywatelskiej społeczności energetycznej rozumianej jako status, który
może otrzymać (np. w formie rejestracji, niekoniecznie koncesji) podmiot prawa spełniający określone wymagania;
• stworzenie reżimu intertemporalnego dla przekształcenia dzisiejszych
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klastrów w CEC, dającego wystarczająco długi czas na odpowiednich przekształcenia własnościowe itd.;
• wprowadzenie adaptacyjnego reżimu
regulacyjnego w postaci wymogów
koncesyjnych lub rejestrowych dla
działalności w ramach CEC, umożliwiającego elastyczne dostosowanie
wymogów do skali tej działalności
– np. obrotu energią elektryczną tylko
w ramach CEC.
Oczywiście nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie zagadnienia transpozycji, jednak wydaje się, że takie zmiany
pozwoliłyby uniknąć zjawiska mnożenia regulowanych instytucji i reżimów
prawnych.

Spółdzielnie energetyczne

Wydaje się, że podstawowym problemem
rozwojowym spółdzielni energetycznych
może być pokonanie bariery mentalnej
– pomimo upływu lat w państwach postkomunistycznych dostrzegalne są obawy,
iż współpraca w ramach wspólnotowych
czy spółdzielczych form organizacyjnych
aktywności będzie odebrana jako powrót
do kolektywnej własności [3].
Kolejnym problemem, dość prozaicznym, jest brak aktów wykonawczych wydawanych na podstawie art. 38c ustawy
o OZE, a mających określić:
• szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii,
• szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń z uwzględnieniem cen i stawek
opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej
członków,
• szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami
energetycznymi a spółdzielnią energetyczną,
• szczegółowy podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej (ten element delegacji ustawowej nie jest do końca jasny).
Kolejną barierą są błędy w konstrukcji
przepisów, nie pozwalające rozróżnić sfery
zarezerwowanej dla członków spółdzielni
energetycznej i samej spółdzielni. Z przepisów zawartych w ustawie o OZE nie sposób precyzyjnie wywnioskować, jaki jest

podział ról pomiędzy spółdzielnią a jej członkami, gdzie spółdzielnia energetyczna „się zaczyna i kończy”.
Poza enumeratywnie zawartymi zwolnieniami z opłat i podatków przepisy dotyczące spółdzielni energetycznej należy uznać za niepasujące do
modelu rozliczeń stosowanych na rynku energii elektrycznej. Nie sposób
określić czym jest „sumaryczne bilansowanie ilości energii wprowadzonej
i pobranej” w odniesieniu do spółdzielni energetycznej – wydaje się, że
nie można tego pojęcia odnieść do siatki pojęciowej stosowanej w profesjonalnym obrocie, budowanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne i innych ustaw z zakresu energetyki. Przekładając regulacje ustawy
o OZE na grunt modelu rozliczeń stosowanego na rynku energii elektrycznej, nie sposób ponadto określić precyzyjnie, jak wygląda stosowanie
upustów w rozliczeniach pomiędzy spółdzielnią energetyczną, jej członkami, OSD i sprzedawcą zobowiązanym; co więcej, trudno określić czy
w rozliczeniach powinny występować wyłącznie te podmioty, czy też ich
katalog jest znacznie większy. Tym samym próba organizowania się potencjalnych spółdzielców napotyka ogromną przestrzeń niepewności co
do kształtu rozliczeń i ewentualnych przyszłych nakładów. Takie ryzyko
zniechęca do prób organizowania się.
W ocenie autorów problemy wynikają również z aksjomatu konieczności
zwolnienia nowej instytucji z jakichś opłat lub obowiązków. Takie podejście
skutkuje patrzeniem przez dotychczasowych uczestników rynku energii elektrycznej na nowy podmiot jako środek wykorzystywany do obchodzenia regulacji w celu osiągnięcia szybkiej korzyści finansowej. Stoi to w sprzeczności
z celami regulacji ustalonymi przez ustawodawcę europejskiego – a jednocześnie wpływa na budowanie barier wejścia wynikających z relacji umownych
z dotychczasowymi uczestnikami rynku energii.

Konkluzje
Zarówno transpozycja omawianych przepisów obu dyrektyw w zakresie
CEC i REC, jak i osiągnięcie celów, dla których utworzono instytucji klastrów energii i spółdzielni energetycznych to duże wyzwania dla organów
państwa. Podejście Komisji Europejskiej do weryfikacji poprawności transpozycji przepisów będzie z pewnością warte obserwowania i analizowania.
Po trudnej pracy z transpozycją nadejdzie zapewne jeszcze trudniejsze
zadanie o charakterze ciągłym – nadzór nad poprawnymi relacjami wewnątrz podmiotów energetyki obywatelskiej oraz tych podmiotów z pozostałymi użytkownikami systemu elektroenergetycznego. Może to wymagać zwiększenia zasobów po stronie regulatora albo znalezienia jakiejś
formy podziału i delegacji kompetencji na poziom niższy, bliżej jednostek
samorządu terytorialnego.
Wreszcie opracowując koncepcję tworzenia i funkcjonowania instytucji
z zakresu obywatelskiej energetyki, warto jako metazasadę przyjąć poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
1) Które instytucje prawa cywilnego i administracyjnego stanowią bariery dla
rozwoju obywatelskich inicjatyw energetycznych?
2) Czego nie da się osiągnąć za pomocą np. swobody umów?
3) Jeżeli bariery wynikają z ochrony innych wartości, czy taka ochrona jest
konieczna w obecnym stopniu?
Ignorując powyższe kwestie, łatwo bowiem popaść w źle rozumiany prawny
konstruktywizm – tworzenie instytucji i reguł dla ich działalności z przekonaniem, że prawo samo wykreuje pożądaną rzeczywistość. Wydaje się, że żaden
prawodawca w Europie nie jest wolny od wpadania w tę pułapkę.
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English summary

The article contains an analysis of the legal
framework on four organisational forms
related to decentralised generation – energy cluster, energy cooperative, renewable energy community and citizens’ energy community. The first two are already
included in the Polish law, while the remaining two will be introduced along
with the transposition process for directives 2018/2001 and 2019/944. The authors
analyse in detail the definitions and substantive provisions prescribing how the
abovementioned organisational forms are
to be set up and operated. On that basis,
the authors identify possible problems and
regulatory barriers to the development of
initiatives which decide to assume one
of the four legal statuses analysed. Moreover, the authors include some proposals
on how the legislator could improve the
situation of the addressees of the analysed
regulatory solutions. 
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Streszczenie
Jednym z podstawowych elementów przesyłowego sytemu elektroenergetycznego są
linie elektroenergetyczne najwyższych napięć (NN). Są to obiekty budowlane składające się ze słupów, najczęściej o konstrukcji kratowej, i rozwieszonych pomiędzy
nimi przewodów. Część terenu zajmowanego przez linię jest całkowicie wyłączona
z możliwości zagospodarowania (fundamenty słupów linii), a na części występują
pewne ograniczenia w użytkowaniu.
Trasy nowych linii są projektowane
w taki sposób, by w ich pobliżu nie występowała zabudowa, w szczególności mieszkaniowa. Jednak nie da się wykluczyć, że po
wybudowaniu i oddaniu linii do eksploatacji w jej sąsiedztwie pojawią się budynki.
Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych, jak również zmiana sposobu zagospodarowania terenu pod linią i w jej sąsiedztwie, wiążą się z koniecznością uzgodnienia
planowanych inwestycji przez właściciela
nieruchomości z właścicielem linii.
Właścicielem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, tj. o napięciach
220 kV, 400 kV i 750 kV, są Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA (PSE) – Operator Systemu Przesyłowego w Polsce. Linie
te zlokalizowane są na terenie całego kraju. Łączna długość torów prądowych tych
linii wynosi obecnie 14 692 km, w tym o napięciu 750 kV – 114 km, o napięciu 400 kV
– 7 008 km, o napięciu 220 kV – 7 570 km.

Sytuowanie obiektów
i zagospodarowanie
terenu w sąsiedztwie linii
elektroenergetycznych
najwyższych napięć (NN)
Rysunek 1

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć w polskim KSE.
Źródło: www.pse.pl

Linie przesyłowe o napięciu 220 kV i 400 kV budowane są w Polsce od połowy ubiegłego wieku.
Plan krajowej sieci przesyłowej najwyższych napięć pokazuje mapa przedstawiona na rysunku 1.
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2. Pojęcie pasa technologicznego (po co wprowadzono
pojęcie pas technologiczny, jakie są szerokości
standardowych pasów technologicznych)
Linia elektroenergetyczna NN jest źródłem oddziaływania na środowisko
poprzez emisję pola elektromagnetycznego oraz hałasu. Przekroczenia ich
dopuszczalnych poziomów mogą mieć miejsce na obszarze znajdującym się
pod przewodami linii lub w ich pobliżu i są powodem ograniczenia możliwości zabudowy mieszkaniowej. W celu zdefiniowania tego obszaru wprowadzono pojęcie pasa technologicznego. Jest to teren, na którym występują
ograniczenia technologiczne i środowiskowe związane z zagospodarowaniem
nieruchomości (m.in. zakaz wznoszenia budynków przeznaczonych na stały
pobyt ludzi), wynikające z obecności linii. Ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu w najbliższym otoczeniu linii wynikają również z innych
przepisów i norm, ustalających minimalną odległość pomiędzy przewodami linii, a niektórymi obiektami. Zważywszy na jednolite rozmieszczenie
przewodów na całej trasie linii oraz ich wpływ na możliwość lokalizacji infrastruktury w jej otoczeniu, PSE ustaliły wymaganą szerokość pasa technologicznego linii NN (tabela 1).
Szerokość pasa technologicznego zależy przede wszystkim od napięcia znamionowego linii i rodzaju (serii) zastosowanych słupów.

Tabela 1. Szerokości pasów technologicznych pod liniami NN
Lp.

Rodzaj linii

Szerokość pasa technologicznego

1.

Linie 220 kV, jednoi dwutorowe

50 m (2x25 m)*

2.

Linie 400 kV oddane
do użytkowania
po 2010 r.

70 m (2x35 m)*

2.

Linie dwutorowe
400 kV wybudowane
na słupach serii Z52

60 m (2x30 m)*

3.

Linie 400 kV
wybudowane
do 1998 r.

80 m (2x40 m)*

4.

Linia 750 kV

140 m (2x70 m)*

* szerokość pasa technologicznego wynosi 50 m, tzn. po 25 m od osi linii w obie strony

Źródło: Opracowanie własne.

Przyjęte przez PSE szerokości pasów technologicznego dla linii NN gwarantują, że poza tym obszarem nie występuje niekorzystne oddziaływanie na środowisko i są spełnione wymagania określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zatem brak jest podstaw do ograniczania sposobu zagospodarowania
bądź wyłączania tego terenu z użytkowania. Również na tarasach i balkonach
budynków mieszkalnych zlokalizowanych tuż za pasem technologicznym będą
spełnione obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska gwarantujące
bezpieczeństwo eksploatacji linii. Stawianie budynków mieszkalnych lub innych
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie jest dopuszczone jedynie
w obrębie pasa technologicznego.
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3. Oddziaływanie linii
najwyższych napięć na
środowisko a szerokość
pasa technologicznego linii
(z czego wynika szerokość pasa
technologicznego)
1) Oddziaływanie pola
elektromagnetycznego

Linia powinna spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.
2019 poz. 2448). W przedmiotowym rozporządzeniu, w Załączniku, określono
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, zróżnicowane dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla
ludności. Dla miejsc dostępnych dla ludzi (wszelkie miejsca, do których dostęp nie jest zabroniony) dopuszczalny
poziom składowej elektrycznej wynosi
10 kV/m, a wartość składowej magnetycznej 60 A/m. Natomiast dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jako dopuszczalne wartości ustalono odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m.
Przy ustalaniu szerokości pasów technologicznych uwzględnia się zasięg oddziaływania pola elektrycznego, zaś oddziaływanie pola magnetycznego nie
ma na to wpływu. Jest to spowodowane
ograniczeniem składowej magnetycznej
do wartości poniżej dopuszczalnej poprzez zachowanie odpowiednich odstępów przewodów fazowych od ziemi.
W przypadku wszystkich linii elektroenergetycznych NN składowa elektryczna nie przekracza wartości 10 kV/m na
wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi.
Osiąga się to poprzez zachowanie odpowiedniej odległości przewodów fazowych
do powierzchni ziemi przy największym
możliwym ich zwisie. Pod i w otoczeniu
linii napowietrznej najwyższych napięć
występują natomiast obszary, na których
składowa elektryczna przekracza 1 kV,
czyli wartość dopuszczalną dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę. Zasięg
tego obszaru jest różny na poszczególnych odcinkach linii, głównie ze względu na zmienną wysokość przewodów nad
ziemią.
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2) Oddziaływanie hałasu

Rysunek 2

Linie elektroenergetyczne o napięciu
400 kV są źródłem dźwięku przede
wszystkim podczas złych warunków
atmosferycznych (lekki i średni deszcz,
mżawka oraz w mniejszym stopniu
mgła). W czasie dobrej pogody linie
400 kV na ogół nie powodują oddziaływania akustycznego i w większości przypadków poziom wytwarzanych przez nie
dźwięków jest porównywalny z poziomem tła. Hałas linii 220 kV nie jest znaczący i wynosi poniżej 40 dB(A) w odległości 15 m od linii. [2]
W zakresie emisji hałasu linia powinna spełniać wymagania Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007
nr 120 poz. 826).

3) Aspekty eksploatacyjne linii

Pas technologiczny zabezpiecza potrzeby eksploatowania linii NN, zapewniając Operatorowi Sieci możliwość prawidłowego korzystania z nich. Istniejące
linie NN wymagają prowadzenia odpowiednich zabiegów modernizacyjnych,
remontow ych oraz eksploatacyjnych
w celu utrzymania ich sprawności technicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania linii, ludzi i infrastruktury. Dla prac wykonywanych na
słupie wymagany jest dostęp do nieruchomości w otoczeniu stanowiska słupa,
natomiast dla prac związanych z wymianą przewodów lub w przypadku awarii (np. naprawa lub zerwanie przewodu) niezbędny jest dostęp do wszystkich
działek znajdujących się w pasie technologicznym. Nawet podczas drobnych napraw przy przewodach konieczne może
być postawienie w otoczeniu linii podnośnika lub innego sprzętu albo opuszczenie przewodu. W przypadkach skrajnych, np. złamania słupa, konieczne jest
zastosowanie ciężkiego sprzętu i wysokich dźwigów.

4) Normy

Inne ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu w najbliższym otoczeniu linii wynikają z norm dotyczących
projektowania linii elektroenergetycznych. Do istniejących linii 220 kV i 400 kV
wybudowanych w ubiegłym wieku jest

Źródło: Opracowanie własne.

stosowana norma PN-E-05100-1:1998 (dalej norma). Określa ona wymagania w zakresie m.in. minimalnych dopuszczalnych odległości przewodów linii w przypadku skrzyżowań i zbliżeń z budynkami oraz innymi obiektami,
takimi jak drogi, tory kolejowe itp. Wymagania te przekładają się w praktyce
na zmianę w sposobie użytkowania nieruchomości w najbliższym sąsiedztwie linii. Stosowane są one również przy uzgadnianiu lokalizacji nowych
obiektów w pobliżu istniejącej linii. Spełnienie tych wymagań jest konieczne zarówno w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, jak i niezakłócania pracy linii.
Norma PN-E-05100-1:1998 zabrania stawiania budynków, w których na
stałe mogą przebywać ludzie, pod liniami o napięciu 400 kV i nowobudowanymi liniami 220 kV. Przy zbliżeniach, odległość pozioma przewodu od
budynków zależy od konstrukcji linii w miejscu usytuowania danego obiektu. Odległość poziomą linii od budynków należy ustalić indywidualnie dla
danego budynku i linii.
Można przyjąć, że wymagania normy w zakresie odległości poziomych
będą spełnione dla większości obiektów znajdujących się ok. 8–9 m od rzutu
skrajnego przewodu fazowego linii 400 kV i ok. 6–7 m, licząc od rzutu skrajnego przewodu fazowego linii 220 kV. Wyjątkiem od tych zasad są obiekty
zawierające materiały niebezpieczne pożarowo lub strefy zagrożenia wybuchem, stacje paliw czy parkingi.
Przy określaniu pasa ograniczającego swobodne użytkowanie nieruchomości należy przyjąć, że sposób zagospodarowania nieruchomości i prowadzenia prac budowlanych w otoczeniu linii elektroenergetycznej może ulec
zmianie. Wobec powyższego należy zakładać maksymalne odległości.
Norma określa również wymaganą odległość pomiędzy przewodami a gałęziami drzew znajdującymi się pod linią i obok niej. Dla linii 400 kV wymagana odległość pozioma drzew od skrajnego przewodu linii wynosi ok.
7 m, natomiast dla linii 220 kV odległość ta wynosi ok. 6 m (uwzględniając
fakt, że wycinki drzew wykonywane są w cyklu pięcioletnim).
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Rysunek3
W pasie technologicznym linii należy uzgadniać warunki/możliwość
lokalizacji wszelkich obiektów z Właścicielem linii w celu określenia
minimalnych odległości pionowych i poziomych od przewodów linii
oraz technologii prowadzenia prac w czasie ich wznoszenia.
Podstawowo w pasie technologicznym linii obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej typu:
szkoła, szpital, internat, żłobek, przedszkola i innych o zbliżonym charakterze oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Ponadto:
•	lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem
w pobliżu linii elektroenergetycznej powinna uwzględniać wymogi
określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych,
•	zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności
wysokiej,
•	teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany
jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ani jako teren
związany z działalnością gospodarczą (przesyłową) Właściciela linii,
•	wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie linii i w jego najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez Właściciela linii,
•	elektrownie (farmy) wiatrowe względem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć NN należy lokalizować tak, aby odległość
każdej turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej NN określana jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej
(krańców łopat turbiny) od osi linii, nie była mniejsza niż trzykrotna
średnica koła (3xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej.

4. Nieprawidłowości przy projektowaniu inwestycji
budowlanej w pobliżu linii elektroenergetycznych NN
Na etapie projektowania inwestycji budowlanej, inwestor zobowiązany jest
do opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu. Przed wydaniem pozwolenia na budowę właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność danego projektu zagospodarowania działki
lub terenu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy oraz przepisami. Z doświadczenia
PSE wynika, że mapy do celów projektowych często nie pokazują przebiegu
linii NN ze względu na skalę, w jakiej jest przygotowany plan oraz sposób
oznaczania linii NN (oznaczone są jedynie słupy, natomiast przy rozpiętości przęsła rzędu 400–500 m zdarza się, że żaden ze słupów brzegowych nie
jest widoczny). Brak jednoznacznego wskazania na danym terenie linii elektroenergetycznych NN prowadzi do niezgodności m.in. w zakresie zachowania odległości sytuowanego obiektu od zlokalizowanej w tym obszarze
linii elektroenergetycznej. Prowadzi to do budowy budynków mieszkalnych
lub innych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasie technologicznym linii w miejscu, w którym mogą nie być spełnione wymagania
techniczne i środowiskowe wynikające z przepisów prawa oraz norm dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych dla terenów zabudowy
mieszkaniowej.
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Pod linią najwyższych napięć można bez
przeszkód prowadzić uprawy rolne i hodować
zwierzęta.

5. Czy teren pod liną
i w sąsiedztwie linii
można użytkować?
Poza aspektami związanymi z lokalizacją budynków nie istnieją żadne istotnego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenów pod linią. Teren ten można wykorzystywać do wszelkiego rodzaju upraw
polowych, wykorzystując do tego maszyny i sprzęt rolniczy. Oczywiście ograniczeniem tutaj jest maksymalna wysokość pojazdów czy maszyn rolniczych, która nie
powinna przekraczać 5 metrów. W przypadku konieczności zastosowania maszyn
czy pojazdów nie spełniających powyższych wymagań niezbędne jest uzgodnienie warunków ich zastosowania z właścicielem linii.
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Podsumowanie
Mając na uwadze, że istniejące linie NN
mają spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa
i norm oraz wymagać będą w przyszłości
przeprowadzenia odpowiednich zabiegów
eksploatacyjnych i modernizacyjnych,
dla określenia szerokości pasa technologicznego przyjęto maksymalne wartości
i określono jego szerokości zgodnie z tabelą nr 1 powyżej.
Pas technologiczny uwzględnia wymagania mające wpływ na sposób zagospodarowania nieruchomości, przez które
przebiega linia oraz zamiany konstrukcji
linii (technologiczne, jak i środowiskowe).
To rozwiązanie gwarantuje, że wymagania norm i przepisów prawa dotyczących
linii NN będą spełnione w sytuacjach
zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości w otoczeniu linii elektroenergetycznej lub przebudowy linii.
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English summary
The paper describes various aspects of placing buildings and other constructions near extra high voltage power lines in Poland. Separate part of the paper describes the concept of the buffer zone under the extra high voltage
overhead lines. 
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Ekonomiczne konsekwencje
pandemii – przegląd informacji
i literatury (2.04.2020)

Wprowadzenie
Pandemia COVID-19 rozwija się z dużą dynamiką. Podejmowane przez państwa działania mają na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich (social
distancing) poprzez wprowadzenie różnego zakresu kwarantanny, wygaszenie części aktywności społecznej i gospodarczej, pracę zdalną etc. Możliwe
działania obejmują też stosowanie środków ochrony osobistej (w tym maseczek ograniczających zarażenia) w sytuacjach publicznych, by ograniczyć
skalę social distancing. Ma to na celu przede wszystkim odciążenie systemów zdrowia publicznego i zapobieżenie ich zapaści wskutek napływu nadmiernej liczby pacjentów w krótkim czasie. Poza Azją Południowo-Wschodnią środki zaradcze przynoszą jak na razie czasowe efekty, co wskazuje na
przedłużanie się okresu zamknięcia gospodarek krajowych lub powtarzalnego ich zamykania.
Zarówno historyczne doświadczenia (grypa hiszpanka, epidemie grypy
1957 i 1968 oraz SARS), analizy symulacyjne, jak i dostępne już dane o gospodarkach dotkniętych wirusem i restrykcjami wskazują na to, że konsekwencją
pandemii będzie recesja, która wystąpi zarówno w sytuacji niekontrolowanego rozwoju epidemii, jak i w sytuacji działań mających na celu ograniczenie skali epidemii. W pierwszym przypadku związana będzie z szokiem podażowym na rynku pracy, załamaniem popytu konsumpcyjnego zarówno
ze strony ludzi chorych, jak i powszechnie w skutek wzrostu niepewności,
załamaniem systemów zdrowia publicznego, potencjalnie także systemów
bankowych i ubezpieczeń społecznych. W drugim przypadku, prócz wzrostu
niepewności wpływającego na popyt konsumpcyjny, źródłem recesji będzie
szok popytowy z powodu „wyłączenia” gospodarki, a zwłaszcza sektora usług
oraz załamaniem popytu konsumpcyjnego. W dalszej perspektywie spadek
i zmiana struktury popytu będzie miała związek ze wzrostem bezrobocia.
Jednocześnie, ze względu na globalny zasięg epidemii wystąpią, a właściwie
już występują silne efekty sprzężeń zwrotnych, dotykających handel międzynarodowy (już obecnie widać to w handlu surowcami energetycznymi https://www.reuters.com/article/us-global-oil-demand/demand-destruction-analysts-race-to-lower-outlooks-for-oil-idUSKBN2172B9: Uwaga: odbicie w II
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poł. roku jest tylko prognozą; dla porównania jeszcze miesiąc temu IEA widziała najwyżej minimalne spadki: https://
www.iea.org/reports/oil-market-report-march-2020) i sytuację na globalnych
rynkach, zwłaszcza rynkach surowców
energetycznych.
Bardzo głęboka i powszechna recesja,
o skali porównywalnej chyba z Wielkim
Kryzysem (1929–1933), której charakter,
i czas trwania wciąż pozostają nieoczywiste, będzie miała wpływ na rynek energii
elektrycznej, tak w wymiarze regionalnym (europejskim), jak i polskim. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie
potencjalnych trajektorii recesji w Europie i Polsce, a następnie, w oparciu o stan
wiedzy na koniec marca 2020 r. rozważenie konsekwencji tej recesji dla sektora
elektroenergetycznego.

Recesja – przyczyny
Pierwotnym źródłem recesji jest ograniczenie a kt y wności ekonomicznej
w gospodarkach krajów wprowadzających lockdown, co prowadzi do ograniczenia mobilności osób (w dalszej
konsekwencji towarów i części usług).
Naturalną konsekwencją będzie spadek

popytu wewnętrznego i zewnętrznego
na produkty przemysłowe i usługi. Jeśli
skutkiem będzie długookresowa zmiana
struktury potrzeb indywidualnych, odbudowa przed-pandemicznych poziomów aktywności gospodarczej w sektorze usług może się okazać długotrwałym
procesem.
Częściowe zamknięcie granic może
prowadzić do wzrostu kosztów handlu,
spadku jego rozmiarów, a w dłuższej
perspektywie powstawania zamkniętych stref gospodarczych i częściowej
deglobalizacji (to ostatnie dodatkowo
wzmacniane dążeniem do zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego). Wzrost kosztów handlu na świecie
(nowe bariery taryfowe i pozataryfowe)
na świecie o 10 proc. może skutkować
spadkiem polskiego PKB nawet o 6 proc.
(https://kulturaliberalna.pl/2020/03/17/
t y rowicz-hagemejer-w y wiad-gospodarka-epidemia-koronawirus/). Skala
spadku handlu i konsekwencji ekonomicznych tegoż może być jednak poważniejsza, jak pokazują coraz nowe analizy
(por. np. wpływ na porty: https://www.
ft.com/content/1071ae50-6394-11ea-b3f3-fe4680ea68b5). UNCTAD szacuje
spadek inwestycji zagranicznych (FDI)
o 30–40 proc. w ciągu całego roku, oznaczający właściwie wstrzymanie przepływów pieniężnych oraz powrót kapitału do
gospodarczego centrum (USA, Europa).
Jeśli odpływ kapitału z krajów rozwijających będzie trwały, może to oznaczać
bardzo negatywny bodziec rozwojowy.
Bez wątpienia jednym ze skutków
ograniczenia mobilności siły roboczej
może być kryzys lub upadek branż uzależnionych od taniej, imigranckiej siły
roboczej: imigranci wyjechali, nie mogą
wjechać ponownie, a ich praca nie zostanie zastąpiona osobami, które w kraju utraciły pracę ze względu na awersyjne
bodźce ze strony systemu zabezpieczeń
społecznych. To już jest obserwowane w rolnictwie, w Polsce i w Europie,
a obejmie kolejne branże (budownictwo,
część branży wytwórczej) – potencjalnie wydłużając okres recesji, skutkując
upadłościami firm etc. Efektem może
być też wzrost cen niektórych produktów (np. żywności, na ceny której dodatkowo wpływać będzie susza i zakłócenia
w handlu światowym) i usług.
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Załamanie handlu światowego wynikające ze spadku popytu na dobra
konsumpcyjne i surowce skutkować będzie m.in. spadkiem dostępu do dóbr
pośrednich z powodu zerwania łańcuchów dostaw. Uwzględniając istniejące zapasy magazynowe może to w ciągu 1–2 miesięcy istotnie zakłócić
produkcję przemysłową, co będzie bolesnym aftershock dla krajów z silnie rozwiniętym przemysłem (w Europie m.in. Niemcy, Polska, Austria,
Holandia). Uzależnienie od tanich dóbr pośrednich (z Azji Płd.-Wsch.)
eksponuje całą gospodarkę światową na ten problem. Zmiana podwykonawców zajmie czas.

Recesja, skala i przebieg
Recesja obecnie ma charakter przede wszystkim szoku popy towego. Jego główną przyczyną jest załamanie się popytu konsumpcyjnego na dobra nie-pierwszej potrzeby (doskonałym przykładem jest załamanie na rynku samochodów osobow ych, najpierw w Chinach:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-04/china-car-sales-drop-a-record-80-as-virus-adds-to-industry-woes; https://w w w.
reuters.com/article/us-health-coronavirus-autos-china/chinas-auto-industry-wastes-no-time-coaxing-drivers-back-to-showrooms-after-lockdown-idUSKBN21E139 o 80 proc. rok do roku w lutym i o 45 proc.
do 21 marca; a następnie w Europie: https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-carsales/italy-car-sales-drop-8542-in-march-due-tocoronavirus-ministry-idUSL8N2BP5U5, we Włoszech w marcu i kwietniu
o odpowiednio 86 proc. i 98 proc.). Towarzyszy temu załamanie popytu na
część usług rynkowych oraz część usług publicznych (restauracje, szkoły,
kina, hotele etc.). Ze względu na strukturę zatrudnienia w gospodarkach
europejskich może to się stać przyczyną gwałtownego wzrostu poziomu
bezrobocia, zwłaszcza w branży turystycznej i gastronomicznej. Wreszcie,
obserwować można też załamanie popytu w handlu międzynarodowym,
a w szczególności na rynkach surowcowych.
Oprócz szoku popytowego występuje jednocześnie szok podażowy –
ograniczenie dostępności niektórych dóbr ze względu na zerwanie łańcuchów dostaw. W przyszłości może nastąpić również sytuacja ograniczonej dostępności surowców energetycznych, w szczególności jeśli z powodu
obecnie zdecydowanie nadmiernej podaży (o 10–15) i rosnących rezerw,
dojdzie do wygaszania wydobycia.
Można oczekiwać, że seria szoków popytowych i podażowych, niezależnie
od sytuacji epidemiologicznej doprowadzi do średniookresowego wzrostu
bezrobocia. To z kolei wpłynie na dalszy spadek konsumpcji w średnim
okresie. Na poważne problemy narażony jest też sektor finansowy i ubezpieczeniowy. Kryzys w sektorze bankowym, a zwłaszcza utrata płynności
może pogłębić kryzys gospodarczy i przekształcić go w globalny kryzys finansowy związany z „credit crunch” (ograniczenie dostępności kredytów
dla firm wynikające z utraty płynności może skutkować utratą zdolności
do prowadzenia działalności gospodarczej przez te firmy, które działają
przy utrzymywaniu niskich zasobów gotówki lub przy wysokiej dźwigni
kredytowej, np. na inwestycje).
Uwzględniając te czynniki, należy rozważyć potencjalny charakter i przebieg recesji. Możliwe są 3 podstawowe ścieżki:
• V shape – głęboka ale krótka recesja, po której nastąpi powrót do dawnego trendu wzrostu oraz dawnego modelu funkcjonowania społeczeństw.
• U shape – recesja rozciągnięta w czasie (szerokość „U” może być różna),
wyjście z recesji może nie oznaczać powrotu do sytuacji sprzed kryzysu,
bo trajektoria PKB jest równoległa do tej sprzed recesji, ale na niższych
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Rysunek 1

bardziej odczuwalne będą w handlu detalicznym i hurtowym, co wiązać się
będzie ze znacznym ograniczeniem prywatnej konsumpcji (zarówno ze względu
na niepewność przyszłej sytuacji konsumentów, jak i ograniczenia w działalności handlu).

Chiny

Zużycie węgla przez 6 głównych firm energetycznych. Rok bieżący w porównaniu do poprzednich.
Źródło: ???

poziomach przynajmniej przez pewien, dłuższy czas po recesji. Szczególnym typem recesji typu U jest recesja typu L, gdzie długotrwała utrata części PKB wiąże się również ze zmianą nachylenia („spłaszczeniem”
trajektorii PKB).
• W-shape, recesja z licznymi nawrotami (złożenie wyżej opisanych typów
recesji). Powodem takiej recesji może być drugie (i kolejne) uderzenie
pandemii, aftershocks i szok podażowy opisany powyżej, załamanie na
rynku pracy, załamanie w sektorze bankowym, utrata zdolności prowadzenia polityki antykryzysowej przez państwa (np. z powodu hiperinflacji i utraty zdolności do dodatkowej emisji pieniądza).
(Wyjaśnienie i dokładniejsze omówienie różnych kształtów recesji:
https://hbr.org/2020/03/understanding-the-economic-shock-of-coronavirus)
Obecnie recesja jest już właściwie nieunikniona. Stąd kluczowe staje się
pytanie o jej charakter i skalę. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobna jest recesja typu U lub W. Jej skutkiem będzie osłabnięcie aktywności gospodarczej w średnim okresie, a zwłaszcza spadek wartości dodanej
wytwarzanej w przemyśle i usługach. Ze względu na brak jednoznacznej
odpowiedzi na długość recesji, wskazać można na bieżącą analizę danych
rynkowych oraz próby prognoz międzynarodowe, regionalne, oraz dokonywane w niektórych krajach.
Szacunki OECD wskazują, że w okresie podejmowania środków zapobiegawczych doszło do znacznego, nawet 35 proc. spadku aktywności gospodarczej. Wpływ na roczne PKB zależeć będzie od długości podejmowanych działań zaradczych (4 miesiące czyli 1/3 roku spadku o 30 proc.
spowoduje spadek PKB rocznego o co najmniej 10 proc.). Spadki PKB naj-
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Pierwszym krajem dotkniętym epidemią
były Chiny, stąd są najlepszym jak na razie polem obserwacji (dane za: http://research-center.econ.cuhk.edu.hk/images/
PAPERS/CCE_Report_COVID-19_Thematic_Report_No2.pdf).
Wartość dodana w przemyśle w Chinach spadła w ujęciu rocznym (w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019)
o ponad 4 proc. w styczniu, o ponad 25 proc.
w lutym, ale tylko o 1,1 procent w marcu. Przyjmując kontrfaktycznie wzrost
w sytuacji braku epidemii na poziomie
5,7 proc., spadki są oczywiście jeszcze
bardziej dramatyczne.
Konsumpcję węgla przez energetykę
pokazuje rysunek 1. Większość danych pokazuje spadek do poziomu z roku 2016, co
przy 5–6 proc. rocznym wzroście gospodarczym w ostatniej dekadzie w Chinach
oznacza spadek o 20–30 proc.
Zapotrzebowanie na energię w sektorze wytwórczym, po głębokich spadkach w styczniu (o ponad 10 proc. rok
do roku) i lutym (o ponad 15 proc. rok
do roku), w marcu zbliżyło się do poziomów z zeszłego marca (wciąż o ok.
5 proc. niższych niż sprzed epidemii).
Z kolei w sektorze usług marzec był kolejnym miesiącem spadków zapotrzebowania (było ono niższe o 20 proc. w stosunku do marca zeszłego roku, po spadku
o 10 proc. w lutym).
Dane te potwierdza również PMI
(Purchasing Managers Index) w Chinach, czyli wskaźnik aktywności gospodarczej oparty na opiniach menedżerów
za marzec. Pokazuje on, wraz z danymi za luty, ogromny spadek aktywności
gospodarczej i odbudowę o dynamice
4–6 proc. miesięcznie, dotyczącą przemysłu, ale nie usług.
Dane z Chin pokazują, ze przywrócenie aktywności w usługach jest trudniejsze niż w przemyśle. W Chinach spowolnienie w sektorze przemysłowym trwało
około 2 miesiące. Trudno jednak ocenić,
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Rysunek 2

PMI Chin do ostatniego odczytu (niebieskie – przemysł, pomarańczowe – usługi).
Źródło: Stooq.pl

czy nie będzie kolejnej fali spowolnienia wynikającej z załamania popytu wewnętrznego i globalnego.

Europa

Obecnie spadają gwałtownie wszystkie
wskaźniki koniunktury w Niemczech,
mierzone przez IFO. Wskazuje to na wysoką dynamikę wchodzenia w recesję
w skutek egzogenicznego szoku, potwierdzając doświadczenia chińskie.
Za ła ma nie produ kcji w sektorze
przemysłu i usług na południu Europy zaczęło się wcześniej i osiągnęło
większą skalę. Pokazują to zarówno
najświeższe dane o PMI, jak i szereg
danych z realnej gospodarki (jak spadek zakupów samochodów we Wło-

szech omawiany wyżej). INSEE (Urząd Statystyczny Francji) opublikował krótkookresową analizę skali recesji, wskazującą na znaczące
spadki we wszystkich sektorach gospodarki. Porównanie normalnego
tygodnia z tygodniem poprzedzającym publikację pokazało spadek akty wności mierzonej spadkiem w stosunku do hipotetycznego PKB –
o 35 proc. (co jest właściwie spójne z danymi PMI). Największe spadki
są w budownictwie, przemyśle i usługach rynkowych.
Prognoza kosztów ekonomicznych lockdown we Francji z podziałem na sektory opracowana przez Science-Po wskazuje na trzy główne czynniki spowolnienia: zamknięcia szkół (obniża miesięczne PKB
o 3,6 proc.); spadek popytu (obniża PKB miesięczne o 23,3 proc.) i szoki podażowe (obniżają miesięczne PKB o 4,7 proc.). W analizie w yodrębniono sektor utilities ze spadkami na poziomie 18 proc. W tych
szacunkach 1 miesiąc kwarantatnny ceteris paribus w y wołuje spadki annualizowane PKB rzędu 2,6 proc. Trzeba jednak uwzględnić, że
szok popy tow y, szoki podażowe i proces uruchamiania gospodarki
będą trwały długo.
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Skutki i trajektoria recesji w Polsce
Morgan Stanley to jedna z pierwszych instytucji, która prognozuje recesję
w Polsce (-3,6 proc. wzrostu w scenariuszu bazowym, -5,6 proc. w pesymistycznym). ING prognozuje około 0 proc. (stagnację). Najnowsze prognozy mBanku i Santandera, wskazują na recesję typu V-shape, ze spadkiem
PKB rzędu 10 proc. w II kwartale 2020 r. w porównaniu do IV kwartału
2019 r. oraz powrotem do poziomów z IV kwartału 2019 r. w IV kwartale roku 2021. Zdaniem mBanku spadek konsumpcji będzie poważniejszy
i bardziej długotrwały.
Obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak umiarkowana recesja (ostrzejsza w części Europy niż w Polsce) – recesja kształtu
U, wyjścia z recesji można się spodziewać w ciągu 6–8 miesięcy, chyba że
nastąpi nawrót epidemii. Roczny spadek PKB p/c 5–15 proc. Wśród oczekiwanych skutków recesji wskazać można falę upadłości i spadek aktywności
gospodarczej w sektorze wytwórczym i usług, którego horyzont czasowy dziś
trudno ocenić. Kryzys w sektorze usług związany jest z załamaniem popytu
w sektorze usług rynkowych (turystyka, hotelarstwo, transport osób, w tym
lotnictwo pasażerskie, żywienie zbiorowe etc.), które może mieć względnie
trwały charakter. Wydaje się, że podobnie jak w Chinach i w wielu państwach
europejskich sektor usług bardziej odczuwa kryzys.
Ryzyko głębszego załamania występuje też w sektorze przemysłowym (załamanie popytu w skali globalnej w części sektorów, np. w automotive), które
może się przerodzić w trwały odpływ inwestycji FDI i kapitałowych za granicę (zwłaszcza przy niekorzystnym splocie wydarzeń: wzrost ryzyk globalnych
wspierający odpływ kapitału, deficyt zasobów pracy poprzez ograniczenie migracji zarobkowych, relatywny wzrost kosztów energii, przerwanie łańcuchów
dostaw, załamanie popytu na produkty końcowe, gorsze niż w krajach sąsiednich rozwiązania pomocowe etc.).
Efektem będzie wzrost bezrobocia, częściowo amortyzowany działaniami zapobiegawczymi rządu (Tarcza antykryzysowa) oraz utratą pracy przez
pracowników z Ukrainy (może to mieć długookresowe konsekwencje, ponieważ Ukraińcy byli ważnym czynnikiem wspierającym wzrost – wzrost
podaży pracy miał znaczący pozytywny wkład do PKB).
Kryzys okazał się również szokiem dla rynków surowców energetycznych,
sprowadzając ceny ropy do poziomów najniższych od ponad wieku, a ceny
węgla do poziomów najniższych od kilku dekad. Ta sytuacja nie przełożyła
się liniowo na ceny polskiego węgla energetycznego – są one zdeterminowane bardziej przez koszty wydobycia niż sytuację na globalnych rynkach.
Recesja będzie poważnym wyzwaniem dla finansów publicznych, rodzi bowiem konieczność ekspansji fiskalnej, być może aż do naruszenia
limitów konstytucyjnych długu, co pozbawi rząd zdolności dofinansowania takich sektorów, jak górnictwo (planowane aktualnie rozmiary
ekspansji sięgają 10 proc. PKB, choć jej formy są różne i nie zawsze podnoszą poziom długu.

Konsekwencje dla sektora energetycznego
Obecna recesja wprowadziła bardzo wysoki poziom niepewności w gospodarce, prawdopodobnie wyższy niż w czasie GFC w latach 2007–2009. Niepewności te wynikają zarówno z wciąż niepełnej wiedzy odnośnie możliwej
trajektorii pandemii, a także niejasnej przyszłości gospodarek krajowych
i gospodarki światowej.
W odniesieniu do Polski wciąż nie wiadomo, jak długo będą trwały
środki zapobiegawcze wprowadzone na czas pandemii, a także czy znosze-
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nie obostrzeń będzie trwałe, czy okresowe. Nie jest też oczywiste, jak zachowa
się popyt konsumpcyjny, zwłaszcza jeśli skutkiem recesji będzie długotrwały wzrost bezrobocia. Wreszcie, trudno
ocenić, jak będzie się kształtował popyt
w sektorach gospodarki kluczowych dla
polskiego eksportu (jak np. przemysł samochodowy czy meblowy). Te czynniki
będą wpływać na zmienność zapotrzebowania na energię zgłaszanego zarówno przez gospodarstwa domowe, jak
i przedsiębiorstwa.
W krótkim okresie można było obser wować spadk i zapotrzebowania,
zwłaszcza w tzw. euroszczycie w dni
robocze, sięgające 15 proc. w porównaniu do minionego roku. Na ich poziom
pewien wpływ miała temperatura – marzec był miesiącem cieplejszym w roku
2020 niż w 2019. W ostatnich tygodniach poziom zapotrzebowania zbliżył
się już do tego zgłaszanego w zeszłym
roku. W miksie pomimo niekorzystnej
struktury cen na polskim rynku dominuje generacja z węgla kamiennego,
a jej procentowy udział jest nawet wyższy niż w zeszłym roku.
W bieżącym roku kontynuowany
jest również trend znaczącego udziału
importu energii w zaspakajaniu krajowego zapotrzebowania. Spadek generacji krajowej sprawił, że procentowy
udział importu w marcu i kwietniu nawet wzrósł. Wynika to z utrzymujących
się różnic w cenach energii, zwłaszcza
pomiędzy Polską a Niemcami. Jednocześnie spadł koszt uprawnień emisyjnych
ETS, o mniej więcej 30 proc. w stosunku
do poziomów z końca roku 2020. Utrzymujący się wysoki poziom importu oraz
spadek cen ETS przyczynił się do spadków cen energii w Polsce.
W warunkach recesji takiej jak obecnie, coraz bardziej złożone staje się
prognozowanie zapotrzebowania rynkowego, a na jego zmienność wpływ
mają przede wszyst k im g wa łtowne
zmiany w stanie gospodarki wywoływane przez politykę państw, jak i potencjalnie w przyszłości również przez
spontaniczne procesy gospodarcze.
To może skomplikować decyzje inwestycyjne (w tym w szczególności rozwój nowych technologii), zarządzanie
majątkiem trwałym. Z drugiej stro-

ny spadek zapotrzebowania, o ile okaże się trwały w średnim okresie, może
przyspieszyć transformację energetyczną Polski.
Na koniec trzeba też nadmienić, że
sektor elektroenergetyczny może też
odczuć wymuszoną zmianę priorytetów fiskalnych państwa. Obecnie wprowadzane rozwiązania antykryzysowe
wpłyną na pogorszenie sytuacji fiskalnej, co może ograniczyć zdolność do
przyszłych inwestycji, w tym do inwestycji wspierających rozwój OZE i zielonej energetyki.

English summary
The paper describes the potential impact of the COVID-19 pandemic and social
distancing policy on economy. Author analyses economic situation in in Poland
and in other countries (in China and EU countries in particular). He discusses
economic effects of lock-downs and the scale of post-pandemic recession as well
as their impact on the energy sector. 
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Wstęp
Energia – jedno z najczęściej używanych słów w kontekście energetyki. Wykształciło się wiele populistycznych określeń energii – odnawialna, brudna,
wiatrowa, czarna, słoneczna, itd. Wszystkie z nich z reguły odnoszą się do
energii elektrycznej, bez której człowiek nie byłby w stanie funkcjonować.
Nasze oszczędności oparte są na działaniu systemów bankowych zasilanych energią, nasze biura wymagają elektronicznej karty dostępu, nasze
dokumenty w coraz większym stopniu przechowywane są w tzw. chmurach, a nasza wiedza w dużym stopniu bazuje na tym, co udostępnione jest
w Internecie. Wszystkie wymienione oraz wiele niewymienionych aspek-
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tów naszego życia bazuje na dostępności energii elektrycznej. Warto jednak
pamiętać, że sama energia może okazać
się bezwartościowa. Tak samo bezwartościowe dla typowego odbiorcy końcowego byłoby źródło energii elektrycznej będące w stanie dostarczać 10 kWh energii
z mocą 0,1 W (przez 100 tys. h), jak źródło o mocy 1 000 MW będące w stanie
dostarczyć 10 kWh energii przez ułamek
sekundy. Taka ilość energii pozwoliłaby
zasilić przeciętne gospodarstwo domowe przez około dwa dni, ale w praktyce jest bezużyteczna dla pojedynczego
odbiorcy. Spowodowane jest to drugim
czynnikiem, znacznie częściej pomijanym w rozważaniach na temat kształtu
systemu energetycznego – mocą.
O ile do około 2025 roku nie powinno być problemu z zapewnieniem mocy
w systemie, m.in. dzięki funkcjonowaniu
rynku mocy, o tyle sytuacja pod koniec
dziesięciolecia może okazać się nieco bardziej skomplikowana. Wynika ona z kilku
czynników, a jednym z najistotniejszych
jest czas, który już przepracowały bloki
klasy 200 MW. Ich łączna moc zainstalowana w KSE wynosi około 12 GW. Zastąpienie takiej ilości mocy nowymi jednostkami, przy jednoczesnej perspektywie
zamykania bloków klasy 360 MW podczas
kolejnych kilkunastu lat, wymaga ogrom-

nych środków pieniężnych na budowę nowych mocy wytwórczych. Ponadto chęć,
ale również konieczność rozwoju niesterowalnej energetyki odnawialnej, która nie
zapewnia dostępu do mocy w dowolnym
momencie, jeszcze bardziej utrudnia sytuację finansową branży wytwórców konwencjonalnych z uwagi na jej ogromny
wpływ na rynkową cenę energii.
Wciąż jednak bloki zarówno klasy
200 MW, jak i 360 MW są w większości sprawne i możliwe do użytkowania,
a część specjalistów twierdzi, że mogłyby pracować jeszcze nawet 50 tys. h lub
więcej. W czym zatem tkwi problem tych
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bloków i dlaczego po roku 2025 mogą wystąpić pierwsze problemy z dostępnością mocy w KSE? W artykule podejmę się próby przeanalizowania
charakteru pracy bloków z podziałem na klasy oraz paliwa, a także kilku
pojedynczych jednostek, aby na tej podstawie wypracować pewne wnioski.

Ciężkie chwile bloków klasy 100 i 200 MW
Na trudności związane z funkcjonowaniem najstarszych bloków w KSE
wpływa wiele czynników. Większość z nich jest wzajemnie powiązana i dotyczy europejskiej transformacji energetycznej oraz idącej za nią nowych
wymagań i celów, zarówno środowiskowych, jak i prawnych. Dla lepszego
zrozumienia zagadnienia przedstawiam listę najważniejszych czynników
mających wpływ na pracę bloków klasy 100 i 200 MW. Uzupełnieniem do
opisu jest również rysunek 1.

Rysunek 1

Konieczność
dostosowania do BAT
- $$$

Rynek mocy
+ $$$

Scarcity pricing ?
+$

Wyższa cena
sprzedawanej energii
+ $$$

2025
Pakiet Zimowy
07.2025

Regulacyjny
charakter pracy
-$

Większa ilość
sprzedawanej energii
+ $$$

OZE
Import
Nowe bloki energetyczne
Czynniki wpływające na sytuację bloków węglowych klasy 100 i 200 MW. Źródło: Opracowanie własne.
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Czynniki wpływające na sytuację bloków klasy 100 i 200 MW:
• Konkluzje BAT,
• Odnawialne źródła energii,
• Nowe bloki energetyczne,
• Import energii elektrycznej,
• Rynek mocy,
• Scarcity pricing,
• Pakiet zimowy.
Konieczność dostosowania najstarszych bloków do nowych wymagań
Konkluzji BAT jest powodem sporych wydatków. Większość z nich zostanie dostosowana do nowych wymogów, jednak nie wszystkie. Część
zostanie odstawiona, a jeszcze inne już przestały pracować. Przykładem
tutaj może być elektrownia Adamów [1]. Konieczność dostosowania do
Konkluzji BAT, a w zasadzie jeszcze do IED (instalacja korzystająca z derogacji 17,5 tys. h), oraz ewentualna potrzeba zabezpieczenia dostaw węgla po 2024 roku okazały się na tyle kosztowne, że na tak krótki okres
nie była to opłacalna inwestycja. W związku z tym zdecydowano się zamknąć elektrownię. Podobne problemy mogą dotykać elektrownię Pątnów, w której tak jak w Adamowie powoli zaczyna brakować paliwa,
a brak koncesji na otwarcie kolejnej kopalni może jedynie przyspieszyć
proces odstawiania bloków.
Poza tym powodem może być również coraz gorszy stan urządzeń, które wymagają gruntownej modernizacji. Taka sytuacja ma prawdopodobnie
miejsce w blokach 1 i 2 w elektrowniach Dolna Odra czy Rybnik. Według
danych PSE, bloki te będą w najbliższych latach wyłączane [2], co wskazuje, że najwyraźniej nie jest opłacalne ekonomicznie dostosowywanie ich
do nowych wymagań środowiskowych i technicznych.
W przypadku elektrowni, które zdecydowały się na dostosowanie do
nowych wymagań środowiskowych, dodatkowe wydatki muszą zostać
pokryte dodatkowymi przychodami. Mogą być one osiągnięte w ramach
działalności operacyjnej – poprzez większą sprzedaż lub poprzez wyższą
cenę energii. Oczywiście możliwa jest także optymalizacja kosztów, jednak jest to zależne od indywidualnej sytuacji, dlatego nie będzie przedmiotem analizy. Wskazane dwie możliwości nie są łatwe do osiągnięcia,
ponieważ większa sprzedaż jest ograniczona ze względu na coraz większy
udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz obecność nowych bloków energetycznych, „wypychających” te wyeksploatowane. Podobnie wygląda sytuacja z wyższą ceną.
Zarówno nowe bloki, jak i elektrownie OZE charakteryzują się niższym
zmiennym kosztem wytwarzania energii niż najstarsze bloki w polskim
systemie, dzięki czemu zajmują korzystniejszą pozycję w stosie (wyjaśnienie w akapicie „Informacja dla chętnych – dlaczego OZE i nowe bloki są tańsze”). Ponadto niska sprawność produkcji i coraz wyższe ceny
za emisję CO 2 tylko pogarszają sytuację starych bloków.
Innym aspektem jest coraz silniejsze powiązanie polskiego rynku
z rynkiem europejskim [3] oraz znaczący wpływ importu na ceny energii
w naszym kraju [4]. Nie dość, że polska energetyka traci, ponieważ oddaje część rynku na rzecz tańszej energii z zagranicy, to blokami, które wypadają ze stosu jako jedne z pierwszych są właśnie omawiane bloki klasy
100 i 200 MW.
Co więcej, z uwagi na pojawianie się nowych mocy w systemie, zarówno
tych stabilnych, jak i niestabilnych, to przede wszystkim te najstarsze bloki
pełnią funkcje regulacyjne. Konsekwencją tego jest większa ilość odstawień
oraz pracy ze zmiennym obciążeniem, a to może być powodem większej liczby usterek, które nie dość, że wiążą się z dodatkowymi kosztami (naprawy), to

nr 1 (22) I 2020

jeszcze ograniczają potencjalne przychody w związku z czasowym odstawieniem
bloku. Ponadto zmniejszają trwałość maszyn i urządzeń, przyspieszają degradację
materiałową, itp.
Częściowym ratunkiem dla tych bloków jest rynek mocy. Jednak te bloki,
którym udało się wygrać aukcje, będą
w nim uczestniczyć jedynie przez najbliższe kilka lat, jednak prawdopodobnie
żaden po 2025 roku. Wynika to z tego,
że mogły one brać udział jedynie w aukcjach rocznych. Jednakże udział najstarszych bloków w kolejnych aukcjach nie
będzie możliwy, ponieważ nie spełniają
one wymogów emisyjnych, które zostały
umieszczone w rozporządzeniu Pakietu
Zimowego, tj. emisyjności na poziomie
550 g CO2/kWh. Jedyną furtką jest praca w pełni szczytowa, dzięki spełnieniu
wymogu emisyjności 350 kg CO 2 /kW/
rok. Jednak takie ograniczenie umożliwia pracę na poziomie maksymalnie kilkuset godzin rocznie.
Udział tych bloków w rynku mocy
przez pierwsze lata mimo niespełnienia
wymogów Pakietu Zimowego jest możliwy ze względu na to, że umowy zawarte
przed wejściem w życie rozporządzenia
są respektowane.
Zatem o ile do 2025 roku, pomimo
znacznego spadku przychodów związanego ze spadkiem produkcji, najstarsze
bloki będą w stanie sobie poradzić m.in.
dzięki udziałowi w rynku mocy, o tyle
po roku 2025 sytuacja prawdopodobnie ulegnie znaczącej zmianie. Jedyną
furtką wydaje się na ten moment mechanizm scarcity pricing, czyli tzw. dodatek cenowy w warunkach niedoboru
rezerw mocy [5]. Jego celem jest wzmocnienie sygnałów rynkowych w przypadku wystąpienia niedoboru mocy w systemie. Dodatek ten jest doliczany do ceny
energii bilansującej i może wynosić nawet 50 000 zł za MWh. Operator Systemu Przesyłowego w przypadku ryzyka
braku mocy w systemie dopłaca odpowiednią kwotę do ceny energii na rynku
bilansującym. Wielkość tej kwoty zależy
od wielkości rezerwy mocy dostępnej na
rynku. Porównując jednak potencjalne
przychody z mechanizmu scarcity pricing z przychodami z rynku mocy, różnica jest ogromna, na niekorzyść bloków
węglowych.
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Informacja dla chętnych
– dlaczego OZE i nowe bloki
są tańsze
Analiza sytuacji starych bloków opiera
się na stwierdzeniu, że zarówno odnawialne źródła energii, jak i nowe bloki węglowe są tańsze, niż te stare. Poza
potwierdzeniem takiej sytuacji na samym rynku, warto również wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje. Niejednokrotnie podczas powstawania nowych
bloków otrzymujemy z mediów informacje o minimalnej cenie potrzebnej
do spłacenia nowej elektrowni węglowej. W większości przypadków ceny te
są znacząco wyższe niż rynkowa cena
energii. A mimo to wciąż bloki klasy
1000 MW i inne najnowsze znajdują się
po tej korzystniejszej stronie stosu cenowego niż bloki klasy 100 i 200 MW.
Sytuacja ta wynika z różnicy w kosztach krańcowych, a dla uproszczenia analizy możemy stwierdzić, że w zmiennych.
O ile w przypadku całego życia obiektu,
dla osiągnięcia opłacalności konieczne
jest osiągnięcie średniej ceny sprzedawanej energii elektrycznej co najmniej na
poziomie średniego kosztu całkowitego,
o tyle w krótkim okresie koszty stałe nie
mają znaczenia. Myślę, że najlepiej wyjaśni to przykład liczbowy.
Załóżmy czysto hipotetyczną sytuację, że oba bloki, jeden klasy 1000
MW a drugi 200 MW, pracują po 4000h
w roku z mocą nominalną, natomiast ich
koszty kształtują się następująco:
• Blok klasy 200 MW:
o koszty zmienne: 200 zł/MWh
o koszty stałe: 10 mln zł/rok
• Blok klasy 1000 MW:
o koszty zmienne: 190 zł/MWh
o koszty stałe: 150 mln zł/rok.
W takim przypadku koszty stałe przy
prostym przeliczeniu na jednostkę energii wynosiłyby:
• Dla bloku 200 MW:
(10 mln zł/rok)
=12,5 zł/MWh
(200 MW*4000 h/rok)
• Dla bloku 1000 MW:
(150 mln zł/rok)
=37,5 zł/MWh
(1000 MW*4000 h/rok)

Jak zatem widać, całkowity średni koszt w przypadku bloku 200 MW wynosi 212,5 zł/MWh, natomiast w przypadku bloku 1000 MW jest to 227,5
zł/MWh.
Zatem zgodnie z informacjami z mediów, bloki klasy 1000 MW są
generalnie droższe, z uwagi na to, że muszą pokryć większe koszty
stałe. Jest jednak jedno ALE – ich koszty zmienne są niższe. Koszty
stałe, jak sama nazwa wskazuje, są stałe, ponoszone bez względu na
rozmiar produkcji. Gdy blok nie produkuje, to płaci, gdy produkuje,
również płaci.
Zatem w przypadku hipotetycznej sytuacji, gdyby cena na rynku wynosiła 200 zł/MWh to blokowi klasy 200 MW nie opłaca się pracować.
Pokryje on jedynie koszty zmienne, a jednocześnie będzie doprowadzał
do coraz większego zużycia swoich urządzeń. Koszty stałe do spłacenia w trakcie danego roku wciąż pozostaną na poziomie 10 mln zł.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku bloku klasy 1000 MW. Jego
koszt zmienny w analizowanym przykładzie to 190 zł/MWh. Gdy energia
jest sprzedawana za 200 zł/MWh, na każdej jednostce energii dostaje on
10 zł więcej, niż wynoszą jego koszty zmienne. Różnica pomiędzy ceną
a jednostkowym kosztem zmiennym nosi nazwę jednostkowej marży na
pokrycie. Mówi nam ona, jaką mamy jednostkową wielkość przychodu,
pozwalającą nam na pokrycie kosztów stałych. W tym przypadku jest
to 10 zł/MWh. Gdyby zatem blok ten pracował całe 4000h z nominalną mocą 1000 MW, byłoby to 40 mln zł. W efekcie zarobiłby chociaż na
część swoich kosztów stałych, które i tak musi ponieść. Gdyby nie pracował, nie zarobiłby w ogóle na koszty stałe, więc wciąż do zapłacenia
byłoby 150 mln zł, a nie 110 mln zł. Oczywistym jest, że korzystniejsze
jest mieć 110 mln zł długu, niż 150 mln zł długu.
Analogiczna sytuacja dotyczy elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki,
jednak w tych przypadkach koszty zmienne są prawie zerowe.
Z tego powodu jednostki te wchodzą jako pierwsze do systemu. Natomiast sam niższy koszt zmienny w nowych blokach wynika przede
wszystkim z ich większej sprawności, a w konsekwencji mniejszej ilości paliwa potrzebnej do wyprodukowania MWh energii elektrycznej
oraz mniejszej emisji, która w ostatnim czasie stanowi istotny składnik kosztu wytworzenia energii.

Charakter pracy bloków klasy 100 i 200 MW
Na potrzeby artykułu przeanalizowałem ostatnie cztery pełne lata pracy wszystkich jednostek wytwórczych w KSE (2016–2019). W analizach
wykorzystałem dane PSE [6].
Już w 2016 roku bloki klasy 100 MW pełniły przede wszystkim role jednostek podszczytowych i szczytowych ze współczynnikiem wykorzystania mocy
na poziomie 32,7 proc. Jednak w 2019 roku wynosił on już tylko 18,3 proc.
Moc zainstalowana na początku 2016 roku wynosiła około 2100 MW, natomiast na koniec 2019 około 1500 MW. W przypadku bloków klasy 200 MW
współczynnik ten spadł z 46,7 proc. w 2016 do 36,2 proc. w 2019 roku. Moc
zainstalowana w blokach klasy 200 MW wynosiła w trakcie całego analizowanego okresu około 12300 MW.
Biorąc pod uwagę całą klasę jednostek wytwórczych, można stwierdzić,
że bloki klasy 100 MW stały się blokami typowo szczytowymi, natomiast
bloki klasy 200 MW pełnią funkcje zarówno szczytowe, jak i podszczytowe, jednak część z nich wciąż sporą liczbę godzin pracuje w podstawie. Zależy to od specyficznych uwarunkowań każdego z bloków.
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Potwierdzeniem przytoczonych danych są rysunek 2 oraz rysunek 3. Przedstawiają one średniotygodniowe oraz średnioroczne moce bloków, odpowiednio 100 MW i 200 MW.

W przypadku bloków klasy 200 MW,
żaden z nich nie zosta ł odstaw iony w analizowanym okresie. Mimo to

Rysunek 2
Średnie moce tygodniowe oraz roczne bloków klasy 100 MW
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Średniotygodniowe i średnioroczne moce bloków klasy 100 MW. Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 3
Średnie moce tygodniowe oraz roczne bloków klasy 200 MW
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Średniotygodniowe i średnioroczne moce bloków klasy 200 MW. Źródło: Opracowanie własne
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część z nich jest planowana do odstawienia w najbliższym czasie, a pierwsze
już w 2020 roku. Nawet bez analizy intuicja podpowiada, że powodem spadków
w produkcji energii oraz generalnie znaczenia w KSE mogą być albo odnawialne źródła energii albo nowe bloki energetyczne. W mojej subiektywnej ocenie
wpływ na pracę bloków należy podzielić na dwie kategorie. Jedną z nich jest
spadek współczynnika wykorzystania
mocy, czyli zmniejszenie średniej produkcji, natomiast drugą jest wpływ na
charakter pracy takich bloków, czyli
częstotliwość odstawień i zmian mocy,
z jaką pracują.

Powody zmniejszenia
średniej produkcji bloków
klasy 100 i 200 MW
W ostatnich czterech lat wpływ odnawialnych źródeł energii na spadek wielkości produkcji najstarszych bloków był
niewielki, ponieważ wielkość produkcji
oraz moc zainstalowana w źródłach wia-
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trowych nie ulegała znaczącym zmianom. Wynika to przede wszystkim
z ograniczeń nałożonych na inwestorów, w szczególności tzw. wymóg odległościowy 10H dotyczący elektrowni wiatrowych oraz brak szczegółowych
uregulowań prawnych dotyczących morskich elektrowni wiatrowych, co
z kolei było jednym z powodów braku tego typu inwestycji. Ponadto niskim tempem rozwoju charakteryzowała się fotowoltaika (poza 2019, gdzie
w drugiej połowie roku jej wpływ był prawdopodobnie większy niż w poprzednich latach na pracę KSE).
Skutkiem tego był niewielki przyrost mocy m.in. w elektrowniach wiatrowych, a w konsekwencji mała zmiana średniej produkcji. Potwierdzeniem jest rysunek 4 przedstawiający średniotygodniowe oraz średnioroczne
moce elektrowni wiatrowych. Jak widać, zmienia się ona na przestrzeni
lat, jednak zmiany te spowodowane są przede wszystkim zmieniającymi
się warunkami wietrznymi, a nie mocą zainstalowaną. Co więcej, można zauważyć, że różnica w produkcji pomiędzy okresem szczytowym
i pozaszczytowym jest niewielka, a na pewno mniejsza niż w przypadku elektrowni konwencjonalnych. Jest to spowodowane pierwszeństwem
dostępu do sieci źródeł OZE. Wpływ tych źródeł na bloki konwencjonalne może się zmienić w następnych latach z uwagi na potencjalny wzrost
mocy zainstalowanej. Jednak mimo niewielkiego wpływu OZE na spadek
produkcji w najstarszych blokach węglowych przez ostatnie cztery lata,
ich sytuacja znacząco się pogorszyła.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o najnowocześniejsze
bloki energetyczne, co widoczne jest na rysunek 5. Jest ich coraz więcej
w KSE, a kolejne (Jaworzno, Turów, Stalowa Wola) zostały i zostaną
w tym roku oddane do użytku. Będzie to kolejne 2000 MW, które dzięki swojej specyfikacji kosztowej będzie wypychało stare bloki węglowe ze stosu i ograniczały ich produkcję. Zależności liczbowe pomiędzy

Rysunek 4
Średnie moce tygodniowe oraz roczne elektrowni wiatrowych
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Średniotygodniowe oraz średnioroczne moce elektrowni wiatrowych. Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 5
Średnie moce tygodniowe oraz roczne bloków klasy 500 MW i 1000 MW
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Średniotygodniowe i średnioroczne moce bloków klasy 500 i 1000 MW (zsumowane). Źródło: Opracowanie własne.

starymi i nowymi blokami oraz OZE ukazuje tabela 1. Wartości zaznaczone na czerwono oraz zielono oznaczają zmianę w stosunku do poprzedniego roku.
Jak widać w trakcie lat 2016–2018 rosnące zapotrzebowanie na energię
było zaspokajane przede wszystkim przyrostem produkcji w elektrowniach
największych mocy, a częściowo także w elektrowniach klasy 360 MW.
Sytuacja ta się jednak zmieniła w 2019 roku, kiedy to zapotrzebowanie na
energię z elektrowni JWCD znacząco spadło w stosunku do poprzedniego
roku (wynika to z Tabeli 1), a jednocześnie elektrownie wiatrowe wyprodukowały więcej energii. W tym przypadku poza ogromnym spadkiem
wykorzystania mocy elektrowni klasy 200 MW, ucierpiały także bloki
klasy 360 MW. Na spadek tej wielkości wpłynęło także odstawienie bloku nr 1 w elektrowni Bełchatów w trakcie drugiego kwartału 2019 roku.
Przy stosunkowo niewielkich zmianach zapotrzebowania na moc JWCD
(max 7 proc. r./r.), wykorzystanie najstarszych bloków spadło drastycznie, łącznie ze średniego poziomu 7067 MW do 5168 MW. Wydaje się, że
spadek ten został zastąpiony przede wszystkim przez najnowocześniejsze bloki, natomiast spadek zapotrzebowania na moc elektrowni JWCD
i jednoczesny wzrost produkcji z wiatru został skompensowany przez
bloki klasy 360 MW.

Korelacja w produkcji elektrowni
W przypadku analizy zależności pomiędzy jednostkami wytwórczymi
w KSE ciężko jest stwierdzić, że coś ma miejsce na pewno. Przede wszystkim dlatego, że praca systemu elektroenergetycznego zależy od bardzo wielu czynników. Jak wykazano, wzrost produkcji w nowych jednostkach na
przestrzeni ostatnich lat wiązał się ze spadkiem produkcji w starych jed-
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nostkach. Nie musi być to jednak prawda w przypadku charakteru pracy tych
bloków, a więc zmienności ich mocy
w czasie. O ile wyprodukowana energia
w różnych klasach elektrowni, szczególnie zagregowana, w sposób dość jednoznaczny zależy od siebie, o tyle przedstawienie zależności w mocach pomiędzy
konkretnymi blokami dla dłuższego
okresu nie jest takie oczywiste.
Jeśli jednak policzymy współczynniki korelacji pomiędzy mocą bloków
klasy 500 czy 1000 MW oraz tych klasy 100 i 200 MW, żadna istotna korelacja nie zostanie wykazana. Wynika to
z kilku czynników. Jednym z nich jest
fakt, że w ciągu dnia wielokrotnie bloki
te pracują w podobny sposób – w trakcie szczytu zwiększają moc, w trakcie
doliny ją zmniejszają. Jednocześnie ich
charakter pracy jest inny w przypadku
produkcji energii z OZE. Należy także
pamiętać, iż najbardziej znany wszystkim współczynnik korelacji wskazuje na
liniową zależność. Zatem zerowa liniowa korelacja wcale nie musi oznaczać, że
tej korelacji nie ma.
Prz yk ładem omaw ia nych przeze
mnie zależności może być rysunek 6.
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Tabela 1. Średnioroczna moc elektrowni z podziałem na lata, typ oraz porę dnia.
Średnia moc w roku [MW]
Typ elektrowni

2016

2017

2018

2019

PEAK
100 MW

= 740

-97

= 643

-306

= 337

-40

= 297

200 MW

= 6327

-127

= 6200

-358

= 5842

-971

= 4871

360 MW

= 3942

+362

= 4304

+76

= 4380

-980

= 3400

500 i 1000 MW

= 818

+142

= 960

+1043

= 2003

+769

= 2772

Wiatrowe

= 1418

+335

= 1753

-218

= 1535

+237

= 1772

SUMA

= 13245

+615

= 13860

+237

= 14097

-985

= 13112

OFFPEAK
100 MW

= 603

-88

= 515

-255

= 260

-18

= 242

200 MW

= 4782

-115

= 4667

-87

= 4580

-814

= 3766

360 MW

= 2913

+468

= 3381

-11

= 3370

-795

= 2575

500 i 1000 MW

= 685

+164

= 849

+828

= 1677

+593

= 2270

Wiatrowe

= 1323

+318

= 1641

-249

= 1392

+263

= 1655

SUMA

= 10306

+747

= 11053

+226

= 11279

-771

= 10508

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE [7].

Jest to przykład dla bloku 14 w Bełchatowie oraz bloku 3 w Rybniku. Dla
większości bloków w KSE wygląda on
mniej więcej podobnie, zasadniczą różnicą jest zagęszczenie punktów w pewnych obszarach. Wyróżniłem trzy takie
obszary, oznaczone kolorami czerwonym, czarnym oraz pomarańczowym.
Jakie wnioski można wyciągnąć z takiego wykresu? Przede wszystkim fakt,
że blok w Rybniku osiąga moc zbliżoną do mocy zainstalowanej głównie
w okresach, w których blok w Bełchatowie również ją osiąga – zatem naj-

prawdopodobniej są to szczyty zapotrzebowania. Wskazana zależność
znajduje się w obrębie obszaru czerwonego. Może to wskazywać, że właśnie blok w Rybniku pełni funkcje regulacyjne w systemie, podczas gdy
blok w Bełchatowie pracuje z prawie pełną mocą. Jak widać na obszarze oznaczonym na czarno, większość przypadków regulacyjnej pracy
bloku w Bełchatowie to również momenty, w których blok w Rybniku
pracuje z zaniżoną mocą. Zatem, gdy blok w Rybniku można jedynie
odstawić, ponieważ osiągnął on już minimum techniczne, do pracy regulacyjnej przechodzi blok w Bełchatowie. Czasami jednak lepszą decyzją jest odstawienie bloku w Rybniku, o czym może świadczyć obszar
pomarańczowy na osi X, oznaczony numerem 1. To zależy od przewidywanego czasu postoju, ponieważ po przekroczeniu pewnej liczby godzin, w których konieczne byłoby zaniżanie bloków, bardziej opłaca się
część z nich odstawić.
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Rysunek 6
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Zależność mocy bloku nr 3 w elektrowni Rybnik od mocy bloku nr 14 w elektrowni Bełchatów dla lat 2016–2019. Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7
Moc bloku 3 w elektrowni Rybnik = 0 MW
(sytuacja nr 1)
Ubytek mocy bloku 3 elektrowni Rybnik [MW]
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Zależność ubytku mocy bloku 3 w elektrowni Rybnik od mocy bloku 14 w elektrowni Bełchatów
w sytuacji, gdy blok w Rybniku nie pracuje. Źródło: Opracowanie własne.
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Samo wskazanie, iż czasami pracuje jeden blok, a drugi nie i odwrotnie dużo
nie mówi. Kluczowym jest wiedzieć, dlaczego akurat ten pracuje, a ten drugi nie.
Tutaj z pomocą przychodzą kolejne wykresy. Na rysunku 7 przedstawiona jest sytuacja oznaczona numerem 1 na rysunku 6.
Jest to sytuacja, w której blok 3 w Rybniku
jest odstawiony, natomiast pracuje blok 14
w Bełchatowie. Tym razem na osi Y zamiast
mocy bloku w Rybniku przestawiony został
ubytek tej mocy (niedostępność bloku z powodu awarii itp.). Na wykresie zostały pominięte punkty, w których to blok w Bełchatowie miał znaczące ubytki mocy. Z wykresu
wynika wyraźnie, że praca bloku w Bełchatowie jest niezależna od ubytku bloku
w Rybniku, ponieważ pracuje on tak samo
często w momentach, gdy ten ubytek jest
oraz gdy go nie ma. Inaczej wygląda sytuacja
oznaczona numerem 2 na rysunku 6. Została ona przedstawiona na rysunku 8. W tym
przypadku na osi X umieszczono wielkość
ubytku bloku 14 w Bełchatowie w momencie, w którym jego moc jest równa 0 MW.
Wyraźnie widać, że w większości przypadków blok nr 3 w Rybniku pracuje w momentach, w których ten ubytek jest równy mocy
zainstalowanej bloku w Bełchatowie, a więc
w momentach awarii lub remontów.

Przyczyną wspomnianych już odstawień
może być niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną, jednak z reguły jest to niskie zapotrzebowanie przy jednoczesnej
produkcji elektrowni wiatrowych. Niemalże wszystkie bloki klasy 100 MW pracują
w trybie regulacyjnym lub są przywoływane do pracy raz na jakiś czas. Mimo tak
rzadkiego przywoływania, wciąż średnia
liczba rozruchów wynosi około 26 rocznie.
Zatem biorąc pod uwagę niski współczynnik wykorzystania mocy, można wnioskować, że część tych bloków przywoływana
jest do pracy raz na 1 czy 2 tygodnie.
Dla bloków klasy 200 MW sytuacja wygląda inaczej, ponieważ w ich przypadku
należy rozróżnić bloki opalane węglem brunatnym oraz kamiennym. Węgiel brunatny
jest znacznie tańszy, w związku z czym bloki opalane tym paliwem są rzadziej odstawiane. Roczna średnia liczba ich odstawień
wynosi około 16, podczas gdy dla tych opalanych węglem kamiennym jest to około
30. Różnica jest zatem znacząca. Podobną
zależność można zauważyć wśród bloków
klasy 360 MW. W przypadku tych największych sytuacja jest już zgoła inna, ponieważ
średnia ich odstawień w ciągu roku zwykle
oscyluje w okolicach 10.
W tabeli 2 przedstawiłem kilka bloków,
które miały najwięcej rozruchów w ciągu
ostatnich 4 lat. Dane dotyczące rozruchów
zostały opracowane na podstawie wielkości produkcji z danych PSE [7], w związku
z czym mogą się nieco różnić od rzeczy-

Rysunek 8

Moc bloku 14 w elektrowni Bełchatów = 0 MW
(sytuacja nr 2)
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Zależność mocy bloku 3 w elektrowni Rybnik od ubytku mocy bloku 14 w elektrowni Bełchatów
w sytuacji, gdy blok w Bełchatowie nie pracuje. Źródło: Opracowanie własne.

wistych chociażby w przypadku występowania sytuacji wiążących się z chwilowym oddaniem niewielkiej mocy do systemu. Każda zmiana mocy z 0 na
wielkość niezerową została potraktowana jako rozruch. Jak traktować takie
minimalne zmiany mocy w trakcie jednej godziny jest oceną subiektywną, zatem w przypadku chęci przeanalizowania dokładniej sytuacji można posłużyć się zamieszczonymi plikami z danymi. Prawie 50 rozruchów w ciągu roku
świadczy o tym, że bloki te były odstawiane średnio raz na tydzień. Zwykle
jest to okres weekendowy, charakteryzujący się niższym zapotrzebowaniem
niż pozostała część tygodnia.
Poza samą średnią rozruchów, potwierdzeniem regulacyjnej pracy bloków klasy 100 i 200 MW może być pokazanie zależności ich pracy od mocy

Tabela 2. Liczba odstawień w ciągu roku
Liczba odstawień w ciągu roku
Elektrownia

Klasa mocy

Paliwo

2016

2017

2018

2019

Połaniec B1

200

WK

79

86

128

44

Łaziska 3 B12

200

WK

44

37

48

50

Jaworzno 3 B3

200

WK

31

46

48

35

Ostrołęka B1

200

WK

33

45

38

40

Pątnów B5

200

WB

24

29

47

50

Źródło: Opracowanie własne.
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Ú
generowanej przez elektrownie wiatrowe. Zostały one przedstawione na
rysunku 9 i rysunku 10, odpowiednio dla bloku nr 14 w Bełchatowie oraz
bloku nr 3 w Rybniku.

Należy zaznaczyć, że wykresy nie są
znormalizowane, tzn. większa częstość
stanów występująca po lewej stronie wy-

Rysunek 9
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Zależność mocy bloku nr 14 w elektrowni Bełchatów od mocy elektrowni wiatrowych. Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 10
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Rysunek 11
Histogram mocy elektrowni wiatrowych
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Histogram mocy elektrowni wiatrowych w latach 2016–2019. Źródło: Opracowanie własne.

kresu wynika przede wszystkim z tego,
że częściej elektrownie wiatrowe pracują
z mniejszą mocą, zatem „punktów pomiarowych” po lewej stronie wykresu
jest po prostu więcej, co widać wyraźnie na rysunku 11. Jak wynika z obszarów
zaznaczonych na czerwono, blok klasy
1000 MW pracuje z reguły w okolicach
nominalnej mocy bloku, podczas gdy
blok klasy 200 MW bliżej swojego minimum technicznego, niezależnie od mocy
elektrowni wiatrowych. W przypadku
tych wykresów jednak ciekawe wnioski
można wyciągnąć z analizy obszarów
zaznaczonych na żółto. Jest to sytuacja,
w której blok konwencjonalny jest odstawiony. Wykresy te zostały przygotowane w taki sposób, aby nie uwzględniały
momentów odstawienia bloku z powodu ograniczeń elektrownianych, a więc
ubytków mocy.
Aby jednak móc obiektywnie opisać
charakter zależności w polach zaznaczonych kolorem żółtym, konieczne jest
określenie częstości występowania danej mocy elektrowni wiatrowych. Zależność taką przedstawia histogram ukazany na rysunku 11. Wynika z niego wprost,
że punktów pomiarowych dla mocy elektrowni wiatrowych np. 2900–3000 MW

będzie około pięć razy mniej, niż w przypadku 400–500 MW. Oznacza to,
że w przypadku braku zależności pomiędzy mocą elektrowni wiatrowych
a momentem odstawienia bloku, rozkład punktów w polach oznaczonych
kolorem żółtym powinien odpowiadać mniej więcej rozkładowi wskazanemu na histogramie.
Jeżeli chcemy obliczyć jakie jest prawdopodobieństwo, że blok nie będzie
pracował w zależności od prędkości wiatru, konieczne jest wyeliminowanie
wpływu gęstości rozkładu punktów na osi. Trzeba zatem częstość występowania stanów, w których moc elektrowni jest równa 0 MW, podzielić przez
częstość występowania stanów, w których prędkość wiatru jest w danym
przedziale. Uzyskamy wtedy coś, co powie nam, jaka jest szansa na to, że
blok jest odstawiony na jednostkowy punkt pomiarowy.
Aby to lepiej zrozumieć, podam przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy
taką zależność:
• Gdy elektrownie wiatrowe pracowały z mocą poniżej 1000 MW, to blok
w Bełchatowie w ciągu ostatnich 4 lat był odstawiony przez 30 h. Przy czym
elektrownie wiatrowe pracowały z taką mocą 15 tys. h. Zatem blok w Bełchatowie w 0,2 proc. takich przypadków był odstawiony.
• Natomiast, gdy elektrownie wiatrowe pracowały z mocą powyżej 5000
MW, to blok w Bełchatowie w ciągu ostatnich 4 lat był odstawiony
10 h. Przy czym elektrownie wiatrowe pracowały z taką mocą 100 h.
Zatem blok w Bełchatowie aż w 10 proc. takich przypadków był odstawiony.
Oczywiście można stwierdzić, że blok w Bełchatowie jest w wartościach bezwzględnych częściej odstawiony, gdy moc elektrowni wiatrowych jest mniejsza niż 1000 MW, natomiast szansa na to, że będzie on
odstawiony, gdy już taka moc elektrowni wiatrowych będzie występować,
wynosi w tym przypadku 0,2 proc., podczas gdy w przypadku produkcji z mocą powyżej 5000 MW aż 10 proc. Mówimy tutaj o prawdopodobieństwie warunkowym.
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Efektem takiej analizy jest m.in. wykres ukazany na rysunku 12 przedstawiający dystrybuantę częstotliwości odstawień bloków w funkcji skumulowanej mocy elektrowni wiatrowych. Mówi nam on, jakie jest prawdopodobieństwo (wartość na osi Y), że blok zostanie odstawiony, gdy moc
elektrowni wiatrowych jest mniejsza niż (wartość na osi X). Widać, że
krzywa odnosząca się do bloku nr 3 w elektrowni Rybnik jest zbliżona do
linii prostej. Co z tego wynika? Mianowicie fakt, że niezależnie od tego,
jaka jest moc elektrowni wiatrowych, szansa na to, że blok ten będzie
odstawiony, jest prawie identyczna. Zatem moc elektrowni wiatrowych
nie determinuje częstości odstawień tego bloku. Sytuacja jest przeciwna
w przypadku bloku nr 14 elektrowni Bełchatów. Widać wyraźnie, że wraz
ze wzrostem mocy elektrowni wiatrowych, szansa na odstawienie bloku
również rośnie. Można zatem wnioskować, że blok ten jest odstawiany jedynie, gdy pozostałe możliwości zostały wyczerpane. Jeżeli już wieje i produkcja jest coraz większa, to szanse na odstawienie bloku w Bełchatowie
rosną. Natomiast dla bloku nr 3 w elektrowni Rybnik, szanse są niemalże
takie same w całym zakresie. Zależność ta może również służyć jako potwierdzenie faktu, że to właśnie najstarsze bloki jako pierwsze zostają odstawione, co jest zgodne z intuicją. Zatem, o ile malejąca wielkość produkcji energii w ostatnich latach wynika przede wszystkim z coraz większej
liczby nowych bloków w systemie, o tyle powodem coraz częstszych odstawień i regulacyjnej pracy bloków są elektrownie wiatrowe. Oczywiście
nie da się ukryć, że nowe bloki mają również w tym swój udział, jednak
jest to udział „wtórny”. Mam tutaj na myśli fakt, że nowe bloki poprzez
swoją obecność w systemie powodują, że te stare są szybciej odstawiane,
w związku z tym również częściej, ponieważ te nowe stanowią o podstawie
systemu. Zatem nawet w przypadku braku produkcji z elektrowni wiatrowych, charakter zapotrzebowania na energię elektryczną powodowałby,
że część tych najstarszych bloków musiałaby się coraz częściej odstawiać,
właśnie z powodu tych najnowszych, które zajmują ich miejsce.

Podsumowanie
W artykule przeanalizowałem sytuację bloków klasy 100 i 200 MW. Jak zostało pokazane, na przestrzeni ostatnich czterech lat
ich produkcja znacząco spadła, szczególnie wśród bloków klasy 200 MW, z których
żaden nie został wycofany z eksploatacji
w analizowanym okresie. Ponadto obecność nowych bloków sprawia, że to właśnie te najstarsze pełnią funkcje regulacyjne w pierwszej kolejności. O ile w ciągu
ostatnich 4 lat zależność starych bloków
od odnawialnych źródeł energii nie zmieniała się znacząco, poza wskazanym częstszym odstawianiem i mniejszą produkcją z uwagi na nowe moce, o tyle wysoce
prawdopodobne jest, że w ciągu kilku najbliższych lat sytuacja będzie się zmieniać,
zdecydowanie na niekorzyść tych bloków. Dodatkowym powodem może być
również wzrastający import energii elektrycznej. Konieczność transformacji polskiej energetyki, osiągania celów, a przede
wszystkim chęć posiadania rentownych
biznesów, do których energetyka węglowa
powoli przestaje się zaliczać, sprawia, że
produkcja w blokach klasy 100 i 200 MW
będzie spadać, w związku z czym ich
liczba będzie maleć, a z tym także dys-

Rysunek 12
Dystrybuanta częstotliwości odstawień bloków w funkcji skumulowanej mocy elektrowni wiatrowych
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pozycyjna moc w KSE. Nieefektywny
rynek energii nie jest w tym przypadku
ułatwieniem, natomiast rynek mocy jest
tylko narzędziem przejściowym. Jedną
z niewielu szans dla tych bloków jest mechanizm scarcity pricing, jednak czy będzie on efektywny i zachęci wytwórców
do utrzymywania najstarszych jednostek
– czas pokaże.
Cele unijne są regularnie aktualizowane i stają się coraz bardziej wymagające.
Jednak dzięki nim kierunek działania jest
jasno określony, w związku z czym każdy
wie, do czego powinien dążyć oraz czego
się spodziewać. W Polsce, pomimo wprost
wskazanych celów unijnych, nie ma pomysłu na okres przejściowy. Buduje się więcej
OZE z uwagi na konieczność wypełniania
celów. Odstawia się elektrownie węglowe
z powodu ich coraz mniejszej konkurencyjności na rynku. Jednocześnie próbuje
się przeforsować, jak się okazało, nierentowny projekt elektrowni w Ostrołęce. Coraz więcej powstaje elektrowni gazowych,
które wydają się dobrym rozwiązaniem
w okresie przejściowym, jednak wciąż
jest problem z dywersyfikacją dostaw gazu
i uzależnieniem energetycznym od innych
krajów. Coraz częściej wraca się do tematu elektrowni atomowej. Jeszcze kilka lat
temu, szczególnie po katastrofie w elektrowni jądrowej w Fukushimie, proekologiczne organizacje pozarządowe ostro
protestowały przeciwko elektrowniom jądrowym i wnosiły o ich zamknięcie. Gdy
już zdały sobie sprawę, że jest to jednak
technologia bezemisyjna, nagle protestują przeciwko zamykaniu tych elektrowni.
Problem z miksem energetycznym
w naszym kraju istnieje już od dawna
i mimo wyraźnych sygnałów podkreślających jego nieodpowiedni charakter,
przede wszystkim od strony ekonomicznej, brak jest konkretnej ścieżki jego zmiany. Świadczy o tym m.in. fakt, że PEP 2040
nie jest zgodna w pełni z Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu, chociaż
oba te dokumenty zostały przygotowane
przez ten sam rząd. Poza tym część wskazanych tam rozwiązań może okazać się
niemożliwa do zrealizowania.
Nieuniknione jest w najbliższych kilku latach odstawienie bloków klasy
100 i 200 MW, które odpowiadają za kilkanaście GW mocy w systemie. Czymś
będzie trzeba je zastąpić. Trudno wska-

zywać, która technologia jest lepsza, a która gorsza, ponieważ każda ma swoje wady i zalety. Konieczne jest jednak określenie tej ścieżki poprzez dyskusję
ponad podziałami. Przedstawiciele wytwórców konwencjonalnych, wytwórców OZE, administracji, biznesu, społeczeństwa, wszystkie grupy społeczne
powinny wspólnie określić kierunek rozwoju sektora energii w naszym kraju, ponieważ wpływa on na wszystkie pozostałe. A co najważniejsze, kierunek
rozwoju energetyki powinien być kompromisem pomiędzy wszystkimi interesariuszami, wyznaczony jako cel krajowy, niezależny od panującego rządu.
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English summary
The energy transformation resulting from the European Union's policy poses
many challenges for Poland. Apart from the obvious one, a need to develop renewable energy sources, it is equally important to provide energy security. This
entails having enough power in the power system, which can be provided by controllable power plants only. Due to historical reasons most Polish power plants
are coal-fired, which has recently become public enemy number one. However, owing to demanding investments in the energy sector, both in financial and
time respect, the situation is not possible to be changed overnight. It is then necessary to maintain at least some of these units to ensure energy security. The
problem the oldest units face, however, is scarce revenue. The article discusses
the analysis of the interdependencies between the 100/200 MW class units and
wind power plants and the 500/1000 MW class units. Also, the article points
out other factors triggering the disadvantageous situation of the oldest units. 
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Perspektywy rozwoju małych elektrowni
wodnych w Polsce na przykładzie elektrowni
wodnej Potok Służewiecki
Streszczenie
W artykule przeprowadzono analizę sytuacji małych elektrowni wodnych
w Polsce. Scharakteryzowano specyfikę i zasadnicze zalety oraz wady budowania takich obiektów, a także wskazano potencjalne miejsca na ich budowę, aby
lepiej określić możliwości rozwoju tego rodzaju elektrowni na terenie Polski.
W dalszej części przeanalizowano efekty pracy warszawskiej małej elektrowni
wodnej Potok Służewiecki na podstawie danych z 2019 roku. Przeprowadzona
analiza ukazała problem braku optymalizacji produkcji energii. Omówione zostały istniejące w Polsce systemy wsparcia dla instalacji OZE oraz wyodrębniono te mechanizmy, które są najkorzystniejsze dla małych elektrowni wodnych,
w tym mechanizmy dostępne dla małej elektrowni wodnej Potok Służewiecki.

1. Wstęp
Tematyka odnawialnych źródeł energii od lat wpływa na profile wytwarzania
energii elektrycznej na świecie. Dynamicznie rosnący popyt na tego typu instalacje napędza rozwój technologiczny, co w konsekwencji prowadzi do malejących nakładów inwestycyjnych. Przypatrując się jednak trendom zmian, nie
sposób nie zauważyć wyszczególnienia się niektórych typów elektrowni, które
obecnie dominują na rynku tzn. elektrowni wiatrowych i słonecznych. Uderza to
przede wszystkim w małą hydroenergetykę, która kształtowała się już w czasach
starożytnych, a po wynalezieniu generatorów zredefiniowała swoje znaczenie.
Historia pokazuje, że wykorzystanie energii płynącej wody w małych elektrowniach wodnych (w skrócie: MEW) miało szczególne znaczenie w elektryfikacji ziem
polskich, dając dostęp do energii elektrycznej gospodarstwom oddalonym od głów-

nr 1 (22) I 2020

nych miast i na terenach trudno dostępnych.
Niestety po czasach komunizmu MEW na
terenach polskich praktycznie przestały istnieć i obecnie w Polsce znajduje się jednie
750 małych elektrowni wodnych, stanowiących 0,56 proc. mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Ponadto liczba nowych inwestycji jest znikoma.
Wynika to głównie z wysokich nakładów inwestycyjnych na budowę małych elektrowni
wodnych, ponieważ często wiąże się to również z koniecznością budowy jazu, co zwiększa nakłady nawet dwukrotnie. Takie przedsięwzięcia mogą być rentowne tylko pod
warunkiem obowiązywania odpowiednich
systemów wsparcia.

2. Małe elektrownie wodne
w Polsce
Możliwości budowy MEW w Polsce

W latach 1953–1961 na zlecenie Komitetu
Gospodarki PAN określono potencjał energetyczny polskich rzek [1]. Zebrane dane
posłużyły do stworzenia w 1962 roku katastru technicznych zasobów sił wodnych,
według którego potencjał energetyczny pol-
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Małe elektrownie wodne mają szczególne
znaczenie dla pracy systemu elektro-energetycznego, zgodnie z koncepcją generacji
rozproszonej w strukturach energetyki krajowej. Do zalet MEW można zaliczyć [4]:
• możliwość lokalizacji na terenie trudno
dostępnym,
• brak emisji CO2 oraz ścieków zanieczyszczających wodę i glebę,
• obiektywnie długi czas pracy w ciągu
roku, nawet do 5500–6500 h/rok,
• duży stopień automatyzacji produkcji
czyni instalację bezobsługową,
• niewielki pobór energii na potrzeby własne, około 0,5 proc.–1 proc.,
• poprawa parametrów sieci elektroenergetycznych na tak zwanych „końcówkach mocy”,
• obniżenie strat w przesyle energii elektrycznej poprzez wykorzystywanie
wytworzonej energii przez lokalnych
odbiorców,
• dywersyfikacja źródeł dostaw energii
(w kontekście bezpieczeństwa energetycznego),
• odbudowa urządzeń piętrzących na małych ciekach wodnych i regulacja stosunków wodnych w okolicy elektrowni,

Miejsca pod budowę małych elektrowni wodnych wg RESTOR Hydro i Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej [3]
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Zalety małych elektrowni wodnych

Rysunek 1

Liczba obiektów piętrzących

skich rzek to 23,0 TWh/rok, realny potencjał techniczny do wykorzystania to 12,1
TWh/rok a szacowany potencjał ekonomiczny to 8,5 TWh/rok. W katastrze nie
brano pod uwagę cieków, na których można by uzyskać do 100 kW energii na odcinku 1 km. Po ich uwzględnieniu potencjał
techniczny wzrośnie do około 13,7 TWh/
rok, w tym MEW – 5 TWh/rok. Obecnie
małe elektrownie wodne nie wykorzystują
nawet 20 proc. tego potencjału [2].
Dokładne miejsca budowy małych elektrowni wodnych zostały opracowane w ramach europejskiego projektu RESTOR Hydro. Polskę w konsorcjum reprezentowało
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni
Wodnych. W czasie trwania projektu znaleziono ponad 8 tysięcy potencjalnych lokalizacji MEW w Polsce, a w połączeniu z danymi zebranymi podczas inwentaryzacji
obiektów piętrzących na terenie Polski, wytypowano 16 tysięcy obiektów piętrzących
(rysunek 1). Ponad połowa obiektów z bazy
(rysunek 2) posiadała przepływ wody większy niż 0,3 m3/s, zaś najliczniejsze przepływy to do 0,1 m3/s oraz 1–10 m3/s [3].
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Przepływ wody [m3/s]
Liczba obiektów piętrzących w Polsce o określonych przepływach wody [3]

• oczyszczanie wody przez zastosowanie krat filtrujących,
• tworzenie zbiorników magazynujących wody powierzchniowe, co wiąże się
z powstawaniem nowych punktów czerpania wody,
• utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej i technicznej stopni wodnych, kanałów i jazów,
• konserwacja brzegów rzek.
Z kolei do negatywnych aspektów MEW można zaliczyć przede wszyst-
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kim wysoki koszt budowy takiej elektrowni, który szacuje się na 5 tys. zł
za kW (na istniejącym jazie) lub 10 tys. zł za kW (gdy konieczna jest budowa jazu).
Z uwagi na możliwość zaburzenia równowagi biologicznej i ekosystemu, projekt
inwestycyjny takiej elektrowni musi zostać również poddany ocenie oddziaływania na środowisko przez burmistrza lub wójta gminy, którzy konsultują decyzję
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Dodatkowo konieczne jest nabycie
praw do dysponowania nieruchomościami wliczającymi się we własność Skarbu
Państwa, czyli w świetle polskiego prawa jest to każdy grunt pokryty wodami płynącymi, a także budowlą piętrzącą, co wiąże się z uiszczaniem opłaty za użytkowanie. Z analiz Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych wynika, że
osiągnięcie rentowności inwestycji w MEW jest możliwe, gdy opłaty roczne z tytułu użytkowania budowli piętrzącej nie będą przekraczać 6 proc. wartości przychodów netto ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej [5].
Budowa nowych małych elektrowni wodnych jest ważna w myśl konieczności podnoszenia mocy zainstalowanych w systemie, nie tylko ze względu na
wzrost zapotrzebowania, ale również przez zagrożenia wynikające z remontów
lub likwidacji (z przyczyn technicznych i emisyjnych) starych jednostek wytwórczych. Elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne są zależne od panujących
w danej chwili warunków pogodowych, dlatego ich czas pracy, a także procent wykorzystania mocy zainstalowanej dynamicznie się zmienia, zagrażając niezawodności systemu elektroenergetycznego. Biorąc pod uwagę ten fakt
oraz uwzględniając, że OZE nie podlegają centralnej koordynacji i planowaniu przez Operatora Sieci Przesyłowych, pojawia się problem odpowiedniego
ustalenia planów modernizacji elektrowni cieplnych pracujących dotąd przez
większą część roku. Małe elektrownie wodne, na tle innych instalacji OZE,
dzięki stałemu przepływowi w rzekach lub magazynowaniu energii w postaci retencjonowania wody, zapewniają stabilne dostawy energii w ciągu roku.

3. Mała elektrownia wodna Potok Służewiecki
Ogólna charakterystyka elektrowni

MEW Potok Służewiecki została zrealizowana jako część projektu rewitalizacji
Stawu Służewieckiego i jego okolic. Elektrownia została uruchomiona w 2018
roku, jednakże już w 2015 roku zbudowane zostały pierwsze jej podwaliny,
kiedy to powstał jaz w rejonie ulicy Puławskiej i Tarniny, którego celem było
przywrócenie funkcji retencyjnej Stawu Służewieckiego. Poprzez spiętrzenie
wód Potoku Służewieckiego za pomocą zapory i dwoma jazami (stały oraz wyposażony w spust z zasuwą) uzyskano spiętrzenie o wysokości 1,93 m. Zbadano również całkowity przepływ średni roczny [6] z powierzchni zlewni Potoku
Służewieckiego, który wynosi 0,2 m3/s. Równolegle do budowy elementów pod
elektrownie odnowiono brzegi zbiornika i wybudowano pomost widokowy
wchodzący w zbiornik, a w 2017 roku wokół stawu utworzono rozległy park
dla mieszkańców. W ten sposób połączono retencyjną funkcję stawu z ekologiczną, rekreacyjną i oczywiście krajobrazową. Projekt budowy parku i małej
elektrowni wodnej. został wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy przez Specjalistyczną Pracownię Projektową Zbigniew Bartosik we
współpracy z pracownią architektury krajobrazu URBIOSIS. Obecnie zarządcą MEW Potok Służewiecki jest Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.

Opis technologiczny elektrowni

Głównym elementem elektrowni jest turbina Archimedesa, tzw. turbina ślimakowa lub turbina śrubowa. W omawianym przypadku jest to model ST
880–4700 – Compact firmy GESS-CZ S.R.O. Śruba turbiny o średnicy 880 mm
została ułożona w nieruchomej stalowej rynnie i umiejscowiona między górnym i dolnym łożyskiem, pod kątem 30 stopni. W ten sposób uzyskano cał-
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Rysunek3

Zdjęcie turbozespołu użytego w MEW Potok
Służewiecki [7]

kowity spad 1,74 m. Przekazanie momentu
obrotowego na wał generatora odbywa się
z wykorzystaniem sprzęgła. Zdjęcie użytego w MEW Potok Służewiecki turbozespołu pokazany został na rysunku 3.
Zgodnie z rysunkiem 3, dopływ wody do koryta ze śrubą jest ograniczany za pomocą zainstalowanej na wlocie stalowej płycie, która
jest sterowana przy użyciu dwóch siłowników. Takie rozwiązanie stwarza możliwość
regulacji ilości wody docierającej do turbiny,
w tym nawet przymusowego zatrzymania
pracy w przypadkach losowych. Dodatkowo
położenie siłowników określa maksymalny
bezpieczny poziom lustra wody, nie powodujący zalania generatora. Zastosowanie turbiny
Archimedesa w MEW Potok Służewiecki jest
podyktowane możliwością skutecznej pracy
przy niskich prędkościach obrotowych wirnika, co oznacza możliwość instalacji na zbiornikach o niskim średnim przepływie wody.
Ponadto odznacza się ona niezwykle prostą
konstrukcją, nie wymaga zwiększonej szczelności (nie powoduje wzrostu ciśnienia cieczy)
oraz w porównaniu do innych stosowanych
w małych elektrowniach wodnych turbozespołów jest niewrażliwa na zanieczyszczenia
stałe znajdujące się w przepływającej wodzie.
Liczba uzyskiwanych obrotów na minutę jest stosunkowo niewielka, dlatego za

turbiną umieszczono trójstopniową przekładnię, która pozwala osiągnąć liczbę
obrotów na minutę wymaganą do pracy
trójfazowego generatora asynchronicznego. Generatory asynchroniczne stosuje się
w małych elektrowniach wodnych z powodów ekonomicznych, ponieważ mają prostszą konstrukcję, są lżejsze i tańsze, a przede
wszystkim nie wymagają regulacji napięcia
i synchronizacji. Jedynym zastrzeżeniem
jest fakt, że generatory asynchroniczne,
pobierając prąd magnesujący z sieci, mogą
oddawać moc czynną tylko przy równoległej pracy z siecią zasilaną przez generatory zdolne do dostarczania mocy biernej
indukcyjnej. To oznacza brak możliwości
pracy samodzielnej w sieci wydzielonej.
Prądnica taka może pracować w sieci wydzielonej tylko przy zasileniu przez odpowiednio dobraną baterię kondensatorów,
ale zmieniają się wtedy warunki jej pracy.
Całkowity przełyk elektrowni jest niewielki i wynosi 0,2 m3s. Moc na wale turbiny, rozumiana jako różnica strumieni energii na wejściu i wyjściu turbiny, to
2,37 kW, a moc na zaciskach generatora
2,09 kW. Generowany w elektrowni prąd
trójfazowy o napięciu 230 V i częstotliwości
50 Hz jest wprowadzany do szafy sterowniczej turbiny wodnej, gdzie następuje transformacja prądu w zespole przekształtników 3-f
AC/DC i DC/1-f AC oraz rejestracja produkcji energii w liczniku. Następnie wyprodukowana energia dostarczana jest do rozdzielnic,
mogących zasilić między innymi oświetlenie
na terenie parku, zaś nadwyżka energii oddawana jest do sieci elektroenergetycznej. Część
energii przeznaczana jest na potrzeby własne
elektrowni, w tym na układ automatyki, który zasilany jest napięciem gwarantowanym
24 V DC z podtrzymaniem realizowanym za
pomocą baterii kondensatorów.

Analiza efektów pracy MEW Potok
Służewiecki

Otrzymywaną w średnim czasie pracy
w ciągu roku T energię elektryczną w kilowatogodzinach przy pominięciu części
strat i stałej gęstości wody ρ=1000 kg/m3
można obliczyć za pomocą wzoru [8]:
E=gxQxHx ηxT
gdzie: g – przyspieszenie ziemskie;
Q – objętościowe natężenie przepływu
w m3/s; H – spad, m; η – sprawność w %.
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Tabela 1. Miesięczna produkcja energii w okresie styczeń–lipiec 2019 r.
Miesiąc

Czas pracy [h]

Wyprodukowana energia [kWh]

Styczeń

357,79

286,15

Luty

658,96

609,01

Marzec

680,67

572,58

Kwiecień

119,44

84,13

Maj

210,19

260,77

Czerwiec

21,61

21,61

Lipiec

319,08

348,72

Sierpień

56,62

87,44

Wrzesień

109,12

243,57

Październik

13,69

30,44

Listopad

0,00

0,00

Grudzień

0,00

0,00

Źródło: „INEEA Artur Wyrwas”

Sprawność małych elektrowni wodnych może się wahać od 30 proc. do 90 proc.,
przy czym producent analizowanej turbiny podaje jej sprawność na poziomie
74 proc. Przyjmując tą wartość jako sprawność całego układu oraz zakładając,
że rozpatrywana przez autora mała elektrownia wodna będzie pracowała
5 tys. h/rok, to w ciągu roku wyprodukuje ona:
E = 9,81 x 0,2 x 1,73 x 0,74 x 5000 = 12,558 MWh
W rzeczywistości przyjęte uproszczenia nie odzwierciedlają faktycznej pracy elektrowni. W sytuacji, gdy wzrośnie wartość chwilowego przepływu wody
oraz w przypadku zwiększenia poziomu górnego lustra wody (do wartości
maksymalnej ograniczanej przez budowę turbozespołu), liczba obrotów na
minutę turbiny rośnie, ponieważ komory wirnika napełniają się wodą w większym stopniu i składowa prostopadła siły naporu rośnie. Większy moment obrotowy wpływa na ilość wytwarzanej energii w generatorze, lecz sama ilość
mocy, którą elektrownia może oddać do sieci, jest ograniczona przez jej możliwości odbiorcze. Kluczowym parametrem jest tutaj napięcie w punkcie przyłączenia elektrowni, ponieważ elektrownia może zasilać sieć tylko w przypadku,
gdy napięcie wytwarzane przez generator będzie wyższe niż w sieci. Chwilowe wartości parametrów sieci są zależne od liczby aktywnych odbiorców i ich
umiejscowienia – MEW nie może wprowadzić do sieci takiego napięcia, które sprawi, że po uwzględnieniu spadków napięć, napięcie u odbiorcy będzie
wyższe niż normowane. To dlatego często nie wykorzystuje się dostępnego
chwilowego potencjału wytwórczego elektrowni.
Według otrzymanych z INEEA Artur Wyrwas informacji, elektrownia od
10 stycznia do 9 grudnia 2019 r. pracowała przez około 2547 godzin z czego najwięcej przepracowanych godzin (w ciągu miesiąca) osiągnięto w lutym
i marcu. Suma wyprodukowanej energii to około 2544 kWh, w tym najmniej
energii zostało wygenerowane w listopadzie i grudniu, kiedy to elektrownia
w ogóle nie pracowała pomimo dobrych warunków hydrologicznych, a najwięcej w lutym – 609,01 kWh. Zestawienie miesięcznej produkcji w analizowanym okresie czasu jest pokazane w tabeli 1.
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Tabela2. Procent wykorzystania mocy zainstalowanej w elektrowni
Miesiąc

Wykorzystanie mocy zainstalowanej

Styczeń

26,66%

Luty

30,81%

Marzec

28,04%

Kwiecień

23,48%

Maj

41,36%

Czerwiec

33,33%

Lipiec

36,43%

Sierpień

51,47%

Wrzesień

74,40%

Październik

74,12%

Listopad

0,00%

Grudzień

0,00%

Źródło: „INEEA Artur Wyrwas”

Po porównaniu czasu pracy elektrowni z wygenerowaną mocą w tabeli 1 widać, że nie pracuje ona zazwyczaj z pełną dostępną mocą. Zestawienie średniego wykorzystania mocy zainstalowanej w trakcie faktycznej pracy elektrowni
pokazano w tabeli 2.
Zestawienie maksymalnych i minimalnych mocy osiąganych w analizowanym okresie czasu, w zależności od poziomu wody, przedstawione są w tabeli 3.

Tabela 3. Maksymalna i minimalna generacja mocy w MEW w odniesieniu
do górnego poziomu wody
Miesiąc

Maksymalna
moc [kW]

Poziom wody
[m npm]

Minimalna
moc [kW]

Poziom wody
[m npm]

Styczeń

2,49

95,3410

0,1

95,0794

Luty

2,47

95,3405

0,09

95,1318

Marzec

2,47

95,3478

0,12

95,0911

Kwiecień

2,39

95,3072

0,07

95,0864

Maj

2,28

95,3289

0,06

95,1776

Czerwiec

2,42

95,2957

0,05

95,1647

Lipiec

2,58

95,3447

0,05

95,1302

Sierpień

2,55

95,3373

0,05

95,1711

Wrzesień

2,56

95,3422

0,05

95,2982

Październik

2,50

95,2991

0,05

95,2994

Listopad

0

95,3498

0

95,2921

Grudzień

0

95,3075

0

95,2822

Źródło: „INEEA Artur Wyrwas”
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Przedstawione pow yżej dane potwierdzają istniejącą zależność generowanej mocy od górnego poziomu wody
w zbiorniku, jednakże z uwagi na możliwości odbiorcze sieci często zdarza się
sytuacja, że przy tych samych poziomach
wody generowana moc różni się diametralnie. Ograniczenie produkcji energii
przez automatykę zainstalowaną w elektrowni może być realizowane za pomocą
zrzutu wody przez zapory lub ograniczenia ilości wody dopływającej do turbiny
za pomocą ruchomej klapy umieszczonej
na jej wejściu.
Aby lepiej zwizualizować pracę elektrowni zostaną rozpatrzone dwa losowo wybrane dni spośród okresu od
10 stycznia do 9 grudnia 2019 r., w miesiącach zimowych i letnich. Według rysunku 4 w dniu 23 stycznia 2019 r. moc oddawana do sieci oscylowała w przedziale
od 0,4 kW do 0,65 kW. Dla porównania
wyników na wykresie umieszczono również uzyskiwaną moc z miesiąca letniego
tj. z 17 lipca 2019 r., kiedy to moc oddawana do sieci wahała się od 1,5 kW do
maksymalnie 2,47 kW.
W przy padku analizowanych dni
największy wpływ na generowaną moc
miała różnica między maksymalnymi
górnymi poziomami wody, która w tych
dniach wyniosła 0,22106 m.
W perspektywie całego Stawu Służewieckiego, którego powierzchnia w stanie normalnego spiętrzenia w ynosi
2,4 ha, taki wzrost oznacza dodatkowe
5305,44 m 3 wody, czyli inaczej potencjalne 53054,4 hektolitrów wody mającej możliwość napędzania turbiny Archimedesa. Różnica w poziomie wody
w ynika przede wszystkim z pełnionej przez Staw Służewiecki roli zbiornika retencyjnego, zbierającego opady ze zlewni o powierzchni całkowitej
34,6 km 2 [6]. Z porównania danych meteorologicznych z rozpatrywanych dni
wynika, że tylko w przypadku miesiąca letniego, w pobliżu rozpatrywanej
daty, pojawiły się opady mogące zasilić zbiornik. Otrzymana różnica poziomów wody, zgodnie z wcześniejszymi
rozważaniami, wpłynęła na uzyskiwane obroty turbiny, przez co generacja
w dniu 17 lipca była momentami nawet
sześciokrotnie większa niż 23 stycznia
(rysunek 5 i 6).
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Rysunek 7pokazuje opisane wcześniej
zjawisko różnic w oddawanej do sieci
mocy przy podobnych poziomach wody
w zbiorniku, czyli sytuacji, w której zależnie od warunków w sieci, moc oddawana może być ograniczana przy wyższych poziomach wody.

4. Dostępne dla wytwórców energii z OZE mechanizmy
wsparcia
Feed–in–tariff & feed–in–premium

Nowelizacja ustawy o OZE [9] z 7 czerwca 2018 r. wprowadziła nowe mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł
energii, czyli system taryf gwarantowanych feed–in–tariff (FIT) oraz system do-
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płat do ceny rynkowej feed–in–premium (FIP). Warunkiem głównym do korzystania z obu systemów jest wykorzystywanie do produkcji energii elektrycznej [10]:
• biogazu rolniczego,
• biogazu pozyskanego ze składowisk odpadów,
• biogazu z oczyszczalni ścieków/ biogazu z innych źródeł,
• hydroenergii,
• biomasy (tylko FIT).
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Na podstawie art. 70a ustawy OZE
[9] z systemu FIT mogą korzystać wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
lub w mikroinstalacji, którzy sprzedają
lub będą sprzedawać niewykorzystaną
energię elektryczną do sprzedawcy zo-

bowiązanego. System jest przeznaczony dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła
energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW
i nie większej niż 1 MW (2,5 MW dla
MEW), którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną do wybranego podmiotu innego
niż sprzedawca zobowiązany. Wytwórca, w świetle przytoczonego artykułu,
musi być przedsiębiorstwem energetycznym, zdefiniowanym w ustawie Prawo
Energetyczne [11] jako „podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji
paliw albo energii lub obrotu nimi albo
przesyłania dwutlenku węgla”. Według
kolejnych ograniczeń [10] do systemów
FIT/FIP mogą przystąpić instalacje:
• 	 nieuruchomione, w których do dnia
złożenia wniosku nie została wytworzona energia elektryczna,
• zrealizowane po dniu 1 lipca 2016
roku, które nie korzystały z aukcyjnego systemu wsparcia,
• już uruchomione i w y twarzające
energię elektryczną, które korzystają
z systemu wsparcia świadectw pochodzenia,
• które wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy OZE z dnia z dnia
7 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1276) – na zasadach określonych
w art. 9 ustawy zmieniającej,
• które wygrały aukcje rozstrzygnięte
przed dniem 1 stycznia 2019 r. – na
zasadach wysokosprawnej kogeneracji (art. 184a).
Sta ła cena za kupu w systemach
FIT/FIP, zgodnie z art. 70e ust. 1 [9]
wynosi 90 proc. ceny referencyjnej, która jest określona na dany rok kalendarzowy w drodze rozporządzenia przez
ministra właściwego do spraw energii
(art. 77 ust. 3 pkt. 1 [9]), obowiązującej
na dzień złożenia deklaracji FIT/FIP,
odpowiednio dla instalacji wykorzystującej dany rodzaj odnawialnego źródła
energii. Stała cena zakupu podlega corocznej waloryzacji średniorocznym
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego
roku kalendarzowego.
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Na rok 2019 ceny referencyjne zostały przedstawione w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r. [12] Dla
małej elektrowni wodnej o mocy zainstalowanej 3 kW cena referencyjna
wynosi według rozporządzenia 550 zł/MWh, co oznacza, w świetle zapisów o systemie FIT, gwarantowaną cenę zakupu wytworzonej energii
495 zł/MWh.

System zielonych certyfikatów

1 października 2005 roku, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne [11], został wprowadzony system
zielonych certyfikatów. Jego podstawą są wydawane przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia na jednostkę energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. W momencie zarejestrowania świadectwa pochodzenia w systemie ewidencyjnym Rejestru
Świadectw Pochodzenia, zostaje przekonwertowane na zielony certyfikat
posiadający prawa majątkowe. Potrzeba powstania tego mechanizmu wymuszona została przez nowe przepisy, zmieniające zakres obowiązku zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zielone certyfikaty udowadniają, że sprzedawana przez przedsiębiorstwa energia jest wytwarzana
z odnawialnych źródeł energii. Uzyskane prawa majątkowe mogą być później sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE SA), a nabywcami
są między innymi odbiorcy przemysłowi, spółki obrotu czy przedsiębiorstwa energetyczne, które zostały zobligowane do przedłożenia posiadania
określonej liczby świadectw pochodzenia. Po ich nabyciu przedstawiane
są do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, a w przypadku
niedostarczenia odpowiedniej ich liczby naliczane są opłaty zastępcze (art.
52 ust. 1 [9]).
Nie istnieje minimalna cena praw majątkowych – w obrocie giełdowym
zależna jest ona od wielkości ich podaży, wielkości popytu oraz od wysokości opłaty zastępczej stanowiącej górną granicę cen certyfikatów. Wartość
opłaty zastępczej jest corocznie ogłaszana przez prezesa URE. Z danych
statystycznych dotyczących 2018 roku opublikowanych przez Towarową
Giełdę Energii wynika, że średnioważona cena praw majątkowych w analizowanym roku wynosiła 103,82 zł/MWh.
Świadectwo pochodzenia może otrzymać podmiot wytwarzający energię będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców
[13]. Według art. 3 wymienionej ustawy „Działalnością gospodarczą jest
zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu
i w sposób ciągły.”, oraz art. 4 ust. 1 „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność
gospodarczą”. Zarząd Zieleni jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy
nie prowadzi działalności gospodarczej, dlatego nie może w świetle prawa być uznany za przedsiębiorcę.
Do systemu zielonych certyfikatów nie mogą już przystąpić wytwórcy,
którzy wprowadzili po raz pierwszy energię elektryczną do sieci 1 lipca
2016 r. lub później.

System aukcyjny

System aukcyjny, zgodnie ze swoimi założeniami w ustawie o odnawialnych źródłach energii [9], opiera się na ofertach składanych przez producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł innych niż mikroinstalacja, zawierających cenę za jednostkę wyprodukowanej energii 1
MWh oraz łączną ilość energii elektrycznej w MWh, jaką uczestnik au-
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Tabela 4. Podział budżetu i wolumenów na poszczególne koszyki aukcyjne [14]

Istniejące instalacje
Koszyk

Biogaz inny niż rolniczy, biomasa, układy
hybrydowe, instalacje termicznego
przekształcania odpadów

Hydroenergia, biopłyny, energia
geotermalną, energia wiatru na morzu

Nowe instalacje

Instalacje poniżej
1 MW

Instalacje powyżej
1 MW

Instalacje poniżej
1 MW

Instalacje powyżej
1 MW

1 120 000 MWh

34 000 000 MWh

0

14 910 000 MWh

694 400 000 PLN

20 740 000 00 PLN

1 475 211 MWh

0

811 366 050 PLN

5 577 600 000 PLN
140 400 MWh

594 000 MWh

71 280 000 PLN

285 120 000 PLN

1 149 296 MWh

3 433 219 MWh

1 341 821 MWh

1 170 000 MWh

838 986 080 PLN

2 197 260 000 PLN

939 274 880 PLN

678 600 000 PLN

0

0

11 445 000 MWh

113 970 000 MWh

4 213 650 000 PLN

32 577 000 000 PLN

0

0

Biogaz rolniczy

Energia wiatru na lądzie, energia
promieniowania słonecznego

Hybrydowe instalacje OZE

0

0

kcji zobowiązuje się sprzedać w ramach systemu aukcyjnego (w określonym w ofercie okresie czasu). Według art. 74 ust. 1 [9], aby instalacja mogła wziąć udział w aukcyjnym systemie wsparcia, wszystkie
urządzenia służące do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wchodzące w jej skład muszą zostać w yprodukowane nie więcej
niż 42 miesiące przed dniem wytworzenia energii po raz pierwszy. Dla
elektrowni wiatrowych na lądzie ten okres wynosi 33 miesiące, elektrowni fotowoltaicznych 23 miesiące, a dla morskich elektrowni wiatrowych
72 miesiące. Warto zaznaczyć, że w przypadku instalacji, w której energia elektryczna, wytworzona po raz pierwszy po zakończeniu sesji aukcji, może zostać sprzedana w drodze aukcji przy zachowaniu warunku
okresu wyprodukowania urządzeń. Dodatkowo musi (dla takiej instalacji) zostać zachowany warunek sprzedania energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego po raz pierwszy w terminie 42 miesięcy od
dnia zamknięcia sesji aukcji. Odpowiednio dla elektrowni fotowoltaicznych ten okres trwa 24 miesiące, dla elektrowni wiatrowych na lądzie
33 miesiące, a dla morskich elektrowni wiatrowych 72 miesiące od dnia
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zamknięcia sesji aukcji. Wytwórcy, którzy
uruchomili nowe instalacje OZE przed rozpoczęciem aukcji i sprzedają ją na giełdzie
energii, nie tracą prawa do korzystania
z aukcyjnego systemu wsparcia. Warunkiem do wcześniejszej sprzedaży energii jest
złożenie oświadczenia Prezesowi URE
w terminie 14 dni przed pierwszym wytworzeniem energii elektrycznej, że całość energii wprowadzanej do sieci będzie
sprzedawana po cenie nieprzekraczającej
ceny indeksu TGEBase. Okres wsparcia
aukcyjnego dla takiego wytwórcy wynosi tyle samo jak w przypadku innych instalacji, czyli 15 lat od dnia wytworzenia
energii po raz pierwszy i nie może trwać
dłużej niż do 31 grudnia 2035 r.

5. Perspektywy rozwoju MEW
Potok Służewiecki

Według art. 69a. [9] instalacja odnawialnego źródła energii może korzystać
w tym samym czasie tylko z jednej formy
wsparcia z wymienionych poniżej:
• system świadectw pochodzenia,
• system świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,
• system taryf feed–in–tariff & feed–in–
premium,
• aukcyjny system wsparcia,
• rozliczenie prosumenckie,
• rozliczenie spółdzielni energetycznej
wytwarzającej ponad 70 proc. energii
z OZE na potrzeby własne.
MEW Potok Służewiecki rozliczana jest na podstawie zgłoszenia prosumenckiego do innogy Stoen Operator, co
oznacza, że łączna ilość zużywanej energii
przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, pomniejszana jest o odpowiednio 0,8 x ilość
energii wprowadzonej do sieci przez elektrownię. Przy takim sposobie rozliczania
najkorzystniej jest więc jak najwięcej wy-

Silnik Stirlinga
(biomasa)

Mikroturbina
gazowa (LNG)

Elektrownia
wodna

MC FC

Magazyn
energii (Li-on)

Elektrownie
PV

Mikroturbina
gazowa
(biogaz)

Technologie
1/2

Elektrownia
wiatrowa

Rysunek 8
Elektrownie
PV

Cena za 1 MWh energii oferowanej przez uczestników aukcji nie może
być wyższa niż cena referencyjna i cena
maksymalna w przypadku aukcji interwencyjnej. Ponadto zgodnie z art. 39
ust. 5 [9], w przypadku, gdy wytwórca wygrywający aukcję korzystał lub
nadal korzysta z pomocy publicznych
cena aukcyjna musi zostać pomniejszona o uzyskaną pomoc (cena skorygowana). Ważnym aspektem uczestnictwa w aukcjach OZE jest również
obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub wpłacenia kaucji za każdy
1 kW mocy zainstalowanej instalacji.
Wartość zabezpieczenia wynosi 30 zł/
kW dla wytwórcy, któremu przysługuje
świadectwo pochodzenia (istniejąca już
instalacja) lub 60 zł/kW, gdy instalacja
wytworzy energię po raz pierwszy po
dniu zamknięcia sesji aukcji. Same aukcje przeprowadzane są oddzielnie dla
instalacji o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW i nie większej niż
1 MW. Dodatkowo istnieje podział na
tak zwane „koszyki” aukcyjne – w tabeli 4
przedstawiono zestawienie dostępnych
w 2019 roku koszyków oraz przewidywane na ten rok budżety i wolumeny.
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NIE
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NIE

TAK

NIE
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NIE

Elektrownia
wiatrowa
Mikroturbina
gazowa

TAK
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Silnik Stirlinga
(biomasa)

TAK

NIE

NIE

Mikroturbina
gazowa (LNG)

TAK

TAK

NIE
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Elektrownia
wodna

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

MC FC

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

Magazyn
energii (Li-on)

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

(biogaz)

TAK
TAK

Możliwości współpracy technologii OZE w ramach hybrydowych instalacji [15]

produkowanej energii konsumować w czasie rzeczywistym, co realizowane
jest poprzez przyłączenie odbiorów oświetleniowych na terenie parku do tej
samej rozdzielnicy co elektrownia. Odbiory te nie są aktywne całodobowo,
dlatego reszta energii, zależnie od możliwości, wprowadzana jest do sieci na
zasadzie systemu opustów, które można rozliczyć przez 12 miesięcy od dnia
wprowadzenia.
Z uwagi na małą moc zainstalowaną w elektrowni oraz fakt, że Zarząd Zieleni nie prowadzi działalności gospodarczej, jest to jedyny system
wsparcia dostępny dla analizowanej elektrowni. Biorąc pod uwagę fakt,
że instalacja powstała w ramach projektu edukacyjnego mającego przybliżyć mieszkańcom Warszawy odnawialne źródła energii, jedyną możliwą ścieżką rozwoju jest wybudowanie kolejnych instalacji OZE na terenie wokół Potoku Służewieckiego, pracujących jako oddzielne jednostki
lub tworzące razem z MEW Potok Służewiecki Hybrydową Instalacje OZE
(HIOZE). Niestety, przez ograniczenia technologiczne, w ramach HIOZE mogą pracować ze sobą tylko określone jednostki, co według rysunku 8
daje możliwość połączenia elektrowni wodnej jedynie z elektrowniami wiatrowymi [15]. W przypadku wybudowania pokazowej elektrowni wiatrowej
o takiej mocy zainstalowanej, aby łączna suma mocy w instalacjach OZE nie
przekroczyła 50 kW, wytwórca nadal ma prawo do rozliczeń wytworzonej
energii elektrycznej w systemie prosumenckim. Oczywiście ograniczenia
technologiczne nie eliminują możliwości wybudowania oddzielnej elektrowni
fotowoltaicznej w pobliżu zbiornika, szczególnie w sytuacji, gdy stworzymy
HIOZE bez udziału MEW Potok Służewiecki. Dodatkowym atutem przy budowie nowych instalacji OZE jest możliwość udziału w programach dofinansowań przygotowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, mogących zmniejszyć diametralnie koszty inwestycji.
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Inną dostępną opcją jest ładowanie za pomocą instalacji OZE magazynów energii, które będą mogły dowolnie oddawać energię do sieci
zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Takie rozwiązanie wspomaga elastyczność systemu w różnych skalach czasowych, poprzez eliminację zagrożeń związanych ze zmiennością wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach OZE. Temat magazynów energii coraz częściej pojawia się
na forach krajowych, jednakże, zważając na koszt takiego przedsięwzięcia (1400 zł/kWh), bez odpowiednich systemów wsparcia taka inwestycja
nie jest opłacalna. Obecnie takie dofinansowania są dopiero planowane
przez NFOŚiGW, dlatego zasadne staje się korzystanie z systemu opustów
w rozliczeniach prosumenckich jako swoistego magazynu energii. W przypadku inwestycji w zasobniki energii lub dalszego korzystania z systemu
opustów, przy jednoczesnym podniesieniu mocy zainstalowanej w elektrowniach OZE na terenie Doliny Służewieckiej, bezpośrednim wykorzystaniem wytwarzanej energii elektrycznej mogą być stacje ładowania
pojazdów elektrycznych, z których mogłyby korzystać np. elektryczne
autobusy miejskie.

6. Zakończenie
Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju małych elektrowni wodnych w Polsce,
aktualne systemy wsparcia i projekty dofinansowań opracowywane m.in.
przez Unię Europejską nie są wystarczające, by nowe inwestycje w MEW
były rentowne. Ograniczone sposoby uzyskiwania rentowności inwestycji
sprawiają, że w Polsce ignoruje się pozostałości po dawnych obiektach piętrzących, hamując wykorzystanie potencjału hydrotechnicznego. Małe elektrownie wodne mogą zyskać na popularności na skutek powolnego wygaszania w Europie elektrowni konwencjonalnych i ograniczanie emisji CO2,
co implikuje szukanie nowych sposobów na wytwarzanie czystej energii,
a w konsekwencji wymusza tworzenie lepszych systemów wsparcia, zachęcających przedsiębiorców do inwestycji w czystą energetykę wodną.
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English summary
Prospects for development of small
hydropower plants in Poland on the
example of the hydropower plant Potok
Służewiecki
The article analises the situation of
small hydropower plants in Poland. The
specificity and main advantages and
disadvantages of building such facilities
were characterized. In order to better
define development opportunities for
this type of power plant in Poland,
potential places for their construction
were indicated.
The next part analises the effects of
the work of the small hydroelectric power
plant Potok Służewiecki in Warsaw, based
on data from 2019. The analysis showed
the problem of the lack of optimization
of energy production. The existing
support systems for renewable energy
installations in Poland were discussed. The
mechanisms that are most favorable for
small hydropower plants, including those
available for the small hydropower plant
Potok Służewiecki, were identified. 
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Wybrane zagadnienia lokalizacji
turbin wiatrowych ze względu
na ich aerodynamiczne
oddziaływanie na przesyłowe linie
elektroenergetyczne

Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane aspekty budownictwa sieciowego dotyczące lokalizacji turbin wiatrowych ze względu na ich aerodynamiczne oddziaływanie
na linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć. Opisano zwięźle
kontekst techniczny na tle obowiązujących uwarunkowań formalno-prawnych.
Przedstawiono przykład wstępnego raportu oceny aerodynamicznego oddziaływania turbiny wiatrowej na linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych
napięć w przypadku niespełnienia wymagań standardu PSE w przedmiotowej
sprawie.

1. Wstęp
Zalety lądowej energetyki wiatrowej są oczywiste – lądowa energetyka wiatrowa
jest relatywnie tanią technologią wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, co
niejako znajduje potwierdzenie w przeprowadzonych aukcjach OZE w Polsce
w 2018 i 2019 roku. Energetyka wiatrowa na lądzie to także obszar szybkiego
postępu technicznego w zakresie zwiększania współczynników wykorzystania
mocy (przykładowo w 2017 roku współczynnik wykorzystania mocy elektrowni
wiatrowych w Polsce wyniósł nieco ponad 28 proc., wykazując progresję od poziomu 23 proc. w 2015 roku). Obecnie najnowszej generacji elektrownie wiatrowe
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instalowane na lądzie w Niemczech, Szwecji, Finlandii i na Ukrainie, o wirnikach
od 150 m, wysokościach wież od 160 m
i mocy generatorów od 4 MW, pokazują
trwały współczynnik sprawności niezależnie od lokalizacji turbiny wiatrowej w danym kraju.
Ważkimi problemami, które utrudniają rozwój energetyki wiatrowej, posiadającej niewątpliwie negatywną cechę, tj. stochastyczny charakter wytwarzania energii,
są m.in.: wzrost zapotrzebowania na elastyczne moce w systemie, potencjalne problemy społeczne oraz wpływ na problemy
sieciowe (większa podatność na awarie, konieczność rozwoju sieci, aerodynamiczne
oddziaływanie turbin wiatrowych na linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć powodowane generowaniem przez nie wirów turbulentnych. To
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ostatnie uwarunkowanie stwarza bardzo
poważne kłopoty z lokalizacją elektrowni
wiatrowych większych mocy w kontekście
ich przyłączenia do sieci przesyłowej. Tym
zagadnieniom jest poświęcony niniejszy
artykuł.

2. Ogólne uwarunkowania
formalno-prawne
Rozwijająca się energetyka odnawialna,
a w szczególności farmy wiatrowe, stwarzają m.in. istotne wymagania odnośnie
do lokalizacji turbin wiatrowych z poziomą osią obrotu. Według Stowarzyszenia
Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
jedną z głównych przeszkód rozwoju energetyki odnawialnej jest ustawa z maja 2016
roku o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych. Wprowadziła ona zasadę określającą odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe.
Obecne sztywne kryterium odległości farm
wiatrowych od budynków (tak zwane 10 h)
blokuje rozwój energetyki wiatrowej, przy
okazji stwarzając szereg problemów w zakresie planowania przestrzennego w gminach [13].
Dopuszczalna odległość turbiny wiatrowej od zabudowań mieszkaniowych ma być
równa lub większa od dziesięciokrotności
wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej
od poziomu gruntu do najwyższego punktu
wiatraka, wliczając wirnik wraz z łopatami.
Zasada 10 h według ekspertów i samorządowców spowolniła/wygasiła budowę nowych elektrowni i utrudniła procesy
planowania przestrzennego w zakresie budownictwa mieszkalnego w gminach, w których wcześniej zlokalizowano farmy [7,13].
Posiadacze działek w pobliżu już istniejących wiatraków nie mogą swobodnie dysponować własnym majątkiem, a ponadto
zasada minimalnej odległości spowodowała też zmniejszenie potencjalnych dochodów
gmin z podatku od nieruchomości.
Obecna regulacja prawna sprawia wiele
problemów zarówno inwestorom, jak i samorządom gmin. Odległość od zabudowań
zdefiniowana na sztywno nie oddaje warunków indywidualnej lokalizacji, bo w przypadku konkretnego miejsca może okazać się
zbyt duża albo zbyt mała. Z badań i opracowań Instytutu Ochrony Środowiska dotyczących lokalizacji turbin wiatrowych wynika, że przy rozproszonej zabudowie na

terenach wiejskich i odległościach od budynków około 2 km, do dyspozycji pod
zabudowę wiatraków jest mniej niż 1 proc. obszaru całego kraju [13].
Z uwagi na to, że aktualnie lądowe standardowe turbiny posiadają wysokość
całkowitą nie większą niż ok. 220 m, jest utrudniony/uniemożliwiony rozwój
kolejnych projektów, gdyż istniejące miejsca z farmami nie będą mogły zostać
wykorzystane pod nowocześniejsze i wydajniejsze maszyny, bo obszarów pod
zabudowę wiatraków po prostu brakuje.
Zmiana prawa wydaje się konieczna, aby uniknąć powstania luki inwestycyjnej w zakresie farm wiatrowych. Istnieje ryzyko pojawienia się takiego zastoju inwestycyjnego za kilka lat, po zrealizowaniu inwestycji w ramach
ostatnio rozstrzygniętych aukcji. Zmiany odblokowałyby energetykę wiatrową
w Polsce oraz trudności planistyczne po stronie gmin. Zamiast tego wskazane
jest wprowadzenie zasad rzetelnie przeprowadzonego prognozowania emisji
hałasu, a w szczególności oddziaływania turbiny jako źródła turbulencji, na
etapie przygotowania inwestycji i tworzenia dokumentów planistycznych, a następnie odpowiednich pomiarów już po zrealizowaniu budowy [13]. Można
wtedy sprawdzić, czy spełniane są założone standardy akustyczne i czy uda
się zaradzić ewentualnym problemom, co w praktyce zdarza się sporadycznie
z uwagi na warunki techniczne urządzeń.
W opinii autora niniejszej pracy należy doprecyzować istniejące zasady lokalizacji turbin wiatrowych, przy zachowaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa
konstrukcji budowlanej posadowienia turbiny wiatrowej w przypadku rezygnacji ze sztywnego kryterium odległości, gdyż postulaty wprowadzenia przepisów przejściowych lub próby łagodzenia odległości nie rozwiązują problemów.

3. Kontekst techniczny
W ogólności założenie racjonalnego zmniejszenia prędkości powietrza przy przepływie przez turbinę, gdzie prędkość powietrza za wirnikiem jest równa 1/3
prędkości przed wirnikiem, prowadzi do prawa Betza (moc wiatru zmienia się
proporcjonalnie do trzeciej potęgi jego prędkości), za pomocą którego można
określić teoretycznie maksymalną moc użyteczną pobraną od przepływającego
strumienia powietrza według formuły [4]:
Pu,max=

8
ρA1Vo3
27

gdzie:
Pu,max – teoretyczna maksymalna moc użyteczna pobrana od strumienia powietrza,
Vo – prędkość wiatru przed wirnikiem turbozespołu wiatrowego,
ρ – gęstość powietrza,
A1 – powierzchnia „omiatana” wirnikiem turbozespołu wiatrowego.
Prawo Betza określa maksymalną teoretyczną sprawność zamiany mocy wiatru dopływającego do turbozespołu wiatrowego na moc mechaniczną wykorzystaną przez ten turbozespół (sprawność ta wynosi ok. 59,3 proc.). Występowanie wiatru ma charakter stochastyczny. Prędkość wiatru natomiast w dużej
mierze zależy od ukształtowania terenu (szorstkości) oraz od wysokości nad
powierzchnią tego terenu. Spotyka się różne definicje szorstkości terenu w zależności od jego ukształtowania. Według pracy [4] najczęściej wyróżnia się trzy
rodzaje szorstkości terenu:
• otwarty (z nielicznymi przeszkodami o małej wysokości),
• wiejski (z zabudową niską lub teren zalesiony),
• miejski (z zabudową wysoką).
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Tabela 1. Klasy szorstkości terenu wg [4]
Wysokość
Klasa
wiatru
szorstkości gradientowego
HG [m]

Współczynnik
szorstkości
K

Wykładnik
potęgowy
α

Opis terenu

0

300

0,005

0,150

Teren płaski otwarty, na którym
wysokość nierówności jest mniejsza
od 0,5 m

1

330

0,007

0,165

Teren płaski otwarty lub nieznacznie
pofalowany. Mogą występować
pojedyncze zabudowania lub drzewa
w dużych odległościach od siebie

2

360

0,010

0,190

Teren płaski lub pofalowany
z otwartymi dużymi przestrzeniami.
Mogą występować grupy drzew
lub niska zabudowa w znacznej
odległości od siebie

3

400

0,015

0,220

Teren z przeszkodami, tj. tereny
zalesione, przedmieścia większych
miast oraz małe miasta, tereny
przemysłowe luźno zabudowane

4

440

0,025

0,270

Teren z licznymi przeszkodami
w niedużej odległości od siebie,
tj. skupiska drzew, budynków
w odległości min. 300 m
od miejsca obserwacji

5

500

0,035

0,350

Teren z licznymi dużymi
przeszkodami położonymi blisko
siebie, obszary leśne, centra
dużych miast

Źródło: Gumuła S. i inni: Energetyka wiatrowa, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, AGH,
Kraków 2006.

W Europie dominuje czterostopniowa skala szorstkości terenu, uwzględniająca
wysokości przeszkód, ich przekroje poprzeczne i powierzchnie rzutów poziomych.
Dla celów rozwoju krajowej energetyki wiatrowej zaproponowano bardziej szczegółową, tj. sześciostopniową skalę szorstkości terenu [4], przedstawioną (przy zachowaniu oryginalnych oznaczeń) w tabeli 1.
Jednym z ważniejszych zagadnień przy projektowaniu/realizacji budowy farm
wiatrowych jest racjonalizacja typologii rozmieszczenia poszczególnych jednostek wytwórczych z uwagi na generowane przez nie turbulencje [1]. Istnieje wiele modeli (fizycznych i matematycznych) i metod stosowanych przy obliczaniu
wpływu turbulencji na sprawność farmy wiatrowej. Ich znakomitą charakterystykę zawarto w pracy [3], gdzie opisano aktualnie stosowane modele i programy
do obliczeń numerycznych. Według pracy [3] do często stosowanych programów
obliczeniowych należą: WAsP, WindPro, WindFarmer, WindFarm, WindSim,
gdzie wykorzystuje się odpowiednio modele Jensena [6] i zlinearyzowany model CFD, moduł z WAsP; natomiast w programie WindFarmer wykorzystuje się
modele: Ainslie, RANS i CFD. Z kolei w oprogramowaniu WindFarm zastosowano modele: Jensena, Ainslie i Larsena, zaś modele: Jensena [2], Larsena [6], Ishikary [5] w programie WindSim, które dają stosunkowo krótki czas obliczeń. Do
modelowania/obliczeń turbulencji stosuje się także metody elementów skończonych [7, 8, 10, 15]. Należy zauważyć, że turbulencja/zakłócenie równomiernego
przepływu strug powietrza może osiągać znaczne wartości dochodzące nawet do
20 proc. Źródłem turbulencji są przede wszystkim: ukształtowanie terenu, oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego słońca i przeszkody, np.: drzewa,
sąsiednie turbiny wiatrowe, maszty meteorologiczne i inne przeszkody w terenie.
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W przypadku farm wiatrowych (zarówno
off-shore, jak i on-shore) wartość turbulencji
prędkości wiatru jest uważana za podstawową
przyczynę spadku generowanej mocy, co z kolei wpływa na stabilność sieci elektrycznej. Ma
to kapitalne znaczenie w przypadku planowania lokalizacji elektrowni wiatrowej w pobliżu
linii elektroenergetycznych rozumianego jako
odległości do 5 średnic (5d) wirnika turbiny.
Zakładając jako swoistą „przeszkodę” w postaci
linii elektroenergetycznej występującej na drodze przepływu powietrza od turbiny do linii
(w najbardziej niekorzystnym przypadku prostopadle do osi trasy odcinka/przęsła) należy
bezwzględnie brać pod uwagę oddziaływanie
aerodynamiczne turbiny na linię, co praktycznie oznacza – przy badaniu możliwości lokalizacji turbiny wiatrowej – analizę odległości
jej posadowienia od linii elektroenergetycznej. Obowiązująca standardowa specyfikacja
techniczna PSE – SF.ODLTW.NNPL/2019 w.1
„Odległości turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN” – Konstancin-Jeziorna, styczeń 2019 (18.04.2019) określa wymagania w zakresie odległości turbin wiatrowych
od napowietrznych linii elektroenergetycznych
NN jako minimum 3d, licząc od krańca łopaty turbiny do osi trasy linii oraz warunek stosowania czynnej ochrony przeciwdrganiowej
w przypadku lokalizacji w odległości mniejszej
od 5d [14]. Jest to w zasadzie zgodne z poprzednio obowiązującym standardem PSE, gdzie
odległość określono na 3,5d, ale licząc od osi
posadowienia turbiny do osi trasy linii. Interesujące rozważania przedstawiono w pracy [3],
gdzie na podstawie norm [11, 12] oprócz zwięzłego opisu modeli i metod stosowanych przy
obliczaniu wpływu turbulencji na sprawność
farmy, podano przykłady sektorów/obszarów,
w których na pracę turbiny w istotny sposób
wpływają rozmaite przeszkody (tworząc ślad
aerodynamiczny) na drodze przepływu powietrza/wiatru (por. rysunek1).
Badanie wpływu przeszkód na sprawność
farm wiatrowych, a konkretnie wpływ przeszkody na wartość prędkości wiatru obrazuje współczynnik α, który określa szybkość
zmian prędkości wiatru w funkcji odległości i jest obliczany ze wzoru [3]:
α=

0,5
ln z
zo

gdzie: z – odległość pomiędzy poziomem powierzchni gruntu a piastą turbiny generującą zakłócenia,
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Tabela 2. Zależność pomiędzy wartością
turbulencji a współczynnikiem zmian
prędkości wiatru [2, 3]
Intensywność turbulencji [%]

Współczynnik
zmiany α

8

0,040

10

0,052

13

0,063

15

0,075

16

0,083

18

0,092

20

0,099

21

0,100

24

0,108

29

0,117

Źródło: Drozdowicz A. i inni [3].

zo – współczynnik szorstkości terenu pomiędzy turbinami (swego rodzaju odpowiednik wielkości współczynnika K
z tabeli 1).
Według najnowszych wyników badań [2]
wartość α jest zależna od intensywności turbulencji. W tabeli 2 przedstawiono
względne wartości turbulencji prędkości
wiatru i odpowiadające im wartości współczynnika zmiany [2, 3].
W miarę wzrostu mocy poszczególnych
jednostek wytwórczych, rośnie średnica
wirnika. Dlatego też zwiększa się wpływ
turbin jako źródła turbulencji przepływu
wiatru. Według autorów pracy [3] optymalizację topologii farm wiatrowych można
przeprowadzić m.in. w oparciu o programowanie TOPFARM, gdzie można modelować różnorodne struktury farm wiatrowych, stosować różne modele rozkładu
prędkości wiatru, z uwzględnieniem składowych turbulencji, analizować aspekty
techniczne i ekonomiczne oraz przeprowadzić wielokryterialną optymalizację
Zakładając kształt wiru turbulentnego jako bryły w postaci stożka ściętego
(z lekko nieregularnym kształtem) leżącego na boku, z mniejszą kołową podstawą o średnicy równej wymiarowi
średnicy d wirnika turbiny, a większą
o średnicy równej (d+2ltgα, przy czym
dla małych wartości kąta do ok. 15
stopni – jego tangens jest równy kątowi
w mierze łukowej), gdzie l jest odległo-

ścią posadowienia turbiny do elementu linii (słupa, odcinka linii, przęsła
etc.), czyli wysokością naszego stożka, zaś α – kątem tworzącej stożka/wiru
z podstawą (w przekroju podłużnym trapez – przykładowo por. rysunek 2 [8])
można przy wykorzystaniu wzorów geometrii analitycznej i zależności planimetrycznych i posiadaniu danych źródłowych analizować i badać ewentualne przypadki przenikania bryły wiru turbulentnego z krzywą łańcuchową
linii dla każdego przypadku posadowienia konkretnej turbiny w planowanej lokalizacji. Wyniki obliczeń należy potwierdzić badaniami numerycznymi wiru turbulentnego dla uzyskania pewności graniczącej z gwarancją,
że generowany wir nie zaszkodzi linii elektroenergetycznej [7]. Pomimo
czasochłonnych obliczeń numerycznych wiru turbulentnego [15] autor niniejszej pracy uważa ich przeprowadzenie i opracowanie w formie Raportu
Oceny za niezbędnie konieczne dla podjęcia decyzji o ewentualnym odstępstwie od standardu PSE-SF. ODLTW. NNPL/2019 w.1 „Odległości turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN” [14] w procesie analizy
możliwości przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej.

Rysunek 1

Przepływy powietrza w zależności od odległości względnej Ln/Dn [3,11].
Źródło: Drozdowicz A. i inni [3], Norma PN-EN 61400-12-2:2006 [11].

Rysunek 2

Przykładowy przekrój wzdłużny wiru turbulentnego dla konkretnej projektowanej elektrowni
wiatrowej (zachowano oryginalne oznaczenia) według [8, 9].
Źródło: Kleinstahl S., Schwenk J.[8], Materiały źródłowe: Mashav Management [9].
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4. Przykładowy raport oceny wpływu turbulencji
generowanych przez turbiny wiatrowe na linię
elektroenergetyczną najwyższych napięć
4.1. Uwagi ogólne

W przykładowym wstępnym raporcie oceny przedstawiono wyniki dokonanej przez autora zgrubnej analizy formalnej opracowania wykonanego przez Aero Dynamik Consult [8] oraz zestawiono autorskie obliczenia i ilustrację próbnego zastosowania analizy numerycznej wirów
turbulentnych generowanych przez rozważane turbiny w zaplanowanych
miejscach ich posadowienia, wykonaną przez dr. hab. inż. K. Tescha, profesora Uczelni [15].

4.2. Prezentacja wstępnych wyników analizy

Analizę wykonano dla planowanej farmy wiatrowej złożonej z ośmiu turbin
typu 2,75/120, wysokość piasty z =110 m od powierzchni gruntu renomowanego producenta maszyn. Dla wszystkich turbin, na podstawie danych zawartych w dostępnych/przekazanych materiałach źródłowych [9] obliczono
z równania krzywej łańcuchowej dla przewodów odgromowych Pog (jako najwyżej usytuowanych elementów oprócz wysokości ich zawieszenia na konstrukcji wsporczej słupa) wysokości zawieszenia HPog (liczone od powierzchni gruntu) w punkcie przecięcia się prostej prostopadłej (odległości od linii
L) od konkretnej turbiny z profilem podłużnym linii. Wartość kąta „rozchyłu
wiru” określona w opracowaniu Aero Dynamik Consult [8] dla konkretnej
planowanej turbiny na 5,7 stopnia została pozytywnie zweryfikowana za pomocą dwóch istniejących modeli propagacji wirów turbulentnych, gdyż autor
niniejszej pracy obliczył ją jako 5 do 6 stopni, w zależności od zastosowanego modelu [7]. Należy zauważyć, że do obliczeń wysokości „przewyższenia”
wchodzi tangens kąta, co przy tych niewiele różniących się wartościach jest
w granicach błędu wynikającego z zaokrągleń. Dzięki temu można ocenić,
czy przewody fazowe jako zawieszone niżej od odgromowych, mogą być usytuowane poniżej dolnej wstęgi wirów turbulentnych, które przepłyną ponad
linią w odpowiednim przewyższeniu Hwir (liczonej od powierzchni gruntu).
Pokazano to w tabeli 3, gdzie zaprezentowano wstępną analizę zjawiska „przewyższenia” wirów turbulentnych, przy czym zachowano oryginalną numerację elektrowni (EW-X) wg kolejności usytuowania wzdłuż przebiegu trasy linii
elektroenergetycznej NN [9].

Wyniki przedstawione w tabeli 3 są wynikami obliczeniowymi zgrubnymi. Autor niniejszej pracy zaleca dokonanie
obliczeń szczegółowych i analizy numerycznej metodą elementów skończonych
(w przeszłości i aktualnie stosowanych
przez wielu ekspertów, w tym również
przez Aero Dynamik Consult) [15] propagacji wirów turbulentnych dla 8 turbin (dla 3 wartości prędkości wiatru:
10,8; 20,0; 25,0 [m/s]) i dla 4 następujących wariantów [7]:
W-1 Bazowy: typ turbiny 2,75 /120, wys.
piasty 110 m i lokalizacja – bez zmian,
W-2 Skorygowany A – typ turbiny 2,75
/120, dla EW-1, EW-8 zmiana wys. piasty z 110 m na przykładowo 139 m, bez
zmiany lokalizacji wszystkich ośmiu
elektrowni,
W-3 Skorygowany B – typ turbiny 2,50
/120, dla EW-1, EW-8 zmiana wys. piasty z 110 m na przykładowo 120 m, bez
zmiany lokalizacji wszystkich ośmiu
elektrowni,
W-4 Skorygowany C – typ turbiny 2,75
/120, wys. piasty bez zmian, zaś dla EW-1,
EW-8 zmiana lokalizacji (zbliżenie do
linii na odległość pozwalającą uzyskać
efekt „przewyższenia” wiru turbulentnego, który nie zahaczy o linię.
Wymagać to będzie, po dokonaniu obliczeń szczegółowych i pogłębionej analizy
numerycznej wirów turbulentnych z zastosowaniem wzmiankowanych powyżej metod i modeli, przedstawienia na 96
rysunkach wirów turbulentnych pochodzących od poszczególnych ośmiu turbin

Tabela 3. Zestawienie wyników wstępnej analizy zjawiska „przewyższenia” wirów turbulentnych [7]
Lp.

Nr elektrowni

Odległość L
od linii [m]

Wysokość zawiesz.
HPog [m]

Przewyższenie
Hwir [m]

Zapas [m]

Uwagi

1

EW-3

260,2

22,17

24,14

+1,97

wir „nie zahaczy” o linię

2

EW-1

283,3

29,79

21,84

-7,95

wir „zahaczy” o linię

3

EW-2

258,2

23,25

24,34

+1,09

wir „nie zahaczy” o linię

4

EW-4

237,9

22,73

26,35

+3,62

wir „nie zahaczy” o linię

5

EW-5

263,7

18,46

23,79

+5,33

wir „nie zahaczy” o linię

6

EW-8

287,2

28,65

21,45

-7,20

wir „zahaczy” o linię

7

EW-6

209,9

26,25

29,14

+2,89

wir „nie zahaczy” o linię

8

EW-9

233,1

22,45

23,78

+1,33

wir „nie zahaczy” o linię

Źródło: Kamrat W.: Badania własne (2015–2020), Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2020
(niepublikowane).
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oraz obliczeń i ilustracji wirów „sumarycznych” – pochodzących od wzajemnego oddziaływania turbin „sąsiadujących”
ze sobą. Dla zobrazowania obszerności
badań i analiz obok znajdują się przykładowe ilustracje wiru turbulentnego (por.
rysunki 3–5), wykonane na Politechnice
Gdańskiej [15], które uzyskano dla obiektu przy założeniu, że wiatr wieje od strony lewej do prawej, turbina stoi na osi X
w pozycji 0, zaś słup linii LWN 400 kV
na osi X na 250 metrze (jest mało widoczny, bo jest niski w porównaniu do samej
turbiny).
Jak wynika z powyższych ilustracji dolna wstęga wiru turbulentnego ma szansę
przepłynąć powyżej elementu linii NN, jeśli można zbliżyć turbinę w kierunku linii
do odległości lmin, przy zachowaniu 10 proc.
strefy buforowej bezpieczeństwa budowlanego związanego z ryzykiem upadku konstrukcji w kierunku linii, co daje oczywisty
warunek odległości
lmin = z + d/2 + 0,1 (z + d/2),
gdzie z – odległość pomiędzy poziomem
powierzchni gruntu a piastą turbiny generującą zakłócenia, d – średnica wirnika turbiny.

Rysunek 3

Przekrój podłużny wiru turbulentnego [15]. Źródło: Tesch K. [15].

Rysunek 4

4.3. Wnioski końcowe wstępnej analizy

Przy wykorzystaniu materiałów źródłowych [9] wykonano autorskie obliczenia i dokonano próbnego zastosowania
analizy numerycznej wirów turbulentnych. Na tej podstawie można stwierdzić, że z ośmiu rozważanych – sześć
turbin da się prawdopodobnie zlokalizować w zaplanowanych miejscach
posadowienia. Turbiny: EW-1, EW-8,
zlokalizowane odpowiednio w rzeczywistych odległościach: 283,3 m; 287,2 m
od linii NN 400 kV – będą prawdopodobnie w ymagały dodatkow ych zabiegów w celu ich montażu, co należy
udokumentować w planowanym opracowaniu na podstawie pogłębionych badań i analiz numerycznych, które powinno zawierać szereg obliczeń i badań, aby
przekonać właściciela/gestora linii NN
do celowości zmiany standardów w zakresie lokalizowania elektrowni wiatrowych z uwagi na możliwości wystąpienia
wirów turbulentnych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu konstrukcji linii
elektroenergetycznej.

Widok wiru turbulentnego [15]. Źródło: Tesch K. [15].

Rysunek 5

Rzut wiru turbulentnego [15]. Źródło: Tesch K. [15].
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5. Podsumowanie
Sieć elektroenergetyczną należy planować i realizować w sposób zrównoważony, wypełniając cele i kierunki rozwoju sektora energetycznego
wskazane w polityce energetycznej kraju, w tym m.in. dywersyfikację
technologii wytwarzania energii elektrycznej.
W szczególności rozwój systemu przesyłowego musi zapewnić stworzenie warunków technicznych dla pokrycia rosnącego zapotrzebowania
na moc i energię elektryczną poszczególnych obszarów kraju, wyprowadzenie mocy z planowanych do uruchomienia nowych źródeł wytwórczych oraz poprawę warunków do integracji ogólnoeuropejskiego rynku
energii. Wobec raczej nieodwracalnego kierunku transformacji elektroenergetyki (Green Deal) będzie konieczne inwestowanie w OZE, co w warunkach krajowych spowoduje inwestowanie głównie w energetykę wiatrową i fotowoltaikę. Obecne uwarunkowania formalno-prawne raczej nie
sprzyjają takim inwestycjom. Zmiana prawa zatem wydaje się konieczna,
aby uniknąć powstania luki inwestycyjnej w zakresie farm wiatrowych.
Zmiany prawa mogłyby odblokować rozwój energetyki wiatrowej w Polsce oraz trudności planistyczne po stronie gmin. Jest tutaj wskazane
wprowadzenie zasad rzetelnie przeprowadzonych prognoz emisji hałasu,
a w szczególności oddziaływania turbiny jako źródła turbulencji już na
etapie przygotowania inwestycji i tworzenia dokumentów planistycznych,
a następnie wykonywania odpowiednich pomiarów już po zrealizowaniu
budowy. Przykładowo wymagać to będzie dokonania obliczeń szczegółowych i pogłębionych analiz numerycznych wirów turbulentnych z zastosowaniem efektywnych metod i modeli, badających procesy generowania
wirów turbulentnych pochodzących od turbin wchodzących w skład farmy wiatrowej oraz obliczeń i ilustracji wirów „sumarycznych” – pochodzących od wzajemnego oddziaływania turbin „sąsiadujących” ze sobą
w postaci zwartego raportu oceny aerodynamicznego oddziaływania turbin elektrowni wiatrowych na linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć. W opinii autora niniejszej pracy należy doprecyzować
istniejące zasady lokalizacji turbin wiatrowych, przy zachowaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji budowlanej posadowienia
turbiny wiatrowej w szczególności w przypadku odstąpienia/rezygnacji
z dotychczasowego sztywnego kryterium odległości, co pozwoliłoby na
pozyskanie racjonalnych lokalizacji posadowienia turbin wiatrowych.
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English summary

Selected problems of wind turbines localization under wake conditions due
to power transmission lines
The paper presents selected aspects of
construction of wind turbines and their aerodynamic impact on overhead high
voltage power lines. The technical aspects
has been brief ly described against the
background of applicable formal and legal conditions. The paper also presents
an example of a preliminary assessment
report on the aerodynamic impact of a
wind turbine on overhead high voltage
power lines with an assumption, that the
PSE’s requirements were not met. 
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Wykorzystanie narzędzi sztucznej
inteligencji w automatycznym
regulatorze napięcia w sieci
dystrybucyjnej typu Smart Grid
z generacją rozproszoną

Wstęp
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej stają się coraz powszechniejsze, a rosnąca liczba tych urządzeń
podłączonych do systemu elektroenergetycznego jest skutkiem regulacji prawnych, takich jak dyrektywy Unii Europejskiej¹ lub dotacje (np. rządowy program Mój Prąd² ),. Te i inne akty prawne dotyczące OZE mają wspierać dążenie
do ograniczenia zużycia konwencjonalnych źródeł energii w celu zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia środowiska, a także częściowe zastąpienie jednostek wytwórczych opartych na nieodnawialnych zasobach naturalnych instalacjami OZE wykorzystującymi energię słońca, wiatru, wody
itp. bez ograniczeń czasowych wynikających z ograniczonej ilości zasobów.
Intensyfikacja rozbudowy infrastruktury OZE towarzyszy jednoczesnemu
rozwojowi sieci typu Smart Grid – inteligentnej, zintegrowanej sieci elektrycznej, w której obecność OZE jest jednym z kluczowych elementów. Wysoce rozwinięta sieć informacyjna łącząca wszystkie części i urządzenia inteligentnych
sieci elektrycznych umożliwia ścisłą integrację ich działań. Aktualizacja danych pomiarowych z różnych węzłów sieci elektrycznej pozwala lepiej dostosować parametry i funkcje, zgodnie z którymi skonfigurowane są urządzenia
regulujące w systemie. Dzięki tym usprawnieniom operator systemu elektroenergetycznego może skuteczniej i wydajniej zarządzać jego działaniem oraz
efektywniej wykorzystywać wytwarzaną energię elektryczną. [1] Wdrożenie
narzędzi, opracowanie algorytmów i zainstalowanie aparatury obsługującej
funkcjonowanie Smart Grid jest procesem długotrwałym, skomplikowanym
i wymagającym wiele nakładów pracy, lecz wizja zintegrowanego, zautomatyzowanego działania systemu elektroenergetycznego budzi wielkie aspiracje
wśród inżynierów do poszukiwania nowych rozwiązań.
Projektowanie algorytmów służących integracji, komunikacji i efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów sieci elektrycznej prowadzi do wzmożonego zainteresowania narzędziami sztucznej inteligencji. Wszelkiego rodzaju inteligentne techniki obliczeniowe, w tym logika rozmyta, sztuczne sieci
neuronowe, systemy ekspertowe, algorytm genetyczny mają bardzo szerokie

nr 1 (22) I 2020

zastosowanie. Algorytmy te pozwalają
rozwiązać wiele problemów optymalizacyjnych, w tym problemów inżynierskich
związanych z pracą systemu elektroenergetycznego. [2] Obecnie coraz trudniejszym, a jakże istotnym zadaniem jest
utrzymanie odpowiedniej jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy
systemu elektroenergetycznego.

1. Sieć dystrybucyjna
z generacją rozproszoną
Generacja rozproszona to idea wytwarzania energii elektrycznej, często ze źródeł
odnawialnych, przez mniejsze jednostki
wytwórcze niepodlegające centralnej dyspozycji mocy przyłączone bezpośrednio
do sieci dystrybucyjnych lub rozdzielczych.
Przewiduje się coraz większy udział jednostek generacji rozproszonej we współczesnej

1

2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/
WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE
oraz 2003/30/WE, Dz. U. UE 2009, L 140/16
https://mojprad.gov.pl/ (dostęp: 02.05.2020 r.)
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energetyce. Główną zaletą tego rozwiązania
jest lokalizacja obiektów w sieciach dystrybucyjnych w pobliżu odbiorców końcowych.
Pozwala to na korzystniejszy rozpływ mocy
w momentach największego zapotrzebowania na energię elektryczną, zapewnia rezerwę mocy, a tym samym zwiększa niezawodność zasilania odbiorców. Jednak taki układ
sieci powoduje także komplikacje w strukturze systemu i jego eksploatacji dotyczące
między innymi bezpieczeństwa, sterowania
i modelowania systemu. [1]
Coraz częściej mamy do czynienia
z siecią dystrybucyjną z generacją rozproszoną, która łamie zasady funkcjonowania konwencjonalnej sieci dystrybucyjnej
o strukturze promieniowej. W tradycyjnym systemie przepływ mocy następuje w jednym kierunku – od głównego punktu zasilania (GPZ) do odbiorcy.
W sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są instalacje generacji rozproszonej, moc może przepływać nie w jednym, a w dwóch kierunkach (rysunek 1).
Chociaż rozproszone źródła energii elektrycznej można z sukcesem wykorzystać
do zapewnienia niezawodności zasilania
to mogą być one również zarzewiem wielu problemów związanych m.in. z odchyleniami napięcia. W konsekwencji może
to doprowadzić do nieefektywnej pracy
regulatorów [3].
Koncepcja inteligentnych sieci elektroenergetycznych jest rozwiązaniem, które
w znaczący sposób może poprawić jakość zarządzania systemem z generacją
rozproszoną, w tym również zachowania
znamionowej wartości napięcia w węzłach
sieci. Smart Grid jest reakcją na potrzebę
większego dbania o otaczające środowisko naturalne, spełnienia potrzeb społecznych i politycznych związanych z generacją, dystrybucją i użytkowaniem energii
elektrycznej [4]. Celem Smart Grid jest
integracja systemu elektroenergetycznego w obszarze generacji, przesyłu i dystrybucji energii poprzez użycie zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych
i informatycznych w celu wymiany i dostępu do danych oraz usług pomiędzy
wszystkimi podmiotami na rynku energii [5] (rysunek 2). Taka współpraca różnych
elementów sieci i współdziałanie wszystkich członków tego systemu (dostawców, producentów, odbiorców) umożliwi
zmniejszenie kosztów i poprawę jakości

Rysunek 1

Transformator

PV

WT

Z=R + jX

Przepływ mocy
Obciążenie

Schemat sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną (WT – turbina wiatrowa, PV – panele
fotowoltaiczne). Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3].

Rysunek2

Elektrownie systemowe
Budynki użyteczności
publicznej
Odbiorcy komunalni

Zasobniki

Kogeneracja
Mikroturbiny

Ogniwa paliwowe

Przemysł
Wirtualna elektrownia
Elektrownie wiatrowe
System elektroenergetyczny według koncepcji Smart Grid.
Źródło: [1]

energii elektrycznej. Chociaż brakuje jednoznacznej międzynarodowej definicji pojęcia Smart Grid, to istnieją pewne działania, które charakteryzują tę
sieć. Sieć inteligentna zapewnia zróżnicowane i zindywidualizowane podejście
do jakości energii dostarczanej do klienta oraz poszerza możliwości opomiarowania odbiorcy poprzez inteligentne liczniki. Większa integracja sieci zapewnia
dokładniejsze informacje o parametrach i stanie systemu, a tym samym lepszą
współpracę pomiędzy odbiorcą, dostawcą i producentem. Kluczowym elementem Smart Grid jest monitorowanie i analiza systemu elektroenergetycznego
w czasie rzeczywistym, co pozwala na podjęcie szybszych i efektywniejszych
decyzji dotyczących sterowania i utrzymania systemu [1]. Najważniejsze atrybuty inteligentnych sieci elektroenergetycznych to według Komisji Europej-
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VT

CT

Obciążenie

Transformator
Automatyczny regulator
napięcia
Model automatycznej regulacji napięcia transformatora (VT – przekładnik napięcia, CT – przekładnik prądu)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [11]

skiej elastyczność przy spełnianiu potrzeb odbiorcy w odpowiedzi na zmiany
i przyszłe wyzwania, łączność wszystkich użytkowników systemu, a w tym
przede wszystkim OZE, niezawodność zasilania i zapewnienie podwyższonego poziomu bezpieczeństwa oraz ekonomiczność, czyli zapewnienie efektywnego i opłacalnego dla wszystkich stron zarządzania energią elektryczną [4].
W czasach, gdy pojawia się coraz więcej obiektów generujących zaburzenia
wielkości elektrycznych i przyczyniających się do zachwiania stabilności systemu elektroenergetycznego, jednym z głównych kryteriów skuteczności zarządzania tym systemem jest jakość energii elektrycznej. Jakość energii elektrycznej jest opisywana przez różne współczynniki, a część z nich odnosi się
do stanu napięcia w węzłach sieci. Do tej grupy parametrów zalicza się m.in.
długotrwałe i krótkotrwałe odchylenia napięcia, wahania i zaniki napięcia
oraz wyższe harmoniczne napięcia. Niezależnie od wskaźników celem utrzymania jakości energii elektrycznej jest zapewnienie odbiorcom takich parametrów systemu, które pozwolą im na satysfakcjonujące korzystanie z energii
elektrycznej bez przerw i zakłóceń – urządzenia odbiorców pracują stabilnie
z pełnym wykorzystaniem ich możliwości znamionowych [6]. Istnieją określone wymagania mające na celu utrzymanie jakość energii elektrycznej na
zadanym poziomie. Norma PN-EN 50160 „Parametry napięcia zasilającego
w publicznych sieciach rozdzielczych” opisuje dopuszczalne zmiany napięcia
w sieci. Na jej podstawie postawiono warunek maksymalnego odchylenia napięcia znamionowego na 10 proc. od wartości znamionowej. W rozporządzeniu
Ministra Gospodarki³ zawarte są informacje o dopuszczalnej zmianie napięcia
w sieciach wysokiego napięcia i tak jak poprzednio nie powinna ona przekraczać 10 proc. napięcia znamionowego. Ze względu na możliwości techniczne
do regulacji i kontroli jakości energii elektrycznej wykorzystywana jest średnia
zmierzonych wartości skutecznych napięć z przedziałów 10-minutowych [7].
Właściwości systemu elektroenergetycznego – jego parametry, topologia,
rozpływy mocy – podlegają nieustannym zmianom. W tej sytuacji poprawna
praca urządzeń regulujących napięcie ma coraz większe znaczenie dla zachowania oczekiwanej jakości energii elektrycznej. Obecność generacji rozproszonej utrudnia to zadanie ze względu na swoją nierównomierną pracę [8].
Elektrownie wiatrowe są przykładem źródła o nierównomiernym trybie generacji. Podstawowy sposób regulacji przełącznika zaczepów transformatora zasilającego może okazać się niewystarczający dla zachowania stabilności
napięcia. Konieczne jest podjęcie próby kontrolowania położenia zaczepów
transformatora z wykorzystaniem bardziej wyszukanych algorytmów, które
dodatkowo przybliżą nas do idei Smart Grid.
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2. Automatyczny regulator
napięcia a sztuczna
inteligencja
Bardzo powszechnym sposobem regulacji
napięcia w systemie jest przełącznik zaczepów transformatora pracującego pod napięciem. W wyniku modyfikacji położenia
zaczepów w górę lub w dół następuje zmiana przekładni transformatora, co wiąże się
ze zmianą napięcia po stronie wtórnej. Jeśli przekładnia to stosunek liczby zwojów
uzwojenia pierwotnego i wtórnego, a tym
samym stosunek wartości napięć po stronie pierwotnej i wtórnej, to w celu osiągnięcia przyrostu wartości napięcia na stronie
wtórnej transformatora należy zmniejszyć
przekładnię (zmniejszyć liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego). Analogicznie, w celu
zmniejszenia wartości napięcia po stronie
wtórnej, należy zwiększyć przekładnię. Regulacja zaczepów obywa się po stronie wysokiego napięcia (WN), ponieważ uzwojenia wyższego napięcia zazwyczaj owinięte
są nad uzwojeniami strony wtórnej i dostęp do nich jest łatwiejszy. Ponadto prąd
przepływający przez uzwojenia wyższego napięcia jest niższy w porównaniu do
prądu płynącego po stronie niższego napięcia, dlatego rozłączanie połączenia obwodu w przełączniku zaczepów powoduje
słabszą erozję styków. [9] [10]
Osiągnięcie pożądanej regulacji napięcia
jest możliwe dzięki wykorzystaniu automatycznego regulatora napięcia – urządzenia
stosowanego we współczesnej energetyce (rysunek 3). Napięcie na stronie wtórnej
transformatora zmienia się, gdy na wyjściu
automatycznego regulatora napięcia pojawi się sygnał o konieczności przełączenia
zaczepów transformatora. Decyzja ta jest
podejmowana w oparciu o pomiary wartości napięcia lub prądu po stronie wtórnej transformatora. Istnieje wiele sposobów
wyznaczenia optymalnej regulacji napięcia,
które obejmują różne algorytmy oraz kryteria optymalizacji. Możliwe do zastosowania kryteria optymalnego regulowania napięcia w systemie to m.in.: minimalizacja
odchyleń wartości napięcia, czyli zachowanie wartości napięcia jak najbardziej zbliżonej do wartości znamionowej, minimaliza3

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623
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cja strat mocy czynnej w danej części sieci,
minimalizacja kosztów strat mocy i energii
ponoszonych przez spółkę dystrybucyjną
lub maksymalizacja zysku spółki dystrybucyjnej uzyskanego ze sprzedaży energii
elektrycznej [12].
Regulacja położenia zaczepów transformatora pod napięciem dokonywana
jest w głównych punktach zasilających,
a w związku z tym zmiana napięcia w tym
punkcie systemu wpływa na duży zbiór
stacji SN/nN, które są pod różnym obciążeniem. Napięcie po stronie wtórnej transformatora WN/SN powinno być dobrane
tak, aby odchylenia napięcia we wszystkich
węzłach sieci SN i kolejnych punktach sieci nN mieściły się w dopuszczalnych granicach omówionych powyżej, co może być
trudne do osiągnięcia w związku z wieloma
zmianami zachodzącymi we współczesnym
systemie elektroenergetycznym. Dlatego podejmowane są próby zastosowania nowoczesnych algorytmów, według których będą
pracować automatyczne regulatory napięcia.

Algorytm genetyczny

Jedną z wybranych do porównania inteligentnych technik obliczeniowych jest algorytm genetyczny. Jego idea wywodzi
się bezpośrednio z nauk biologicznych.
Algorytm bazuje na podstawowych mechanizmach genetyki, którymi są dobór
naturalny i dziedziczenie. Pozwala on na
rozwiązanie dowolnego problemu obliczeniowego, który można sprowadzić do funkcji celu, maksymalizowanej lub minimalizowanej.
Proces doboru naturalnego w środowisku przyrodniczym polega na tym, że większą szansę przetrwania mają osobniki, które
są lepiej dostosowane do panujących warunków. Osobniki posiadające cechy gorzej dopasowane do otaczającego środowiska wyginą. Dziedziczenie pozwala przyjmować
od przodków, którzy przetrwali w danym
środowisku, cechy, które pomagają przeżyć
w danym otoczeniu. Z każdym pokoleniem
potomkowie zdobywają cechy, które coraz
lepiej dostosowują ich do warunków danego środowiska. Opisany proces dziedziczenia jest naturalnym procesem optymalizacji,
czyli jak najlepszego dopasowania wyniku
do postawionych w postaci funkcji celu warunków. [13] W kontekście matematycznym osobniki populacji możemy zdefiniować jako rozwiązania zadanego problemu,

przedstawione jako punkty przestrzeni, w której prowadzone jest badanie. Reprezentowane są one jako binarne ciągi liczbowe tworzące „cyfrowe chromosomy”,
których wartość jest tożsama z wartością funkcji celu dla danego rozwiązania.
Poszczególne elementy chromosomu – geny – to w kontekście matematycznym
cyfra 0 lub 1. W algorytmie genetycznym występują trzy sposoby tworzenia osobników należących do nowej populacji: elitarny potomek – osobnik, który w danej
populacji posiada najlepszą wartość funkcji celu, od razu przechodzi do następnej populacji, krzyżowanie – w wyniku krzyżowania dwóch rozwiązań problemu
powstaje nowy ciąg binarny, mutacja – zamiana wartości przypadkowego genu
wybranego rozwiązania z 0 na 1 lub odwrotnie. [14]
Główne zalety algorytmu genetycznego to brak konieczności wyznaczania
pochodnych jak w klasycznym algorytmie optymalizacyjnym, unikanie lokalnych minimów funkcji podczas poszukiwań minimum globalnego oraz możliwość działania w szerokim zakresie problemów optymalizacyjnych. Jednakże
jak każdy algorytm posiada on również swoje wady, do których można zaliczyć
konieczność wielkokrotnego obliczania wartości celu podczas trwania kolejnych
cyklów algorytmu, co wiąże się ze stosunkowo długim czasem obliczeń. [15]

Logika rozmyta

Kolejny narzędziem sztucznej inteligencji, którym można posłużyć się w celu
określenia optymalnej regulacji napięcia, jest logika rozmyta. Główną koncepcją tego algorytmu jest odejście od konwencjonalnego podziału odpowiedzi na prawdziwe (1) i fałszywe (0). W logice rozmytej możliwe jest określenie
stopnia przynależności, czyli stanu pomiędzy 1 a 0. Ta technika obliczeniowa
charakteryzuje się tym, że wartości i warunki związane z pewnym zjawiskiem
są wyrażone leksykalnie, a nie liczbowo, a odpowiedź może zostać wyznaczona na podstawie porównania i korelacji tych warunków [16].
Ważnym elementem logiki rozmytej są funkcje przynależności używane do
przekształcania liczbowych wartości wejściowych w wartości lingwistyczne i odwrotnie. Wartość wejściowa może należeć do więcej niż jednej funkcji w zależności od stopnia przynależności. Funkcje te mogą mieć różne kształty: trójkątny, trapezowy lub inny zdefiniowany przez użytkownika. Kolejną istotną częścią
logiki rozmytej są reguły rozmyte, na podstawie których wyznaczany jest wynik
wyjściowy. Opierają się one na prostej zależność „if-then”, czyli jeśli będzie spełniony dany warunek wtedy stawiany jest pewien wniosek wyjściowy.
W systemach regulacji logika rozmyta jest często wybierana ze względu na
satysfakcjonujące rezultaty pracy tego algorytmu w wielu dziedzinach techniki.
Regulacja za pomocą logiki rozmytej jest bardziej płynna, a co więcej w przypadku braku pewnych informacji wydaje lepsze decyzje niż typowe metody
numeryczne. Okazuje się, że w bardzo skomplikowanych systemach możliwość
podania dokładnej, precyzyjnej odpowiedzi na zadany problem maleje, a posługiwanie się wyrażeniami leksykalnymi do opisania wartości pozwala lepiej
zobrazować problem. W związku z tym użycie logiki rozmytej może okazać
się bardzo użyteczne również w rozwiązywaniu inżynierskich problemów. [17]

Sztuczna sieć neuronowa

Sztuczna sieć neuronowa to kolejna forma inteligentnych algorytmów, którą
można posłużyć się do regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym.
Podobnie jak algorytm genetyczny, jego geneza obejmuje zagadnienia biologiczne. Sztuczna sieć neuronowa jest odzwierciedleniem układu nerwowego,
który składa się z komórek neuronowych. Te z kolei tworzą sieć umożliwiającą
przekazywanie informacji i sygnałów w mózgu i do całego ciała.
Dotychczas zaprojektowano już kilka typów sztucznych sieci neuronowych,
które różnią się budową i zastosowaniem. Jednym z powszechnych rodzajów jest
wielowarstwowa sieć składająca się z warstwy wejściowej, wyjściowej oraz warstw
ukrytych, których może być od kilku do kilkuset w całej sieci neuronowej. War-
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Ú stwy mogą zawierać wiele sztucznych neuronów. Neuron w modelu sztucznej sieci

neuronowej składa się z kilku wejść, z których sygnały są sumowane z odpowiednimi wagami. Zsumowany sygnał trafia do bloku aktywacji, który może być opisany
różnymi funkcjami i generuje on sygnał wyjściowy neuronu. Do wejść neuronów
danej warstwy docierają sygnały z wyjść wszystkich neuronów warstwy poprzedniej i tak wszystkie warstwy są ze sobą połączone. [18] Chcąc zapewnić poprawne
działanie tworzonej sztucznej sieci neuronowej, koniecznej jest jej wytrenowanie
na podstawie zebranych, historycznych danych bądź wyników z symulacji. Popularną metodą trenowania sieci neuronowych jest uczenie z nadzorem, podczas
którego zadaje się zbiór danych wejściowych i odpowiadające im dane wyjściowe,
a sieć poprzez odpowiednie obliczenia błędu i jego korekcję dopasowuje wagę do
każdego połączenia między neuronami sąsiadujących warstw tak, aby podanie danego sygnału na wejście spowodowało w wyniku działania algorytmu otrzymanie
pożądanego, według danych treningowych, sygnału wyjściowego. [19]
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w działaniach regulacyjnych
systemu elektroenergetycznego jest podejmowane w badaniach naukowych. Do
najważniejszych zalet tego algorytmu jest wysoka tolerancja na zakłócenia czy
też zdolność uzyskania poprawnych wyników przy braku kompletnych danych
wejściowych. Algorytm nie daje możliwości prześledzenia wszystkich mechanizmów obliczeniowych sztucznej sieci neuronowej, toteż nie można przewidzieć wyznaczonego wyniku, a to budzi wśród inżynierów wątpliwości wobec
działania tych sieci i otrzymywanych rezultatów. [20]

3. Charakterystyka badań symulacyjnych
Testowym modelem systemu wykorzystanym do przeprowadzenia symulacji
badawczych była 18-węzłowa testowa sieć dystrybucyjna IEEE, bazująca na
literaturze [21]. Sieć dostosowano do polskich standardów systemu elektroenergetycznego, tj. do napięcia znamionowego 110/10 kV, a parametry linii
zmodyfikowano celem uzyskania systemu, w którym częstotliwość wynosi
50 Hz. Pozostałe własności systemu pozostały bez zmian. Jednoliniowy schemat modelu sieci zaprezentowano na rysunku 4.
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Schemat 18-węzłowej sieci dystrybucyjnej IEEE (WT – turbina wiatrowa, PV – panele
fotowoltaiczne). Źródło: [21]
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Badania zrealizowano dla dziewięciu
różnych, ekstremalnych przypadków dla
różnych poziomów zapotrzebowania na
moc w systemie elektroenergetycznym
w ciągu doby: 1) przypadek podstawowy,
2) przypadek ze zmniejszonym o 50 proc.
poborem mocy w węzłach sieci, 3. przypadek ze zwiększonym o 50 proc. poborem mocy w węzłach sieci, 4) przypadek 2.
z podłączoną do dwóch węzłów sieci grupą
trzech turbin wiatrowych, 5) przypadek 3.
z podłączoną do dwóch węzłów sieci grupą
trzech turbin wiatrowych, 6) przypadek 2.
z podłączoną do trzech węzłów sieci grupą dziesięciu systemów paneli fotowoltaicznych, 7) przypadek 3. z podłączoną do
trzech węzłów sieci grupą dziesięciu systemów paneli fotowoltaicznych, 8) przypadek 2. z podłączonymi do sieci jednocześnie turbinami wiatrowymi i systemami
paneli fotowoltaicznych oraz 9) przypadek
3. z podłączonymi do sieci jednocześnie
turbinami wiatrowymi i systemami paneli fotowoltaicznych. Dla każdego przypadku przeprowadzono statyczną dobową
symulację rozpływu mocy i wyznaczono
wykresy napięć uśrednionych dla 10-minutowych przedziałów czasu. Wszystkie
symulacje przeprowadzono w oprogramowaniu MATLAB z wykorzystaniem narzędzi MATPOWER w jednostkach względnych (pu). Dla przypadku podstawowego
dobowy profil napięcia we wszystkich węzłach systemu mieści się w dopuszczalnych granicach (według normy ±10 proc.
napięcia znamionowego) (rysunek 5). Zmiany napięcia wynikają ze zmian rozpływów
mocy uwarunkowanych zmieniającym się
zapotrzebowaniem na moc w ciągu doby.
Dane techniczne i charakterystyka generacji mocy czynnej turbiny wiatrowej
wykorzystanej w badaniach pochodzą ze
źródeł literaturowych [22], [23]. Dobowy
grafik generacji mocy czynnej dla wybranej turbiny wiatrowej o mocy 2,5 MW zaprezentowano na rysunku 6.
Dane techniczne i charakterystyka generacji mocy czynnej paneli fotowoltaicznych pochodzą z rzeczywistego systemu
paneli fotowoltaicznych zainstalowanego na budynku Politechniki Wrocławskiej – dane z 21 kwietnia 2019 r. Dobowy
grafik generacji mocy czynnej dla przykładowego systemu paneli fotowoltaicznych o mocy 0,76 MW zaprezentowano
na rysunku 7.
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Rysunek 5

Dobowy profil napięć w węzłach sieci dla przypadku podstawowego (1). Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 6
Automatyczny regulator napięcia zastosowany w przedmiotowym badaniu
kontroluje położenia zaczepów transformatora w zakresie ±9 stopni, regulując napięcie co 1,78 proc. – w dół („-„) w celu
zmniejszenia napięcia, w górę („+”) celem
zwiększenia napięcia po stronie wtórnej
transformatora [12]. Badania przeprowadzono w warunkach statycznych, dlatego
w opracowaniu regulatorów nie analizowano właściwości dynamicznych, takich
jak opóźnienie działania w sytuacji chwilowych, krótkotrwałych wahań napięcia. Uwzględniono natomiast zachowanie strefy nieczułości w pracy regulatora.
Optymalną regulację napięcia scharakteryzowano w następujący sposób: automatyczny regulator napięcia powinien dokonywać takiej zmiany przekładni, będącej
wynikiem zmiany położenia zaczepów
transformatora, która spowoduje, że napięcia we wszystkich węzłach sieci będą
mieściły się w granicach 0,9–1,1 pu. Celem oszacowania wartości napięć w węzłach danej sieci dystrybucyjnej w oparciu
o wartość prądu i napięcia zmierzonego po
stronie wtórnej transformatora wyznaczono zależność pomiędzy wartością regulo-

Dobowa generacja mocy czynnej turbiny wiatrowej. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [22], [23]

Rysunek 7

Dobowa generacja mocy czynnej systemu paneli fotowoltaicznych. Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 8

cji, tj. minimalizacja zmian napięcia we
wszystkich węzłach sieci oraz minimalizacja strat mocy czynnej w gałęziach systemu:
b1i x √(1-Ui )2 + b2i x ∆Pi → min

Współczynniki wagowe funkcji celu. Źródło: Opracowanie własne

wanego napięcia w danym węźle systemu a wartością napięcia i prądu w węźle
nr 3. Zależność tę można wyznaczyć w oparciu o parametry danej sieci dystrybucyjnej i rozpływy mocy:
Ur = Utr - ∆U = a x Itr + b
Ur – największa/najmniejsza wartość napięcia w sieci dystrybucyjnej [pu],
Utr – wartość napięcia po stronie wtórnej transformatora (węzeł 3) [pu],
∆U – spadek napięcia między węzłem 3 a węzłem o największej/najmniejszej
wartości napięcia [pu], Itr – wartość prądu po stronie wtórnej transformatora
(węzeł 3) [pu], a,b – współczynniki równania.
Dla celów przeprowadzonych badań symulacyjnych wyznaczono dwa równania dla oszacowania najniższej i najwyższej wartości napięcia w sieci dystrybucyjnej w danym momencie pomiaru. Następnie algorytm dokonywał
sprawdzenia: czy oszacowana najmniejsza wartość napięcia spada poniżej 0,9
napięcia znamionowego, czy obliczona według równania największa wartość
napięcia wzrasta powyżej 1,1 napięcia znamionowego. W przypadku, gdy dolna lub górna granica zostanie przekroczona, dokonuje odpowiedniej zmiany
położenia zaczepów transformatora w celu zwiększenia lub zmniejszenia napięcia po stronie średniego napięcia. Zbadano pracę regulatora dla czterech
różnych algorytmów.

Bazowy algorytm

Podstawowe podejście do sposobu regulacji napięcia poprzez wykorzystanie
przełącznika zaczepów transformatora zakłada, że zmiana położenia zaczepów będzie dokonywała się zgodnie z wynikiem równania:
TapPos = ±

|1 - Ur| - 0,1
tst

TapPos – liczba pozycji, o którą należy zmienić bieżące położenie zaczepów
transformatora („+” dla Ur mniejszych od napięcia znamionowego, „-” dla
Ur większych od napięcia znamionowego), t st – skokowa zmiana napięcia
(tst= 1,78 proc.) [%].

Algorytm genetyczny

Wyznaczenie optymalnego położenia zaczepów transformatora może być wynikiem minimalizacji wybranej funkcji celu dokonanej przez algorytm genetyczny. W badaniach wykorzystano dwa kryteria do stworzenia takiej funk-
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i – numer węzła sieci, b1i – współczynnik
wagowy powiązany z odchyleniem napięcia, b2i – współczynnik wagowy powiązany ze stratami mocy czynnej w gałęzi linii,
Ui – napięcie w węźle i [pu], ∆Pi – starty mocy czynnej w gałęzi między węzłem
i a węzłem i-1 [MW].
Zastosowanie dwóch kryteriów optymalizacyjnych było możliwe dzięki
uwzględnieniu współczynników wagowych o odpowiedniej wartości do poszczególnych składników funkcji celu. W sytuacji, gdy napięcia w sieci nie wykraczają
poza określone granice, algorytm dąży
do osiągnięcia minimalnych strat mocy
czynnej poprzez wyznaczenie optymalnego położenia zaczepów transformatora – wtedy współczynnik b2 ma wartość
większą od współczynnika b1. W przypadku, gdy napięcia wykraczają poza granice
0,9–1,1 napięcia znamionowego algorytm
wyznacza taką pozycję zaczepów transformatora, by zminimalizować różnicę między wartością napięcia w węzłach a napięciem znamionowym – współczynnik
b1 ma wartość większą od współczynnika
b2 (rysunek 8).
Obliczenia algorytmu genetycznego dokonane na podstawie symulacji rozpływów
mocy i wartości napięć dla przypadków nr
1, 2 i 3 pozwoliły znaleźć zależność pomiędzy optymalną pozycją zaczepów a prądem
zmierzonym po stronie wtórnej transformatora. Praca automatycznego regulatora
napięcia opierała się na tej korelacji.

Logika rozmyta

Sygnały wejściowe w zaprojektowanym
algorytmie logiki rozmytej w regulatorze
napięcia to napięcie zmierzone w węźle 3.
Sygnałem wyjściowym jest pożądany kierunek zmiany położenia przełącznika zaczepów. Wybrano trójkątny kształt funkcji przynależności ze względu na fakt, że
regulacja napięcia za pomocą przełącznika zaczepów transformatora odbywa się w sposób skokowy [24]. Funkcje
przynależności i reguły rozmyte zastosowane w opisywanych badaniach w celu
osiągnięcia optymalnej regulacji napię-
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Rysunek 9

Funkcje przynależności – napięcia Ur i położenia zaczepów transformatora. Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Reguły zaprojektowanych
zależności logiki rozmytej
Reguła

Napięcie

Kierunek zmiany
położenia
zaczepów
transformatora

1

Bardzo niskie

Znacznie w górę

2

Niskie

W górę

3

Normalne

Bez zmian

4

Wysokie

W dół

5

Bardzo wysokie

Znacznie w dół

Źródło: Opracowanie własne

cia powstały w oparciu o przeprowadzone symulacje doświadczalne oraz źródła
literaturowe [25] (rysunek 9, tabela 1).

Sztuczna sieć neuronowa

Sieć neuronowa staje się użyteczna do zarządzania pracą regulatora napięcia dopiero po przetrenowaniu tej sieci z wyko-

rzystaniem odpowiednich danych. Przeprowadzono symulacje rozpływów
mocy dla 11 różnych przypadków zapotrzebowania na moc w testowej sieci
dystrybucyjnej – od przypadku, w którym zapotrzebowanie na moc zostało
zredukowane o 50 proc. do przypadku, w którym zapotrzebowanie wzrosło
o 50 proc. względem przypadku podstawowego, ze zmianą co 10 proc. W rezultacie otrzymano bazę danych obliczeniowych, która pozwalała stworzyć
zależność miedzy wartością prądu zmierzonego po stronie wtórnej transformatora a położeniem zaczepów transformatora pozwalającym na uzyskanie
profilu napięć w dozwolonym zakresie we wszystkich węzłach sieci. Opracowana sieć neuronowa zawierała 15 warstw ukrytych (rysunek 10).

Rysunek 10
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Schemat zaprojektowanej sztucznej sieci neuronowej. Źródło: MATLAB
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Rysunek 11
a)

c)

b)

d)

Dobowe profile napięć dla przypadku 8. uzyskane w wyniku regulacji napięcia opartej na: a) bazowym algorytmie, b) algorytmie genetycznym, c) logice
rozmytej, d) sztucznej sieci neuronowej. Źródło: Opracowanie własne, MATLAB

4. Porównanie algorytmów
Na rysunku 11 przedstawiono dobowe profile napięć otrzymane w wyniku pracy
regulatora napięcia pracującego na podstawie czterech różnych algorytmów dla
przypadku 8., w którym nastąpiło: zwiększenie zapotrzebowania na moc, przyłączenie turbin wiatrowych do węzłów 10 i 12 oraz systemów paneli fotowoltaicznych do węzłów 9, 12, 14. Zwiększenie zapotrzebowania na moc powoduje zmianę rozpływów mocy, a to przyczynia się do zmian spadków napięcia w sieci i tym
samym zmian wartości napięć. Przy braku regulacji napięcia na transformatorze
zasilającym, w omawianym przypadku, nastąpiło zmniejszenie napięcia w węzłach, a dodatkowa moc generowana z OZE intensyfikowała problem zmieniających się rozpływów mocy. Ze wszystkich rozpatrywanych przypadków wybrano do przedstawienia przypadek nr 8., ponieważ jest to jedna z dwóch symulacji
o najbardziej ekstremalnych parametrach, a co więcej jest to jedyny przypadek, gdy
żaden z algorytmów nie zrealizował optymalnej regulacji napięcia w ciągu doby.
Narzędzia sztucznej inteligencji nie wywołały wystarczającej zmiany położenia
zaczepów, która spowodowałaby taki wzrost napięcia, by we wszystkich węzłach
było on większe od 0,9 pu w czasie trwania całej symulacji. Natomiast algorytm
bazowy spowodował przeregulowanie, które objawiło się tym, że wartość skuteczna napięcia przekroczyła górną granicę w kilku węzłach sieci.
Dla pozostałych przypadków otrzymano analogicznie wyznaczone profile napięć,
na podstawie których stworzono tabelaryczne porównanie algorytmów (tabela 2).
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Podsumowując dane z tabeli 2 dla
wszystkich przypadków symulacji można stwierdzić, iż dla regulatora pracującego na podstawie klasycznych założeń obliczeniowych zaobserwowano największe
zmiany napięcia ponad wartość znamionową (0,1075 pu) oraz największą liczbę
węzłów, w których wartość napięcia wykraczała poza dopuszczalne granice (16),
a napięcia najdłużej w skali doby (1190
min) i w bilansie wszystkich przypadków (5050 min) osiągały wartości poza
akceptowalnym przedziałem. Funkcjonowanie regulatora napięcia w oparciu
o logikę rozmytą doprowadziło do nieprzekroczenia górnej granicy wartości
napięcia i stosunkowo niewielkiego przekroczenia dolnej granicy (0,0199 pu). Co
więcej, liczba węzłów, w których napięcie
nie mieściło się w dopuszczalnym zakresie z perspektywy wszystkich symulacji,
była najmniejsza (7). W czasie trwania
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Tabela 2. Porównanie algorytmów
według wybranych kryteriów
(A – algorytm bazowy,
B – algorytm genetyczny,
C – logika rozmyta,
D – sztuczna sieć neuronowa.
Opracowane kryteria dla porównania
zastosowanych algorytmów:
1. Liczba węzłów, w których wartość
napięcia wykracza poza dopuszczalne
granice (0,9-1,1 pu).
2. Czas, w którym wartość skuteczna
napięcia wykracza poza dopuszczalne
granice [min].
3. Największe odchylenie napięcia ponad
górną granicę w węźle w czasie trwania
symulacji [pu].
4. Największe odchylenie
napięcia poniżej dolnej granicy w węźle
w czasie trwania symulacji [pu]).

Przypadek

1

2

3

4

5
Źródło: Opracowanie własne.

6

badań, napięcia w węzłach sieci wykraczały poza dopuszczalne granice najkrócej, gdy regulator pracował w oparciu o obliczenia wynikające z algorytmu
genetycznego, w ramach doby (40 min)
i w zakresie wszystkich badanych przypadków (70 min). Największe odchylenia napięcia poniżej wartości 0,9 napięcia
znamionowego pojawiły się, gdy zmiany
położenia zaczepów transformatora były
wynikiem obliczeń sztucznej sieci neuronowej (0,0700 pu).

7

8

9

Podsumowanie

Kryterium

Algorytm

1

2

3

4

A

0

0

0

0

B

0

0

0

0

C

0

0

0

0

D

0

0

0

0

A

16

210

0,1058

0,0148

B

3

10

0

0,0042

C

0

0

0

0

D

10

80

0

0,0700

A

6

1190

0,0297

0

B

0

0

0

0

C

0

0

0

0

D

16

400

0,0459

0

A

16

150

0,1050

0

B

2

10

0

0,0032

C

2

20

0

0,0079

D

5

340

0

0,0229

A

12

1130

0,0320

0

B

0

0

0

0

C

0

0

0

0

D

1

40

0,0009

0

A

16

280

0,1075

0

B

3

10

0

0,0033

C

0

0

0

0

D

6

60

0

0,0259

A

12

1050

0,0305

0

B

0

0

0

0

C

0

0

0

0

D

5

310

0,0192

0

A

8

110

0,0639

0

B

4

40

0

0,0199

C

7

70

0

0,0203

D

5

300

0

0,0297

A

12

930

0,0324

0

B

0

0

0

0

C

0

0

0

0

D

0

0

0

0

5050 1190

0,1075

0,0148

A

98

16

B

12

4

70

40

0

0,0199

C

9

7

90

70

0

0,0203

D

48

16

1530

400

0,0459

0,0700

Wielkość

Suma

Max

Suma

Max

Max

Max
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English summary

Automatic voltage control relay with artificial intelligence tools in Smart Grid
distribution networks with distributed generation
In recent years, more and more renewable energy sources are connected to power system, which is enforced by law related to limiting the usage of conventional energy sources in order to reduce emissions of carbon dioxide and environmental pollution. The development of renewable energy sources infrastructure
is associated with development of Smart Grid – an intelligent, integrated electricity network, in which the presence of renewable energy sources is one of the
key elements. At the same time artificial intelligence is considered as a solution
for solving problem with regulations in power distribution system with distributed generation and a way to support evolution of Smart Grid. In this article
three kinds of intelligent computational techniques were used to operate Automatic Voltage Control relay. Comparison of these algorithms were made on the
base of power flow data for nine different cases of power demand and system
configuration. 

TECHNOLOGIE

77

78

Paweł Terlikowski,
MBA, Politechnika
Warszawska

Patrycja Szukała,
Politechnika
Warszawska

Wykorzystanie technik jądrowych do celów
medycznych na przykładzie reaktora Maria
Streszczenie
Techniki jądrowe wykorzystywane w medycynie nuklearnej stanowią ważny element w zakresie badań diagnostycznych i terapii, głównie w przypadku
chorób nowotworowych. Niniejszy artykuł zawiera opis tego, w jaki sposób
wykonywane są badania oraz co jest potrzebne, aby je wykonać, ze szczególnym uwzględnieniem radiofarmaceutyków produkowanych z wykorzystaniem
reaktora Maria. Radiofarmaceutyki, czyli radioizotopy wprowadzane do organizmu badanej osoby, stanowią ważny aspekt artykułu. Opisane zostały sposoby ich wytwarzania oraz wykorzystujące je techniki obrazowania, a także
perspektywy rozwoju medycyny nuklearnej w Polsce.

1. Wytwarzanie radioizotopów
Promieniowanie gamma jest kluczowym elementem w medycynie nuklearnej.
Poprzez rozpoznanie tego promieniowania, które wcześniej było podane pacjentowi w postaci dopuszczalnej dawki produktu radioaktywnego lub w postaci
radiofarmaceutyków, można zarejestrować obraz jego narządów wewnętrznych
i tym samym zdiagnozować chorobę. Środki te kumulują się w pewnych miejscach wewnątrz ciała i emitują promieniowanie gamma.
Radioizotopy są podawane choremu przez płuca, przewód pokarmowy lub
skórę.
Konkretne radiofarmaceutyki w odpowiednich ilościach mogą być wykorzystywane w terapii izotopowej, która polega na tym, że radioizotop jest
wprowadzany do organizmu i przechodzi przez poszczególne narządy, aż
natrafi na ten chory, po czym niszczy chore komórki za pomocą emitowanego promieniowania.

Oprócz terapii, za pomocą radioizotopów można wykonywać badania diagnostyczne, które ze względu na sposób wykonywania dzielą się na:
• badanie in vitro, które wykonuje się
na podstawie materiału pobranego od
pacjenta;
• badania in vivo, które wykonuje się
bezpośrednio na powierzchni ciała pacjenta, poprzez pomiar natężenia promieniowania gamma za pomocą specjalnych aparatów.
Najczęściej wykorzystywanymi izotopami, zarówno do celów terapii, jak i diagnostyki, są I-131 oraz Tc-99m.
Izotopy promieniotwórcze mogą być wytwarzane za pomocą: reaktorów jądrowych,
akceleratorów lub cyklotronów [1, 2, 3].

2. Techniki obrazowe
Techniki obrazowe w medycynie nuklearnej dają możliwość wykrycia wczesnych
stadiów choroby, co w przypadku chorób
nowotworowych jest bardzo ważne i często ratuje życie.
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Obraz radioizotopów wprowadzanych do
organizmu chorego można obserwować
za pomocą systemu detektorów. Najważniejsze metody diagnostyczne medycyny nuklearnej to scyntygrafia statyczna,
scyntygrafia dynamiczna oraz komputerowa tomografia emisji ECT (z ang. Emission Computed Tomography).
ETC dzieli się na dwie najważniejsze
metody [4]:
1) Metoda SPECT (z ang. Single Photon
Emission Computed Tomography)
Metoda SPECT jest to fotonowa tomografia komputerowa, która wykorzystuje rejestrację pojedynczych fotonów. Jest
tomografią emisyjną, co oznacza, że zajmuje się obserwowaniem promieniowania, które jest emitowane przez dane źródło, znajdujące się w obiekcie badanym.
Obserwowanie tego promieniowania wykonywane jest pod różnymi kątami, tak
aby uzyskać rozkład przestrzenny danego promieniowania, co pozwoli na ocenę stanu badanego organu. Do rejestracji promieniowania wykorzystywana jest
kamera SPECT, często nazywana gamma-kamerą. Zasadę jej działania przedstawia rysunek 1.
Zestaw detektorów scyntylacyjnych obraca się wokół badanej osoby i pod różnymi kątami względem pacjenta sczytuje
promieniowanie, które się z niego wydobywa. Kamera SPECT pozwala na obrazowanie rozkładu radiofarmaceutyku
ok. 20 impulsów na sekundę, a całe badanie trwa ok. 20 minut. Badania SPECT
obejmują ocenę pracy takich narządów
jak: mózg, serce, szkielet kostny, wątroba,
płuca i nerki, zazwyczaj przy użyciu jako
radioznacznika Tc-99m [1, 3].
2) Metoda PET (z ang. Positron Emission
Tomography)
Metoda PET jest to tomografia pozytronowa, która wykorzystuje rejestracje
pozytronów.
W tej metodzie wykorzystuje się radioizotopy, które emitują pozytrony, a do badania ich pozycji służą dwa kwanty promieniowania gamma o energii 511 keV. Ze
względu na te dwa kwanty potrzebne są
również dwa detektory kwantów, umieszczane po obu stronach pacjenta.
Izotopy wykorzystywane w tej metodzie
w większości odznaczają się krótkim półokresem rozpadu. Najważniejsze zostały
przedstawione w tabeli 1.

Rysunek 1

komputer

scyntylator

fotopowielacz
kryształ
osłona
ołowiana

kolimator

Schemat przedstawiający zasadę działania kamery SPECT [3].

Tabela 1. Izotopy ß+ – promieniotwórcze stosowane w metodzie PET [2].
Nuklid

T1/2 [min]

Wydajność
pozytonowa
[%]

Energia
maksymalna
[MeV]

Metoda
otrzymywania

C

20,39

99,0

0,960

cyklotron

N

9,97

100,0

1,190

cyklotron

F

110,00

97,0

0,635

cyklotron

O

2,04

99,9

1,720

cyklotron

Rb

1,27

96,0

3,350

generator

11
13

18
15
82

Cu

9,74

98,0

2,930

generator

Ga

67,8

90,0

1,900

generator

62
68

Krótki półokres rozpadu zmniejsza niebezpieczeństwo stosowania izotopów w ciele pacjenta, jednakże sprawia, że nie można ich wytwarzać w innym
miejscu niż w ośrodku, który wykonuje to badanie. Dlatego też, jeśli ośrodek
wykonuje badanie metodą PET, musi posiadać odpowiedni cyklotron, aby uzyskać na miejscu dany radioizotop [1, 3].

3. Izotopy promieniotwórcze wytwarzane
w reaktorze Maria
Reaktor Maria, uruchomiony w 1974 roku w Narodowym Centrum Badań
Jądrowych w Świerku, odgrywa szczególną rolę w diagnostyce i radioterapii.
Dzięki niemu ratowane jest wiele istnień. Istotne dla świata zastosowanie tego
reaktora opiera się na dostarczaniu do wielu zakątków naszej planety J-131, który pokrywa duży procent światowego zapotrzebowania przy chorobie tarczycy
oraz na działaniach, w których skład wchodzi przede wszystkim napromieniowanie tarcz uranowych. Reaktor ten jest przede wszystkim źródłem neutronów.
Wykorzystywane jest w nim również promieniowanie gamma. Izotopy promie-
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Rysunek 2

Rodzaje materiałów tarczowych napromienionych w reaktorze Maria od 1978 roku do 2019 roku [5].

niotwórcze wytwarzane w reaktorze Maria mają szczególne znaczenia dla świata, ze względu na to, że 30 proc. z nich jest rozwożone po ośrodkach leczniczych
w Polsce, natomiast aż 70 proc. trafia poza granice naszego kraju.
Wytwarzanie izotopów odbywa się w specjalnych kanałach izotopowych. Kanały te charakteryzują się odmiennymi natężeniami oraz widmami energetycznymi neutronów.
Radioizotopy powstają poprzez napromienianie tarcz danego pierwiastka.
Napromienianie zazwyczaj ma miejsce w zasobnikach wykonanych z aluminium. Większość z izotopów napromienianych w reaktorze Maria jest wykorzystywanych w medycynie, reszta służy badaniom, eksperymentom naukowym.
W 2018 roku w reaktorze Maria skupiono się na napromienianiu płytek uranowych do celów produkcyjnych Mo-99. W tamtym roku w Marii głównie miało
miejsce napromieniowane takich materiałów tarczowych, jak:
• dwutlenek telluru,
• siarka,
• chlorek potasu,
• iryd,
• bromek potasu,
• związki samaru,
• lutet,
• iterb,
• lantan,
• miedź
• kobalt,
• próbki materiałów alkaicznych, biologicznych, geologicznych [5].
Zależność pokazująca, jak w ciągu lat zmieniała się liczba napromienianych
materiałów tarczowych wspomnianych wyżej, przedstawia rysunek 2.
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Najbardziej pożądanymi izotopami promieniotwórczymi, które Maria wytwarza lub
pomaga w wytworzeniu, jest J-131, ponieważ
ze względu na łatwe wchłanianie przez tarczycę jest stosowany w jej leczeniu, a ponadto w niewielkich dawkach przy badaniach
diagnostycznych, oraz Mo-99 i Tc-99m
wykorzystywany do badań przede wszystkim mózgu, wątroby i płuc [1, 5, 6, 7].

3.1. Molibden

Jednym z ważniejszych, wyżej wspomnianych radioizotopów, jest Mo-99.
Nie jest on na razie całkowicie wytwarzany w NCBJ, jednakże Maria odgrywa
znaczącą rolę w jego produkcji. Napromieniowane tarcze uranowe, które powstają w Marii, wysyłane są do ośrodków zagranicznych. Jest tam wytwarzany
Mo-99, który potem jest przemieniany
na Tc-99m. Polska wypełnia ok. 15 proc.
światowego zapotrzebowania na Mo-99,
dostarczając go do 70 krajów na wszystkich kontynentach.
Technet jest to jeden z głównych radioizotopów wykorzystywanych w medycynie nuklearnej. Zarówno w celach
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diagnostycznych (wykrywanie zmian promieniowania, radioizotopu wprowadzonego do organizmu), jak i w celach leczniczych (najczęściej radioterapia). 80 proc.
procedur w medycynie nuklearnej jest wykonywanych z użyciem Tc-99m. Emituje on
promieniowanie gamma o energii 140 keV.
Izotop ten powstaje z rozpadu izotopu
Mo-99 w generatorze izotopów Mo-99/
Tc-99m (zwanym generatorem technetowym), przedstawionym na rysunku 3.

Rysunek 3
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Budowa generatora izotopów Mo-99/Tc-99m [3]].

Generator ten służy do oddzielenia i zatężenia Tc-99m z Mo-99. Najważniejszym
elementem budowy wyżej pokazanego
generatora jest szklana kolumna pokryta ołowiem, który chroni przed promieniowaniem. Do kolumny wprowadza się
Mo-99. Po umieszczeniu radionuklidu następuje proces jego przemiany jądrowej,
z której otrzymujemy pożądany izotop
Tc-99m, po czym wydostaje się go z generatora za pomocą roztworu z soli fizjologicznej i poddaje dalszej przeróbce, która
przygotuje izotop do konkretnego zastosowania [8, 9]. Etapy powstawania nowych
radioizotopów w omawianym generatorze
przedstawia rysunek 4.
Ze względu na czas połowicznego rozpadu Tc-99m, który wynosi zaledwie ok.
6 godzin, nie może być on produkowany z dala od potrzebującego pacjenta.

Rysunek 4
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Kolejność przejść w generatorze Mo-99/Tc-99m, gdzie Mo-molibden, Tc-technet, Ru-ruten [2].

To zadanie należy do Mo-99, którego czas rozpadu jest znacznie dłuższy
(ok. 66 godzin) i istnieje możliwość transportowania go do konkretnych jednostek medycznych.
Mo-99 jest otrzymywany w procesie przeróbki napromienionej w reaktorze jądrowym tarczy uranowej, zawierającej izotop U-235. Może być on wytwarzany na dwa sposoby:
• Produkcja przy przemianie jądrowej, gdzie następuje reakcja rozszczepienia
i wyodrębnienie pożądanego radionuklidu z napromienionych tarcz uranowych, zawierających U-235. Odbywa się to według poniższej reakcji [2]:
235
92

99
U + 10 n → 42
Mo + inne produkty rozszczepienia + x 10 n + promieniowanie (1)

Duża większość, bo ponad 95 proc. Mo-99, który wprowadza się do generatora technetowego pochodzi właśnie z powyższej reakcji, czyli z rozszczepienia U-235 w reaktorze jądrowym [2].
• Wyodrębnienie Mo-99 z napromieniowanej tarczy uranowej, zawierającej
Mo-98, odbywa się to według schematu (rysunek 5).
Znacznie popularniejszy jest sposób pierwszy. Z tego sposobu wytwarzania Mo-99 korzysta większość reaktorów zajmujących się tym, tak jak i Maria
z NCBJ. Napromienianie tarcz uranowych do tych celów odbywa się w specjalnych kanałach molibdenowych.
Istnieją dwa główne procesy otrzymywania Mo-99 z U-235: technologia
kwaśna i alkaiczna.
Reaktor Maria działa od 1974 roku, jednak dopiero w 2010 roku zaczął on
produkcję Mo-99. Produkcja nowego izotopu była spowodowana światowym
kryzysem, wynikającym z braku wystarczającej ilości Mo-99. Braki te wynikały z niespodziewanych awarii i ograniczeń głównych dostawców Mo-99,

Rysunek 5
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Rysunek 6

3.3. Analiza aktywacyjna
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Przebieg autoradiografii neutronowej [7].

Rysunek 7

Wykorzystanie autoradiografii neutronowej na obrazie Jacopo Tintoretto „Portret weneckiego
admirała” [7].

Analiza aktywacyjna jest techniką, która
polega na badaniu materiałów pod względem składu pierwiastków, za pomocą wzbudzania w jądrach promieniowania alfa, beta
czy gamma. Dzięki tej metodzie jest możliwe
m.in. zbadanie składu odpadów pod względem występowania metali ciężkich, wykrywanie zanieczyszczeń w półprzewodnikach.
Szczególnym zagadnieniem w analizie
aktywacyjnej jest neutronowa analiza aktywacyjna nazywana często autoradiografią neutronową.
Autoradiografia neutronowa to technika, która głównie dotyczy obrazów. W reaktorze Maria wykorzystuje się tę technikę, dzięki neutronom z kanału poziomego.
Metoda ta opiera się na użyciu neutronów
termicznych do napromienienia materiału,
a następnie na reakcji wychwytu radiacyjnego w izotopach (neutron wnika do jądra,
czemu towarzyszy emisja kwantu promieniowania gamma), które występują w obrazie. Powstałe nowe jądra, będące zazwyczaj izotopami promieniotwórczymi, ulegają
rozpadowi, najczęściej rozpadowi beta, po
czym klisza rentgenowska, która pokrywa
analizowany obraz, ulega zaczernieniu. Proces ten przedstawiono na rysunku 6.
Jednym z najciekawszych przypadków
wykorzystania autoradiografii neutronowej
w NCBJ jest obraz autorstwa Jacopo Tintoretto „Portret weneckiego admirała”. Jest to
idealne zobrazowanie działania tej techniki,
gdyż po jej wykonaniu okazało się, że obraz
skrywa inny, pod pierwszą warstwą malarską. Na rysunku 7 przedstawiono zarówno oryginał jak i autoradiograf tego obrazu [12, 7].

3.4. Radiografia neutronowa
czyli reaktorów NRU, HFR i laboratorium przetwórczego IRE w Belgii. Były
to główne powody, dla których przedstawiciele NCBJ podjęli decyzje o napromienianiu tarcz uranowych, w celach produkcji Mo-99. W ten sposób reaktor
Maria opanował kryzys i wypełnił zapotrzebowanie na Mo-99 [9, 11].

3.2. Badanie struktur krystalicznych i dynamiki atomów

Badanie struktur materiałów odbywa się w kanałach poziomych, wychodzących z rdzenia reaktora.
Jak podaje [7], pięć spośród sześciu aktualnie dostępnych kanałów poziomych wyposażonych jest w urządzenia, wykorzystujące efekty rozpraszania fal
neutronów (dyfraktometry, spektrometry trójosiowe). Dyfraktometry i spektrometry trójosiowe dostarczają informację o budowie, cechach i dynamice sieci
krystalicznych. Badania te są podstawą rozwoju medycyny, przemysłu, badań
naukowych [7].
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Radiografia jest techniką stosowaną do obrazowania wnętrz obiektów, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć „gołym” okiem.
Tego, czego nie możemy zobaczyć, może
być widziane dzięki promieniowaniu.
Obiekty, które pochłaniają promieniowanie
świetlne, mogą być niewidoczne dla innych
promieniowań, takich jak promieniowanie
neutronowe lub promieniowanie gamma.
Te promieniowania wykorzystywane są
właśnie w reaktorze Maria. Miejsce radiografii neutronowej w reaktorze Maria jest
przy jednym z kanałów poziomych (H8),
odchodzących z rdzenia reaktora. Główne
zastosowanie radiografii to badanie wnętrz
urządzeń technicznych.
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Rysunek 8

Przykład zastosowania radiografii neutronowej przy badaniu wnętrza urządzenia technicznego [7].

Jak widzimy na ilustracji, radiografia
pozwoliła na zobaczenie tego, co znajduje
się wewnątrz maszyny. Jest to bardzo pomocna metoda zarówno przy eksploatacji
jak przy usterkach, gdyż można wykryć,
czy wszystko znajduje się na swoim miejscu, a jeśli nie – reagować [7].

4. Perspektywy rozwoju
medycyny nuklearnej
w Polsce
4.1. Medycyna nuklearna w Polsce

Poziom medycyny nuklearnej w Polsce
kilkanaście lat temu pozostawiał wiele
do życzenia. Brakowało zarówno ośrodków medycyny nuklearnej, jak i aparatów
potrzebnych do badań diagnostycznych
i terapii.
W 2014 roku w Polsce działało 63 zakładów medycyny nuklearnej, gdzie według standardów europejskich powinno
być ich 152. Wykonywane było ok. 170
tysięcy badań rocznie, w tym badań nad
chorobami nowotworowymi, gdzie powinno być wykonywanych 730 tysięcy.
Z tego wynika, że Polska nawet w połowie nie spełniała zapotrzebowania związanego z wykonywaniem badań.
Było to głównie spowodowane brakiem zaplecza technologicznego. W polskich zakładach medycyny nuklearnej
było zainstalowanych ok. 120 gamma-kamer i ok. 25 aparatów PET-CT i 2 aparaty PET-MRI. Dla porównania wymagania mówiły o posiadaniu przez zakłady
medycyny nuklearnej 360 gamma-kamer,
więc o 200 proc. więcej niż posiadały polskie zakłady [13, 14].

Obecnie korzysta się z rodzaju medycyny nuklearnej zwanej medycyną
precyzyjną (z ang. precision medicine), która polega na podejściu indywidualnym do każdego pacjenta, zarówno na doborze rodzaju radiofarmaceutyku, jak i jego dawki [15]
W dzisiejszych czasach widzimy znaczny rozwój medycyny nuklearnej.
Wszystko to ma na celu spełnienie standardów europejskich, ale przede wszystkim zapewnienie odpowiednich możliwości, warunków leczenia i diagnozowania w zakresie medycyny nuklearnej, głównie jeśli chodzi o onkologię.

4.2. Badania wykonywane w zakładach medycyny nuklearnej

W Polsce w ramach badań diagnostycznych wykorzystuje się tomografię
emisyjną pozytronową (PET) i tomografię emisyjną pojedynczych fotonów
(SPECT). Podczas tych badań wykonuje się dodatkowo badania tomografii
komputerowej (CT), a połączenie tego określone jest jako badania PET-CT
i SPECT-CT. Urządzeń potrzebnych do wyżej wymienionych badań z roku
na rok jest coraz więcej, dzięki coraz to nowym inwestycjom i projektom.

Rysunek 9

Liczba dofinansowanych badań PET i wartości nakładów na ten cel [16].
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Rysunek 10

Liczba skanerów PET w wybranych krajach Europy [16].

W każdym województwie w Polsce istnieje możliwość skorzystania z usług
ośrodków PET.
Na wykresie (rysunek 9) jest przedstawiony wzrost dofinansowań na tego
typu badania, co świadczy o ciągłym staraniu się o polepszenie stanu medycyny nuklearnej.
Wielkimi osiągnięciami mogą się pochwalić dwa polskie zakłady medycyny nuklearnej ze współpracą z Uczelnią Wyższą, mianowicie Centrum
Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Centrum Onkologii
– Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach i Uniwersytet Warszawski.
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Obiekty te objęły program budowy sieci ośrodków PET i uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków z pomocą finansową Ministerstwa Zdrowia.
Pieniądze dostały również Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
oraz Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w Łodzi w celach produkcji
radiofarmaceutyku.
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Radiofarmaceutyk, którego produkcja
została finansowana, to F-18-FDG. Jest
on wprowadzany do organizmu pacjenta
w celach zastosowania metody badania
diagnostycznego PET.
Dofinansowania polskich zakładów
w radiofarmaceutyki potrzebne do badań
PET zostały uruchomione w celu uniezależnienia się od innych państw, które dostarczały nam ten radiofarmaceutyk, oraz zaoszczędzeniu pieniędzy, które
można później wykorzystać na rozwój innych badań.
Do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestowania w rozwój badań PET, a nie innych, przyczyniły się statystki (rysunek 10),
które pokazują, że odbiegamy liczbą aparatów wykorzystywanych do tego badania
od zachodnich sąsiadów.
Z państw omawianych na rysunku 10
pod względem liczby skanerów, w odniesieniu do 1 miliona mieszkańców, góruje
Dania, z wynikiem ponad 10 razy większym niż w przypadku Polski. Rozpatrując ten parametr, jesteśmy gorsi jedynie od
Węgier (uwzględniając jedynie państwa
analizowane na rysunku 10). Jest to jeden
z powodów skupienia się na metodzie PET
i na aparatach, które są potrzebne do jej
przeprowadzenia [16].

4.3. Projekty realizowane w NCBJ

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
znajdujące się w Świerku jest to miejsce, w którym odbywają się działania
na światową skalę. To tam przeprowadzane badania i doświadczenia, dzięki
wysoce wykwalifikowanej kadrze, zmieniają losy ludzi. Przeprowadzanych jest
wiele projektów, które mają za zadanie
zwiększyć zakres działań prowadzonych
w NCBJ, tym samym zwiększyć znaczenie Polski, głównie, jeśli chodzi o medycynę nuklearną w świecie. Poniżej
zostaną opisane najważniejsze z prowadzonych projektów.

CERAD

CERAD to projekt, którego zadaniem
jest utworzenie Centrum Projektowania
i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie. Projekt ten
ma na celu rozbudowanie i tym samym
usprawnienie infrastruktury badawczej,
znajdującej się w NCBJ. Inwestycja ta będzie wykorzystywać istniejące już obsza-

ry, znajdujące się w Świerku. Będą nimi reaktor Maria, OR POLATOM i Centrum Informatyczne Świerk.
W ramach projektu CERAD zostaną wybudowane: budynek CERAD, laboratoria ze specjalnym wyposażeniem i najważniejszy, najdroższy element
projektu – cyklotron, przyspieszający protony i cząstki alfa do energii 30 MeV,
i deuterony do energii 15 MeV.
Dzięki temu cyklotronowi będą napromieniane odpowiednio dobrane
tarcze, z czego będą powstawać nowe izotopy promieniotwórcze. Zakres radionuklidów ma zostać powiększony o następujące radionuklidy:
C-11, N-13, O-15, F-18, Na-22, Sc-44, As-74, Cu-64, Cu-67, Ga-67, Ge-68,
Rb-81, Sr-82, Y-86, Zr-89, Tc-94m, Tc-99m, Cd-109, In-111, I-123, I-124, Tl-201,
At-211, Ac-225.
Oprócz cyklotronu w obiekcie CERAD będą zainstalowane linie produkcyjne do wytwarzania radiofarmaceutyków, wykorzystujących otrzymywane
radioizotopy. Z tego wynika, że NCBJ stanie się samowystarczalny, bo zarówno napromieniuje tarcze danego materiału, jak i wytworzy z niego potrzebne radiofarmaceutyki.
Zrealizowanie tego projektu pozwoli polskim specjalistom na badania nad
nowymi lekami, nowymi metodami leczenia oraz diagnozowania. Projekt
ten postawi Polskę jeszcze wyżej w odniesieniu do innych państw na świecie,
jeśli chodzi o liderów pod względem produkcji radiofarmaceutyków [17, 18].

MultiSom

MultiSom jest to projekt, który w pełnej nazwie brzmi: Wielowariantowe
formulacje peptydu DOTATATE jako prekursora do otrzymywania radiofarmaceutyków. Peptyd DOTATATE jest substancją czynną, którą zawierają
leki stosowane przy diagnostyce i leczeniu izotopowym, w przypadku guzów
neuroendokrynnych (nietypowe, trudne do zidentyfikowania nowotwory
o podłożu hormonalnym).
Peptyd DOTATATE zazwyczaj jest łączony z takimi radioizotopami, jak
gal Ga-68, lutet Lu-177 oraz itr Y-90.
Celem projektu jest ulepszenie sposobu przygotowania radiofarmaceutyków u osoby diagnozowanej lub leczonej, poprzez zautomatyzowanie procesu produkcji peptydu DOTATATE.
Projekt wypełnia obecne zapotrzebowanie na ten produkt, medycyny nuklearnej zarówno w naszym kraju, jak i za granicą [19, 20].

NEUTRONY H2

W NCBJ realizowany jest projekt NEUTRONY H2, w ramach którego Polska dołączy do niewielu krajów, które przeprowadzają badania nad terapią
borowo-neutronową (z ang. BNCT – Boron Neutron Capture Therapy), stosowaną w terapii nowotworowej. W zakresie projektu jest głównie mowa
o wybudowaniu dwóch nowych stanowisk badawczych.
Terapia borowo-neutronowa polega na tym, że do organizmu są wprowadzane atomy boru w formie farmaceutyka, które zbierają się w komórkach
nowotworowych. Następnie ciało napromienia się neutronami, które niszczą atomy boru, te z kolei rozpadają się, niszcząc komórki nowotworowe.
Jednakże nie jest to takie pozytywne, jakby się mogło wydawać. Bor, niszcząc komórki nowotworowe, niszczy również komórki zdrowe, zachodzi to
w stosunku 3:1, czyli na trzy uśmiercone komórki nowotworowe, uśmiercona zostaje jedna komórka zdrowa. Nad tym właśnie pracują naukowcy, aby
zmniejszyć negatywne skutki tego działania i usprawnić metodę. Nad badaniem skuteczniejszych nośników boru mają również pracować naukowcy
z NCBJ. Stanowiska badawcze do badania terapii borowo-neutronowej mają
być uruchomione niebawem, według [21] budowa tego stanowiska ma się zakończyć w 2020 roku.
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Rysunek 11

Paliwo jądrowe
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Kosz separatora
Lokalizacja planowanego konwertera w ramach projektu NEUTRONY H2 [21].

Rysunek 12

Kanał H1 i H2

Przekrój poprzeczny reaktora Maria, z uwzględnieniem kanałów poziomych [21].

W związku z planami postawienia nowego stanowiska badawczego reaktor Maria będzie musiał zostać zmodernizowany. Obecnie trwają prace przygotowawcze i remontowe. Jedną z głównych zmian jest instalacja specjalnego
konwertera, który złoży się z 24 niewielkich płytek uranowych o łącznej mocy
10 kW i zostanie umieszczony w basenie głównym reaktora.
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Z konwertera będą emitowane neutrony, które przechodzić będą przez odpowiedni kanał w basenie i ścianie reaktora, dokładane położenie widoczne jest na
rysunku 11.
Kolejną ze zmian jest remont kanałów
H1 i H2 (nowy system zamykania i osłon,
wymiana starej aparatury). Stanowiska
badawcze będą umieszczone przy kanałach poziomych H1 i H2. Ich położenie
pokazane zostało na rysunku 12.
Nowe stanowiska badawcze będą służyć nie tylko badaniom BNCT, ale również badaniom materiałowym, co również
powiększy zakres zastosowań reaktora
Maria [21, 22].

Podsumowanie
Na podstawie analizy wykorzystania reaktora Maria można zauważyć jego szczególna rolę w badaniach diagnostycznych
i terapiach nowotworowych. Reaktor Maria uratował i ciągle ratuje wiele istnień.
Jest wiele perspektyw rozwoju, dotyczącego produkcji radioizotopów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Ciągle
tworzone są nowe projekty i inwestycje,
które mają za zadanie umocnić pozycję
polskiego zakładu w światowych statystykach. Prowadzone są działania, mające
na celu, bez pomocy innych państw, przeprowadzać od początku do końca produkcję zarówno szerzej omówionego w pracy
radioizotopu Mo-99, jak i wielu innych.
Jest to bardzo ważny i ciekawy aspekt, nad
którym wykonywane są prace. Przyszłość
polskiej medycyny nuklearnej zapowiada
się obiecująco. Polska może stać się liderem w kontekście wytwarzania radiofarmaceutyków.
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English summary
Nuclear techniques used in nuclear medicine are an important element in extent
of diagnostic research and therapy, mainly in the case of cancer. This article
describes how the researches are performed and what is necessary to carry out
them, with particular emphasis on radiopharmaceuticals. Radiopharmaceuticals, i. e. radioisotopes introduced into the body of the examined person, are
an important aspect of the article, ways of their production and imaging techniques using them are defined.
Control relay. Comparison of these algorithms were made on the base of power
flow data for nine different cases of power demand and system configuration. 
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