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1. ESG – biznes czeka rewolucja
Czekająca w najbliższych latach unijny biznes rewolucja ESG wymaga rozróżnienia pomiędzy
małymi i dużymi firmami. Obowiązki raportowania działań niefinansowych z obszaru ESG
nałożone przez unijną dyrektywę CSRD w pierwszym etapie dotyczą dużych przedsiębiorstw
(zatrudniających powyżej 250 pracowników), jednak finalnie ten próg zatrudnienia ma być
obniżony do 10 pracowników. Plan zakłada, że taki obowiązek pojawi się nie wcześniej
niż w 2026 r.

2. Energetyka wiatrowa onshore musi przyspieszyć
Dzięki prawdopodobnemu ponownemu przyspieszeniu rozwoju farm wiatrowych na lądzie
otwiera się spora przestrzeń rynkowa dla środowiska startupowego. Mimo że technologie
wiatrowe rozwijane są już od wielu lat, stawiane wiatraki wciąż borykają się z wieloma
problemami – od kwestii przestrzennych, śrowdowiskowych, emisji hałasu, po niestabilność
produkcji energii, zależną od aktualnych uwarunkowań pogodowych czy magazynowania.
Takie właśnie kwestie starają się optymalizować startupy.

3. Koniec rekordów w fotowaltaice?
Jak podaje Agencja Rynku Energii, na koniec 2021 r. liczba prosumenckich instalacji
fotowoltaicznych w Polsce wynosiła ponad 845 tys. sztuk, co oznacza wzrost ponad 80 proc.
w ujęciu rocznym. W ostatnim miesiącu przed zmianą systemu rozliczeń prosumentów padł
rekord pod względem miesięcznych nowych przyłączeń prosumenckich – wynosił on 44,6 tys.
sztuk. W tej chwili jednak, po wejściu w życie zmian w przepisach dotyczących systemu rozliczeń,
liczba wniosków o zakładanie nowych paneli spadła nawet o 90 proc.

4. Niewykorzystany potencjał polskiego biogazu
Na chwilę obecną polski rynek biogazu znacząco odbiega skalą od europejskich liderów,
takich jak Niemcy. Tymczasem autorzy raportu Biogaz w Polsce wskazują, że Polska
ma o ok. 1,5 mln ha większą od Niemiec powierzchnię wykorzystywaną rolniczo, a także
bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość
bioodpadów. Jesteśmy liderem unijnym w produkcji obornika (blisko 100 mln t rocznie).
Według danych KOWR na koniec 2021 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego w Polsce
funkcjonowało 128 instalacji należących do 109 podmiotów, w których wytworzono ponad
513 mln m3 biogazu rolniczego.

5. „Zielony wodór” – Święty Graal energetyki?
Niemal wszystkie państwa unijne uwzględniły w swoich krajowych planach w dziedzinie
energii i klimatu także te dotyczące czystego wodoru – 26 z nich przyłączyło się do „inicjatywy
wodorowej” (ang. Hydrogen Initiative), a 14 państw członkowskich uwzględniło wodór
w kontekście swoich ram polityki krajowej w dziedzinie infrastruktury paliw alternatywnych.
Niektóre państwa przyjęły już strategie krajowe lub są w trakcie ich przyjmowania. Również
w Polsce w listopadzie 2021 r. przyjęta została Polska Strategia Wodorowa do 2030 r.
z perspektywą do 2040 r., której celem jest wskazanie kierunku rozwoju gospodarki wodorowej
w Polsce.

6. Dywersyfikacja odpowiedzią na zagrożenia
Turbulencje geopolityczne i rosnące koszty energii zmuszają czy to poszczególne kraje, czy
organizacje międzynarodowe, takie jak UE, do zmiany polityk energetycznych, zarówno
w ujęciu bieżącym – reagując np. na skokowe zwyżki cen surowców energetycznych, jak
i w ujęciu strategicznym – modyfikując całą filozofię produkcji energii, uniezależniając się
w możliwie szybkim tempie od zewnętrznych źródeł energii i chroniąc tym samym własne
bezpieczeństwo energetyczne.

7. Z
 miana filozofii produkcji energii – rozproszone źródła
w miejsce centralnej produkcji
Do 2030 r. już 35 proc. produkcji energii będzie pochodziło ze źródeł rozproszonych. Rozproszone
wytwarzanie energii oznacza ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji energii, wyższą
niezawodność sieci i niższą emisję gazów cieplarnianych. Zdecentralizowane generatory energii
są bardzo ważnym elementem przyszłych sieci smart grid, ponieważ umożliwiają pracę sieci
w trybie wyspowym, w którym dostarczają energię elektryczną, a czasem ciepło, do pobliskich
odbiorców w przypadku awarii centralnej elektrowni.

8. Magazynowanie kluczowe dla stabilizacji systemu
Istotną cechą odnawialnych źródeł energii jest ich potencjalna niestabilność, dlatego, oprócz
stabilizujących alternatyw dla OZE, niezwykle ważna jest także możliwość zachowania
nadwyżek wyprodukowanej energii. To, że magazyny energii są ważnym aspektem „zielonej
transformacji”, potwierdzają unijne dokumenty.

9. Innowacje technologiczne w służbie energetyki
Unowocześnianie infrastruktury energetycznej jest bezpośrednio związane z wdrażaniem
innowacyjnych cyfrowych rozwiązań, takich jak specjalne czujniki, infrastruktura wykorzystująca
Big Data – ułatwiająca bieżącą wymianę i analizę danych, AI, blockchain czy 5G. Postęp
technologiczny daje pole do działania dla startupow oferujących usługi dla sektora energii
i jego odbiorców.

10. Cyberbezpieczeństwo energetyki w obliczu zagrożeń
Przestarzałe instalacje, które funkcjonują w Polsce od kilkudziesięciu lat, są podatne
na cyberataki. Niemal wszyscy eksperci są zgodni, że ryzyko zagrożeń, jeśli chodzi infrastrukturę
energetyczną, czy to państwową, czy poszczególnych przedsiębiorstw, jest obecnie wyższe
niż kiedykolwiek.
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Wstęp
Przygotowanie raportu na temat sektora energetycznego to trudne
i ambitne zadanie. Energetyka stanowi filar gospodarki każdego
nowożytnego państwa i to już od czasów, kiedy zaczął tworzyć się przemysł
napędzany energią z surowców kopalnych. Jest to sektor niezwykle
skomplikowany, wieloaspektowy, zależny od znacznej liczby różnorodnych
czynników. Można powiedzieć, że energetyka to krwiobieg gospodarki,
w którym każda anomalia przekłada się bezpośrednio na codzienne
funkcjonowanie państwa i społeczeństwa. Nie jest to także segment rynku
wolny od polityki, co jeszcze bardziej komplikuje jego obraz.
Sektor energetyczny pełni funkcję strategiczną, dlatego podlega
licznym przepisom regulującym jego działania, zarówno na poziomie
międzynarodowym, jak i wewnątrzkrajowym. Tło legislacyjne dla sektora
energii to gąszcz unijnych dyrektyw, rozporządzeń i zaleceń, które
dodatkowo ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom. Nie jest
to jednak wyłącznie unijna specyfika – także polskie przepisy dotyczące
rynku energii są skomplikowane i podlegają nieustannym zmianom.
Ta obszerność tematu i dynamika zmian nie ułatwiają analizy aktualnej
sytuacji. Tym bardziej, że wyzwania, z którymi musimy się mierzyć, są
obecnie większe niż kiedykolwiek, a nakładające się na siebie kryzysy
wymuszają na legislatorach ciągłe reagowanie na wyzwania, zagrożenia
i nieraz sprzeczne interesy uczestników tego rynku.
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I tu dochodzimy do kluczowej kwestii – polityka energetyczna stanęła bowiem
w obliczu trzech równoczesnych kryzysów, z których każdy przynosi prawdziwą
rewolucję w myśleniu o rynku energii. Po pierwsze, światowe gospodarki
wychodzą w szybszym lub wolniejszym tempie ze spowolnienia wywołanego
pandemią koronawirusa, kiedy to zapotrzebowanie na energię elektryczną
znacząco zmalało, co było efektem wprowadzanych powszechnie na całym
świecie lockdownów. Gdy zagrożenie epidemiczne zaczęło słabnąć, nastąpiło
szybkie odbicie w gospodarce, a co za tym idzie – nagłe, globalne zwiększenie
zapotrzebowania na energię i problemy z zaspokojeniem tych szybko
rosnących potrzeb. A to przełożyło się na ceny surowców energetycznych,
wywołując znaczny skok światowych cen energii.
Świat nie zdążył jeszcze odetchnąć po pandemii, a już wpadliśmy w kolejny,
niezwykle silny kryzys. Agresja Rosji na Ukrainę spotkała się z najmocniejszymi
w historii sankcjami gospodarczymi, w tym na rosyjskie surowce, które były
podstawą funkcjonowania niemal wszystkich europejskich gospodarek.
Kraje europejskie, czy to odcinające się, czy odcięte od dostaw z Rosji, szukają
na całym świecie alternatyw – gaz z Norwegii, ropa z państw arabskich czy
z Wenezueli, węgiel z Kolumbii bądź RPA. Niestety, popyt na te surowce
przeważa nad podażą, a to kolejny element windujący i tak już historycznie
wysokie ceny.
Na to wszystko nakłada się trzeci kryzys. Wydaje się on mniej nagły
i spektakularny, ale de facto z nich wszystkich najgroźniejszy – chodzi
oczywiście o katastrofę klimatyczną, której pierwsze symptomy są już
widoczne gołym okiem. Jest to kryzys najtrudniejszy, bo postępuje
od lat, a jego uniknięcie, przynajmniej do pewnego stopnia, jest już raczej
niemożliwe. Wygląda na to, że po latach dyskusji i deklaracji, a nie działań,
problem wreszcie został dostrzeżony i podejmowane są próby uniknięcia
najgorszych scenariuszy. Takie dokumenty jak ONZ-owska Agenda 2030 czy
unijny Zielony Ład, którego konsekwencją jest pakiet Fit for 55 i Taksonomia
UE, pokazują wyraźny kierunek, w którym zmierzamy. Wnioski, do których
doszli unijni decydenci, są jednoznaczne – musimy możliwie szybko odejść
od energii opartej na surowcach kopalnych, a znacząco zwiększyć udział
energii ze źródeł odnawialnych. Nie jest to zadanie ani łatwe, ani tanie – tym
bardziej że poszczególne kraje są na zupełnie różnych etapach tego procesu,
a to nie ułatwia osiągania międzynarodowego konsensusu w tej sprawie.
A ten jest niezbędny, tym bardziej dziś, kiedy Unia ma wojnę u swoich granic
i musi być zjednoczona w obliczu nowego zagrożenia.
Skokowy wzrost udziału OZE w produkcji energii jest zatem niezbędny nie tylko
z powodów ekologicznych, lecz także geopolitycznych i ekonomicznych.
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Negatywne skutki zmian klimatu przekładają się bezpośrednio na koszty,
jakie niosą za sobą np. gwałtowne zjawiska pogodowe i różnego typu
katastrofy. Profilaktyka zawsze kosztuje mniej niż leczenie choroby wynikającej
z braku reakcji na pierwsze symptomy. Jeśli chodzi o aspekt geopolityczny,
uniezależnienie się od importu surowców rosyjskich siłą rzeczy wymusza
przyspieszenie przechodzenia na OZE, aby w jak największym stopniu
zdywersyfikować źródła energii. Po trzecie, mamy aspekt ekonomiczny
– wydobycie i eksploatacja surowców kopalnych kosztują coraz więcej
i stają się coraz mniej opłacalne. Równocześnie przyspieszający postęp
technologiczny umożliwia obniżenie kosztów produkcji energii z OZE, a także
zwiększanie efektywności tego typu „zielonych” technologii. Jak pokazują
liczne dane rynkowe, w ostatnich latach sektor OZE notuje zdecydowane
przyspieszenie niemal na całym świecie.
To, jaki typ OZE w danym kraju dominuje, zależy w dużej mierze
od uwarunkowań geograf icznych i klimatycznych. W tej chwili najszybciej
rozwija się energetyka wiatrowa i solarna. Cechą charakterystyczną tych
rozwiązań jest jednak pewna niestabilność, która wymaga uzupełnienia.
Miks energetyczny musi być zatem wspierany innymi sposobami produkcji,
najlepiej także wykorzystującymi jakiś rodzaj OZE. Postęp technologiczny
i światowe trendy pozwalają sądzić, że rola takich rozwiązań jak biogazownie
czy energia z „zielonego” wodoru będzie wzrastać. I to faktycznie się
dzieje, także w Polsce, choć akurat my jesteśmy dopiero na początku
tej drogi i daleko nam do liderów. Nie zmienia to faktu, że polskie,
państwowe koncerny energetyczne realizują już pierwsze takie projekty.
W tym miejscu otwiera się właśnie ogromna szansa dla startupów, które już
dziś oferują usługi, także w tych mniej rozwiniętych dotychczas obszarach,
jak technologie wodorowe czy biogaz. Oczywiście największe grono
startupów sektora energii koncentruje się na projektach fotowoltaicznych
i wiatrowych.
Rola startupów wydaje się tu kluczowa – dzięki swoim odważnym,
innowacyjnym projektom są w stanie wesprzeć branżę energetyczną
w tej trudnej transformacji. Muszą jednak mieć dostęp do finansowania,
niezbędnego dla wsparcia w rozwoju i komercjalizacji swoich rozwiązań.
A akurat w tym segmencie rynku próg wejścia wydaje się dosyć wysoki, jeśli
chodzi o koszty. Na szczęście działa już spora liczba instytucji, które inwestują
na tym rynku w Polsce. W piątym rozdziale naszego raportu analizujemy
dokładnie, jakie są możliwości dla startupów tego sektora, jeśli chodzi
o wsparcie. Udzielają go przede wszystkim instytucje państwowe, takie
jak: PFR, NCBR, NFOŚ, KOWR. Nie powinno to dziwić, skoro już na wstępie
zaznaczyliśmy, że dobrze funkcjonująca energetyka i jej możliwie bezbolesna
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transformacja leżą w strategicznym interesie państwa. Swoje wsparcie
oferują jednak także korporacje – tu za dobry przykład może posłużyć
Microsoft lub PGNiG. Oczywiście nie należy także zapominać o wsparciu
z funduszy unijnych – realnie finansujących zieloną transformację w krajach
członkowskich. To, czego brakuje, to większej ilości kapitału prywatnego
w tym obszarze. Choć i to wydaje się zmieniać – fundusze VC i CVC, np. PGNiG
Ventures lub inwestorzy branżowi już dostrzegają potencjał, jaki mają przed
sobą startupy szeroko rozumianego sektora energii.
To, że perspektywy szybkiego rozwoju startupów na rynku energii są
realne, wydaje się oczywiste. Wymuszą to zmiany, które będą miały miejsce
na światowych rynkach energii. Proces przechodzenia z centralnego
systemu produkcji i dystrybucji energii na sieci rozproszone, rozwój
segmentu prosumenckiego, potrzeba nowych rozwiązań z zakresu
digitalizacji energetyki, a co za tym idzie – cyberbezpieczeństwa czy
wreszcie rozwiązania problemu magazynowania energii – to wszystko są
obszary, w których jest miejsce na innowacyjne, elastyczne rozwiązania.
A to właśnie stanowi domenę startupów. Ich obecność w tej branży jest
zatem korzystna dla wszystkich jej uczestników, a f inalnie dla nas, czyli
konsumentów.
Jeśli więc chodzi o rynek energii – produkcję, infrastrukturę przesyłową
i dystrybucyjną – czeka nas ogromna zmiana. To jednak nie wszystko.
Już niebawem prawdziwa rewolucja dokona się w całym, szeroko
rozumianym biznesie. Ta rewolucyjna zmiana zawiera się w trzech terminach:
„Environmental”, „Social” i „Corporate Governance”, czyli ESG. Komisja
Europejska opublikowała projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainable
Reporting Directive), która ma zacząć obowiązywać w 2024 r. Dokument
nakłada szereg nowych obowiązków w zakresie raportowania działań
prowadzonych przez przedsiębiorstwa właśnie w zakresie ESG – w biznesie
trzeba będzie brać pod uwagę czynniki środowiskowe, społeczne i te
związane z ładem korporacyjnym. Właściwe przygotowanie się do wdrożenia
tej dyrektywy w sposób uporządkowany i terminowy może być ogromnym
wyzwaniem dla większości firm. Tymczasem z naszych analiz wynika,
że wiele z nich nie zdaje sobie jeszcze sprawy ze skali tego wyzwania.
Wszystko zmierza zatem w jednym kierunku – bez względu na wielkość
i skalę biznesu firmy nieuwzględniające w swojej działalności czynników
„zielonych” w ciągu najbliższych kilku lat mogą mieć problemy, także
dlatego, że stracą możliwość pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Instytucje
finansowe, w tym banki, nie chcą i nie mogą już inwestować w obszary
nieuwzględniające czynników ekologicznych, a korporacje, same stając
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się „zielone”, zaczynają tego samego wymagać od swoich kontrahentów.
Zatem także małe firmy nie unikną transformacji w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej i muszą przygotować się na zmiany. W innym wypadku mogą
całkowicie wypaść z rynku.
Jak jednak argumentują liderzy tego procesu, zmiany w obszarze ESG są
dla nich inwestycją, a nie kosztem. Zredukowanie oddziaływania przez
firmy na środowisko spowoduje, że bieżąca działalność będzie bardziej
zrównoważona i efektywna, co z kolei przełoży się na konkretne oszczędności,
a możliwość transformacji obecnie funkcjonujących modeli biznesowych
w średnim lub długim okresie może przełożyć się na wzrost produktywności.
Tu także tworzy się przestrzeń dla innowacyjnych startupów oferujących
nowoczesne technologie, które ułatwią spełnienie wymogów dotyczących
niskoemisyjności czy energooszczędności, a równocześnie pomogą obniżyć
bieżące koszty prowadzenia biznesu. Już za kilka lat będziemy mieli okazję
przekonać się naocznie, czy i w jakim stopniu te wszystkie ambitne plany udało
się zrealizować i czy ta „zielona rewolucja” faktycznie przełoży się na poprawę
jakości naszego życia.

Tomasz Snażyk
CEO
Fundacja Startup Poland
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Aktywne wspieranie innowacyjnych
technologii to konieczność
Polski sektor energetyczny stoi obecnie w obliczu wielkich wyzwań
związanych zarówno z polityką energetyczną Unii Europejskiej, jak i sytuacją
geopolityczną, w tym z kryzysem energetycznym, wojną w Ukrainie i jej
następstwami. Priorytetem w budowie nowego systemu energetycznego
w Europie jest możliwie szybkie przejście do niskoemisyjnej gospodarki
z jednoczesnym zapewnieniem stabilności cenowej i bezpieczeństwa dostaw
energii i jej nośników.
Przed państwami członkowskimi UE, w tym i Polską, stoi niełatwe wyzwanie
budowy systemu zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne przy
jednoczesnej optymalizacji cen energii i minimalizacji szkodliwości
dla środowiska.
W ostatnich miesiącach szczególnego znaczenia nabiera wymiar
bezpieczeństwa energetycznego. Niespotykane do tej pory wahania cen
energii, wynikające głównie z ograniczenia dostaw gazu i ropy naftowej przez
Rosję powodują, iż transformacja energetyczna staje się jeszcze większym
wyzwaniem. Rekordowe ceny energii stanowią dziś problem zarówno
dla państw, jak i dla firm, nie tylko w sektorze energetycznym, ale również dla
wszystkich obywateli, którzy bezpośrednio odczuwają skutki obecnej sytuacji.
Kryzys energetyczny w Europie i na świecie, który rozpoczął się jeSzcze przed
napaścią Rosji na Ukrainę, był preludium do jego dalszej eskalacji. Od jesieni
ubiegłego roku ceny gazu wystrzeliły do niespotykanych dotąd poziomów,
w szczytowych momentach osiągając notowania ponad 1300 proc. wyższe
niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Obecnie obserwujemy również
rekordowy skok cen nośników energii. To wszystko przekłada się na wyzwania,
z jakimi mierzymy się obecnie i przyjdzie nam mierzyć się w niedalekiej
przyszłości. Dlatego niezwykle ważna jest dywersyfikacja kierunków
dostaw nośników energii. Równie ważne są intensyfikacja prac związana
z alternatywnymi paliwami i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Jeśli
na tym polu osiągniemy sukces, nasze szanse na niezależność energetyczną
znacząco wzrosną.
Transformacja w kierunku niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł
wytwarzania energii to nieuchronna perspektywa, jaka czeka branżę
energetyczną w Polsce i Europie. Dywersyfikacja i szukanie nowych źródeł
dostaw oraz produkcji energii jest obecnie koniecznością dla niemal
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każdej firmy działającej w sektorze energetycznym. Warto podkreślić,
ze Polska zrozumiała ten problem jeszcze przed pojawieniem się kryzysu
energetycznego i wybuchem wojny w Ukrainie. Najlepszym przykładem
świadomej dywersyfikacji i strategicznej transformacji była budowa
w Świnoujściu terminalu gazu skroplonego LNG im. Lecha Kaczyńskiego,
budowa Baltic Pipe, umożliwiająca pozyskanie gazu z naszych norweskich
koncesji oraz budowa kolejnych połączeń gazowych z państwami
sąsiadującymi, a także aktualna rozbudowa zdolności magazynowych.
Wszystkie dotychczas podjęte działania dowodzą prawdziwości tezy, iż
bezpieczeństwo energetyczne jutra należy wypracowywać dzisiaj.
Innowacyjne technologie umożliwiające produkcję nisko i zeroemisyjnej
energii znajdują się obecnie w ścisłym zainteresowaniu PGNiG. Tym bardziej, iż
w niedalekiej przyszłości PGNiG będzie częścią koncernu multienergetycznego
wraz z PKN ORLEN i Grupą Lotos, posiadającego pozycję lidera w zakresie
transformacji energetycznej w kierunku niskoemisyjnym. Jesteśmy świadomi
tego, że gaz jest obecnie paliwem przejściowym, dlatego tym bardziej
wierzymy, iż nowatorskie technologie są kluczowym elementem transformacji
naszej grupy oraz całego sektora energetycznego.
W tym kontekście szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniego
wsparcia dla rozwoju nowych technologii, które posiadają praktyczny
potencjał do realizacji celów transformacji energetycznej w wymiarze
krajowym i europejskim. Grupa Kapitałowa PGNiG chce sprostać aktualnym
wyzwaniom i rozumie, że ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać startupy.
Dlatego aktywnie uczestniczymy w ekosystemie wspierania innowacyjnych
technologii, zarówno poprzez bezpośrednie inwestycje kapitałowe,
jaki i poprzez dzielenie się swoją wiedzą i możliwościami wynikającymi
z wieloletniej działalności w sektorze energetycznym. Działania takie
realizujemy m.in. poprzez PGNiG Ventures Sp. z o.o., która jest korporacyjnym
ramieniem inwestycyjnym Grupy PGNiG, nakierowanym na wyszukiwanie
i wspieranie nowatorskich technologii pomagających sprostać aktualnym
i przyszłym wyzwaniom sektora energetycznego.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Prezes Zarządu
PGNiG SA
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Energia ukryta w danych
Dezorganizacja globalnego ładu polityczno-gospodarczego wzmogła
dyskusję o konieczności przyspieszenia transformacji energetycznej. Szybkie
i efektywne przeprowadzenie zmian będzie możliwe tylko z udziałem
technologii cyfrowych. Pozwolą one spółkom energetycznym wykorzystać
moc danych, lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i wyzwania związane
ze zmianą energetycznego układu sił i zadbać o bezpieczeństwa infrastruktury.
Za słowami idzie przyjęty przez rząd program transformacji sektora
elektroenergetycznego.
Praktyka pokazuje, że łącznie przeprowadzona „bliźniacza transformacja”
(twin transformation) energetyczna i cyfrowa daje optymalne warunki
do wykorzystania potencjału obu i napędza ożywienie gospodarcze. Jedną
z pierwszych inicjatyw tego typu jest wspólny projekt TAURON i Microsoft,
obejmujący działania na rzecz rozwoju Inteligentnego Miasta we Wrocławiu.
Wrocławianie będą mogli korzystać z usług, które wpłyną na oszczędność
energii, usprawnienie ruchu ulicznego, zwiększenie bezpieczeństwa
i ochronę środowiska. Mieszkańcy uzyskają dostęp do przydatnych informacji
o jakości powietrza, wolnych miejscach parkingowych oraz natężeniu ruchu.
Czy za dobrymi doświadczeniami pójdą kolejne?

Cyfrowe paliwo wzrostu
Przyjęty
przez
rząd
kompleksowy
program
transformacji
elektronenergetycznej przewiduje realizację ambitnych inicjatyw na rzecz
skokowego podniesienia efektywności sektora. Rząd chce, aby koncerny
energetyczne z udziałem Skarbu Państwa skupiły się na realizacji inwestycji
niskoemisyjnych. W tym celu, z grup kapitałowych spółek wydzielone zostaną
aktywa związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych
jednostkach węglowych, którymi zarządzać będzie Narodowa Agencja
Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Plany zakładają również
utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), gdzie
będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne m.in. do zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej. Co więcej, już do 2028 r. aż 80 proc.
gospodarstw domowych ma mieć w swojej dyspozycji nowoczesne liczniki
zdalnego odczytu. Docelowo liczba inteligentnych liczników szacowana jest
na ok. 16,5 mln. To tylko część złożonych przedsięwzięć, których wspólnym
mianownikiem jest przetwarzanie i wykorzystanie gigantycznych zasobów
danych. Ich sprawna analiza jest możliwa tylko w chmurze obliczeniowej,
która oferuje nieograniczone możliwości skalowania systemu i dostosowania
ich do skokowego zapotrzebowania na moc obliczeniową.
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Deszcz przychodów z chmury
W dobie lawinowego przyrostu danych wykorzystanie technologii cyfrowych,
a w szczególności chmury obliczeniowej, jest dla firm z sektora energetycznego
warunkiem przewagi konkurencyjnej. Technologia cloud pozwala wydobyć
moc danych i monetyzować je przy tworzeniu nowych ofert. Korzyści finansowe
w chmurze dla sektora energetycznego prowadzą również do oszczędności,
które – w zależności od modelu wdrożenia – sięgają średnio 50, a niekiedy
do 60% zastąpionych kosztów IT (według badań przeprowadzonych przez
International Data Corporation)1.
Modelowym przykładem cyfryzacji sektora jest Estonia, w której każde
gospodarstwo domowe posiada inteligentny licznik zdalnego odczytu
bieżącego i prognozowanego zużycia energii. Dzięki wykorzystaniu sztucznej
inteligencji do analizy danych można lepiej zarządzać bilansowaniem
posiadanych sieci energetycznych, dysponować szerszą i bardziej przydatną
wiedzą o klientach, zapobiegać awariom czy lepiej katalogować i zarządzać
zasobami fizycznymi. Inteligentne liczniki u końcowych użytkowników to tylko
jedna z metod stosowanych w celu istotnej poprawy zarządzania firmą, obok
całego szeregu rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.
Spółki energetyczne zgodnie dostrzegają, że coraz trudniej jest zarabiać
na kilowatogodzinach i rozglądają się za nowymi sposobami kreowania
wartości dodanej. Praktyka pokazuje, że technologia chmury, sztucznej
inteligencji i zaawansowanej analityki danych stymulują kolejne strumienie
przychodów. Nie od dziś wiadomo, że walutą naszych czasów są dane, a tych
firmy energetyczne mają pod dostatkiem. Chmura pozwoli je uwolnić, czego
korzyści odczują wszyscy.

Tomasz Niebylski
Dyrektor ds. Sektora Energetycznego,
Telekomunikacji i Produkcji
Microsoft w Polsce
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Legislacja europejska i krajowa
Polityka energetyczna określająca zasady wytwarzania i przesyłu energii
elektrycznej jest kluczowym, strategicznym elementem funkcjonowania
każdego państwa, a także międzynarodowych organizmów, takich jak Unia
Europejska. Dlatego zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej jest
niezbędne – bez tego sprawne funkcjonowanie gospodarki jest niemożliwe. Aby
jednak rynek energii funkcjonował bez przeszkód, niezbędne jest określenie
ram prawnych, w których sektor ten może się poruszać. Dzieje się to zarówno
na poziomie poszczególnych krajów, jak i na poziomie unijnym. Wyzwania,
jakie stoją przed nami, są tak duże i złożone, że nie sposób się z nimi mierzyć
w oderwaniu od całej unijnej wspólnoty, szczególnie teraz, kiedy z powodów
geopolitycznych ceny energii gwałtownie rosną.
Europejska polityka energetyczna koncentruje się na stworzeniu
zintegrowanego rynku energii, a przy okazji zapewnieniu bezpieczeństwa
i stabilności tego sektora. Wśród wymienianych w tym kontekście wyzwań
wskazuje się m.in. na: ograniczenie uzależnienia od importu energii, zwiększenie
dywersyfikacji dostaw, stabilizację cen w obliczu szybko rosnącego, globalnego
zapotrzebowania na energię, zmiany klimatu i wymuszony przez nie rozwój
energii odnawialnej, a wreszcie bezpieczeństwo, co nabiera szczególnego
znaczenia w obliczu konsekwencji wojny w Ukrainie. Komisja Europejska
chce, by UE zmobilizowała mniej więcej 300 mld euro, w tym 72 mld euro
w dotacjach i 225 mld euro w pożyczkach, na zmniejszenie swojej zależności
energetycznej od Rosji. Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła zarys
tego planu w maju bieżącego roku.
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Podstawą unijnej polityki energetycznej jest sam Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE), a konkretniej art. 194 tego dokumentu. Ujęte są w nim
wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa dostaw, funkcjonowania sieci
energetycznych, polityki dekarbonizacji, energii jądrowej, a także wszelkie
pozostałe przepisy determinujące kształt europejskiej polityki energetycznej
– zarówno jeśli chodzi o rynek wewnątrzunijny, jak i politykę zewnętrzną Unii.
Co warto jednak zaznaczyć, zgodnie z art. 194 ust. 2 TFUE każde państwo
członkowskie zachowuje prawo „do określania warunków wykorzystania jego
zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej
struktury jego zaopatrzenia w energię”. Określone w traktacie cele są jednak
wspólne dla wszystkich państw Wspólnoty.
W 2018 r. Rada Europejska ostatecznie zobowiązała się do osiągnięcia
następujących celów do 2030 r.:
∙ r edukcja o przynajmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych w porównaniu
z poziomami z 1990 r.;
∙ z
 większenie do 32 proc. udziału energii odnawialnej we wszystkich źródłach
zużywanej energii;
∙ poprawa efektywności energetycznej o 32,5 proc.;
∙ p
 ołączenia międzysystemowe obejmujące co najmniej 15 proc. systemów
elektroenergetycznych UE.
Te ambitne cele wyznaczają jasną, choć niełatwą ścieżkę dla polityki
energetycznej poszczególnych państw członkowskich.
Komisja Europejska w lutym 2015 r. opublikowała Strategię na rzecz unii
energetycznej. Jej celem jest zapewnienie europejskim konsumentom
bezpiecznych konkurencyjnych i przystępnych cenowo dostaw energii. Jak
czytamy w komunikacie opracowanym przez KE, strategia unii energetycznej
opiera się na pięciu wzajemnie wzmacniających się i ściśle powiązanych
obszarach mających na celu doprowadzenie do większego bezpieczeństwa
energetycznego, stabilności i konkurencyjności. Należą do nich:
∙ bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie;
∙ w pełni zintegrowany europejski rynek energii;
∙ efektywność energetyczna przyczyniająca się do ograniczenia popytu;
∙ dekarbonizacja gospodarki;
∙ badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.
Autorzy koncepcji unii energetycznej wskazali na szereg wyzwań, które
muszą zostać przezwyciężone, aby europejski rynek energii spełnił

19

wyznaczone w strategii cele. Niezbędną zmianą będzie m.in. zwiększenie
roli działań podejmowanych na szczeblu europejskim i redukcja krajowych
ram regulacyjnych w poszczególnych krajach. Bez zwiększonej integracji
w tym obszarze nie jest możliwe zapewnienie właściwej efektywności
rynkowej, a co za tym idzie – bardziej przystępnych cen energii dla odbiorców
końcowych. Wskazano również, że konsumenci mają zbyt mało możliwości
wyboru dostawców i niedostateczną kontrolę nad kosztami, a infrastruktura
energetyczna jest przestarzała i niedostosowana do zwiększonej produkcji
ze źródeł odnawialnych. W strategii znalazł się również zapis dotyczący
potrzeby zwiększania nakładów na wsparcie przedsiębiorstw z sektora
zaawansowanych technologii. Powstałe dzięki temu nowe obszary
działalności biznesowej mają zdaniem KE ogromny wpływ na cały sektor
energetyczny i konsumentów.
Z kolei w 2016 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków2. Jest to zbiór propozycji KE w dziedzinie energetyki
przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE, mający na celu zapewnienie
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki na wszystkich poziomach
gospodarki. Dotyczy to całego procesu – od produkcji energii, aż po jej
konsumpcję na poziomie pojedynczych gospodarstw domowych. Dokument
ten wprowadza równowagę pomiędzy wagą decyzji podejmowanych
na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym. Wskazuje na synergię i zwiększanie
wydajności wspólnotowej polityki energetycznej. Pakiet ten składa się
z ośmiu ustaw – każda z nich reguluje inny obszar tej polityki: zarządzanie
unią energetyczną, strukturę rynku energii, gotowość na wypadek zagrożeń,
efektywność energetyczną, źródła odnawialne, a także przepisy dotyczące
funkcjonowania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(unijny organ regulacyjny). Ostatni element tego pakietu został przyjęty
w grudniu 2019 r. Na tej podstawie kraje członkowskie UE muszą przedstawić
i zrealizować 10-letnie krajowe plany w zakresie energii i klimatu, a co 2 lata
przedkładać sprawozdania z postępów i opracowywać spójne krajowe
strategie długoterminowe.
Unia Europejska za główny cel postawiła sobie osiągnięcie neutralności
klimatycznej do 2050 r. W odpowiedzi na ten plan przygotowany został pakiet
inicjatyw politycznych nazwany Europejskim Zielonym Ładem (European
Green Deal), mający istotny wpływ na bardzo wiele obszarów gospodarki
unijnej. W dokumencie tym podkreślona została potrzeba całościowego
i międzysektorowego podejścia do tematu. Obejmuje on wiele różnorodnych, ale
połączonych ze sobą obszarów, m.in.: klimat, transport, przemysł, rolnictwo czy
właśnie energię. W ramach EZŁ powstało również Europejskie Prawo o Klimacie
– dokument przekładający ambitne, zaplanowane do 2050 r., cele klimatyczne
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Unii na grunt prawodawstwa3. Jak czytamy w dokumencie w kontekście
sektora energetycznego, „z uwagi na istotny wpływ produkcji i zużycia energii
na poziom emisji gazów cieplarnianych niezbędne jest przejście na bezpieczne,
zrównoważone, przystępne cenowo i chronione systemy energetyczne oparte
na wykorzystaniu źródeł odnawialnych, sprawnie działającym wewnętrznym
rynku energii oraz poprawie efektywności energetycznej, przy zmniejszeniu
ubóstwa energetycznego. Ważnymi czynnikami napędzającymi realizację
celu neutralności klimatycznej są również transformacja cyfrowa, innowacje
technologiczne oraz badania i rozwój”.
Elementem Europejskiego Zielonego Ładu jest przyjęty w lipcu 2021 r. pakiet
Fit for 55, mający na celu dostosowanie unijnego prawa do zaplanowanych
zmian transformacyjnych w gospodarce i społeczeństwie. Zgodnie
z tym planem UE ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz
zmniejszyć o co najmniej 55 proc. emisję netto gazów cieplarnianych
w porównaniu z 1990 r. Energetyka odgrywa w tym planie kluczową rolę.
Zapisy dotyczą m.in. zmian w handlu emisjami CO², mających jeszcze
mocniej motywować do redukcji emisji poprzez stopniowe podnoszenie
ich ceny oraz przyspieszenie przechodzenia na odnawialne źródła energii.
Do 2030 r. aż 40 proc. energii ma pochodzić z OZE. Dodatkowo podmioty
sektora publicznego będą miały obowiązek termomodernizacji swoich
budynków, aby zmniejszyć zużycie energii. Dokument zobowiązuje również
kraje członkowskie do wprowadzenia zmian podatkowych, wspierających
rozwiązania proekologiczne. Takie były założenia jeszcze do niedawna, jednak
w obliczu kryzysu energetycznego wywołanego wojną i sankcjami na Rosję
wskaźniki obrane w Zielonym Ładzie mają zostać jeszcze podniesione. Cel
efektywności energetycznej UE na 2030 r. zostanie zwiększony z 9 proc.
do 13 proc., a cel na 2030 r. dla energii odnawialnej w UE z 40 proc. do 45 proc.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ogłaszając ten
plan, uzasadniała, że oszczędność energii to najszybszy i najtańszy sposób
rozwiązania obecnego kryzysu energetycznego.
Unia Europejska jest w tej chwili z pewnością globalnym liderem, jeśli chodzi
o rozwiązania mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. Chce
być przykładem dla pozostałych, wzmacniając proekologiczne dążenia
w innych regionach globu. Trzeba jednak pamiętać, że kraje członkowskie
są pod tym względem bardzo różnorodne, a ich gotowość do zmian w tych
obszarach będzie wiązała się z różnym poziomem kosztów. Polska jest
tu w trudnej pozycji, mając na uwadze fakt, jak istotna część polskiego sektora
energetycznego opiera się na węglu, a wykorzystanie energii odnawialnej
jest u nas nadal niewielkie w porównaniu z wieloma krajami UE.
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Jak kształtowała się nasza krajowa legislacja w obszarze energii? W kwietniu
1997 r. uchwalono prawo energetyczne – to ustawa określająca zasady
kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia
i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw
energetycznych. Ponadto wskazuje ona organy właściwe w sprawach
gospodarki paliwami i energią. Zastąpiła funkcjonującą wcześniej ustawę
z 1984 r. o gospodarce energetycznej, która regulowała stosunki gospodarcze
na rynku paliw i energii w gospodarce nakazowo-rozdzielczej.
Prawo energetyczne było wielokrotnie nowelizowane. To właśnie na mocy
tego aktu prawnego powstał Urząd Regulacji Energetyki, czyli organ
centralnej administracji rządowej realizujący zadania z zakresu promowania
konkurencji oraz regulacji gospodarki m.in. na rynku energii elektrycznej,
paliw i gazu. Powoływany na 5-letnią kadencję prezes URE reguluje
działanie podmiotów tego sektora, równoważąc interesy przedsiębiorstw
energetycznych i odbiorców energii.
Zadania tego kluczowego dla funkcjonowania państwa urzędu
zdefiniowane są następująco: „Obowiązki i kompetencje prezesa URE są
ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki, tzn. warunkami
ekonomicznymi
funkcjonowania
przedsiębiorstw
energetycznych,
koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi
z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.
Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane
są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego
do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania
paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom
naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska,
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia
interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii”4.
W 2015 r., w odpowiedzi na unijną dyrektywę w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych5, uchwalona została ustawa
o odnawialnych źródłach energii. Wcześniej pewne zapisy dotyczące OZE
znajdowały się w ustawie – Prawo energetyczne. Ustawa ta opisuje dokładnie
zasady udziału energii z OZE w zużyciu ogólnym i podzieliła wytwarzanie energii
na mikro-, małe i duże instalacje, co ułatwiło inwestowanie w elektrownie
OZE produkujące energię na potrzeby własne inwestora, którym może być
osoba prywatna, przedsiębiorca, rolnik lub samorząd.
Polska zadeklarowała osiągnięcie 21–23 proc. udziału odnawialnych źródeł
energii w zużyciu energii brutto, czyli w energetyce, ciepłownictwie,
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chłodnictwie i transporcie. Za odnawialne źródło energii ustawa uznaje
odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru,
promieniowania
słonecznego,
energię
aerotermalną,
geotermalną,
hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów6.
Dokument ten zliberalizował obowiązki dotyczące koncesji niezbędnych dla
podjęcia działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE.
Jedynie kwestie wytwarzania ciepła z OZE zostały wyłączone z tych zapisów
i podlegają wciąż prawu energetycznemu. Dzięki wprowadzonym przepisom
uregulowano system aukcyjny do sprzedaży energii elektrycznej z OZE
wprowadzanej do sieci. W myśl ustawy wytwórcy energii, którzy planują
budowę instalacji odnawialnego źródła energii, są dopuszczeni do udziału
w aukcji po przejściu postępowania kwalifikacyjnego, w którym dokonywana
jest ocena formalna przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej
projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii. Aukcje odbywają się przez
Internet i przeprowadzane są odrębnie dla instalacji o mocy nie większej niż
1 MW oraz większej niż 1 MW w ramach jednej z pięciu grup technologicznych
poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii (art. 73 ust. 3a ustawy
o OZE). Ustawa wprowadziła także definicję pojęcia „prosument”, które oznacza
odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie
umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby
własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością ̨ gospodarczą regulowaną
ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646).
Innymi ważnymi krajowymi aktami prawnymi były ustawy z maja 2016 r.
o efektywności energetycznej oraz ze stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych. Ten pierwszy dokument wprowadził krajowy cel
oszczędności energii finalnej do końca 2030 r. realizowany poprzez System
świadectw efektywności energetycznej, potocznie zwany białymi certyfikatami.
Nakłada on coroczny obowiązek oszczędności energii na podmioty
zobligowane7. Są to przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło
sieciowe, paliwa gazowe odbiorcom końcowym oraz – od połowy 2021 r. –
podmioty paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe, jak również
odbiorcy końcowi, przyłączeni do sieci na terytorium RP oraz domy maklerskie.
Alternatywnym sposobem realizacji ustawowego obowiązku jest uiszczenie
przez podmiot zobowiązany opłaty zastępczej. Co daje udział w tym systemie?
Po przyznaniu certyfikatu i zrealizowaniu inwestycji uczestniczący podmiot
otrzymuje prawa majątkowe, które można sprzedawać (np. na towarowej
giełdzie energii), uzyskując zysk. Ustawa była modyfikowana i w 2022 r.
wprowadzono do niej wiele dalszych korzystnych i doprecyzowujących zapisów.
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Również niedawno znowelizowana została obowiązująca od 2018 r. ustawa
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Głównym celem ustawy jest
przyspieszenie rozwoju elektromobilności oraz całego sektora transportu zeroi niskoemisyjnego. Zdaniem autorów ustawy nowelizacja jest kolejnym punktem
w realizacji konsekwentnej polityki wsparcia rozwoju elektromobilności,
co pozwoli na poprawę jakości powietrza oraz przyczyni się do rozwoju
gospodarczego kraju8.
Analizując akty prawne związane z produkcją i dystrybucją energii
elektrycznej, nie sposób nie wspomnieć o ustawie o rynku mocy, uchwalonej
w 2017 r. Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia
usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej
do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu
w okresach zagrożenia. Celem ustawy jest zapewnienie średnioterminowego
i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny
i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju9. Także ten dokument przeszedł
już dwie nowelizacje. Zmiany wynikają z nowych regulacji europejskich
znajdujących się w tzw. rozporządzeniu rynkowym oraz z doświadczeń
krajowych zebranych podczas dotychczasowego funkcjonowania rynku mocy
w Polsce. Dla odbiorców energii istotne zmiany dotyczyły sposobu kalkulacji
stawek oraz poboru opłaty mocowej. Z kolei w 2019 r. uchwalona została
ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Skutkiem wprowadzonych przepisów ma być poprawa jakości powietrza
oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej10.
To oczywiście jedynie część obowiązujących przepisów dotyczących rynku
energii. Tak duża liczba aktów prawnych i regulacji, a także ich częste
nowelizacje, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, nie są przypadkiem.
To strategiczny sektor, którego sprawne funkcjonowanie jest niezbędne dla
rozwoju każdego kraju. Równocześnie widać wyraźnie, że uchwalane przepisy
mają na celu wsparcie zmian i ambitnych planów dotyczących ograniczania
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności tego sektora
i promowania energooszczędnych rozwiązań.

Zapotrzebowanie na energię
Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną, to możemy
zaobserwować obecnie dosyć ciekawą tendencję. Zarówno pandemia, jak
i związane z nią lockdowny wprowadziły pewne perturbacje, jeśli chodzi
o zapotrzebowanie i faktyczne zużycie energii elektrycznej, choć dane pokazują,
że w wielu krajach poziom ten wrócił już do tego sprzed covidowego kryzysu.
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Ze sprawozdania przygotowanego przez Komisję Europejską na temat oceny
stanu unii energetycznej wynika, że państwa członkowskie w większości czynią
zadowalające postępy w realizacji celów wyznaczonych przez unię. W pierwszym
roku pandemii emisje gazów cieplarnianych w 27 krajach członkowskich UE
spadły o prawie 10 proc. porównaniu z 2019 r. Ten bezprecedensowy moment
przyniósł całkowitą redukcję emisji do 31 proc. poziomu emisji z 1990 r.11.
Zdaniem Komisji sektor energetyczny może przyczynić się do odbudowy
gospodarki unijnej po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią, a unia
energetyczna wykazuje się solidną odpornością na wstrząsy w obliczu wyzwań,
przed jakimi stają nasze systemy energetyczne i pracownicy tego sektora
w związku z pandemią koronawirusa. Nie wiemy jednak jeszcze, jak na ten
proces wpłynie wojna w Ukrainie i kolejne sankcje nakładane na Rosję, w tym
import rosyjskich surowców.
Jak czytamy w analizach Eurostatu, w 2020 r. UE wyprodukowała mniej więcej
42 proc. własnej energii (wzrost o 2 proc. w porównaniu z 2019 r.), natomiast
58 proc. energii pochodziło z importu (spadek o 2 proc. w tym samym okresie.).
Zmniejszenie importu jest częściowo związane z kryzysem gospodarczym
wywołanym pandemią. Dane te nie uwzględniają jeszcze obecnej sytuacji
spowodowanej wojną i sankcjami na Rosję. W analizowanym przez Eurostat
okresie miks energetyczny w UE, czyli zakres dostępnych źródeł energii, składał
się głównie z pięciu różnych źródeł: produktów ropopochodnych, w tym ropy
naftowej (35 proc.), gazu ziemnego (24 proc.), energii odnawialnej (17 proc.),
energii jądrowej (13 proc.) i stałych paliw kopalnych (12 proc.).

Koszyk energetyczny dla Unii Europejskiej

11,5 %

0,2 %
Produkty ropopochodne ogółem

34,5 %

12,7 %

Gaz ziemny
Energia odnawialna
Energia jądrowa
Paliwa stałe kopalne

17,4 %

Inne

23,7 %
Ujemne wartości w kategorii „Inne” dla niektórych państw członkowskich
wynikają z eksportu netto energii elektrycznej
Źródło: Eurostat – dostęp do zbioru danych
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Dane bardziej szczegółowe pokazują, że unijne kraje różnią się znacząco, jeśli
chodzi o miks energetyczny. Produkty ropopochodne (w tym ropa naftowa)
mają znaczny udział w całkowitej dostępnej energii na Cyprze (87 proc.), Malcie
(86 proc.) i w Luksemburgu (60 proc.), podczas gdy gaz ziemny stanowi 40 proc.
udziału we Włoszech i 38 proc. w Holandii. Odnawialne źródła energii mają
największy udział w Szwecji (49 proc.) i na Łotwie (40 proc.), natomiast energia
jądrowa stanowi 41 proc. dostępnej energii we Francji i 25 proc. odpowiednio
w Szwecji i na Słowacji. Ponad połowa energii dostępnej w Estonii (53 proc.)
i 41 proc. w Polsce pochodzi ze stałych paliw kopalnych, czyli głównie węgla.
Z całkowitej energii dostępnej w UE mniej więcej dwie trzecie zużywają
użytkownicy końcowi – indywidualni konsumenci, przemysł, transport itp.
Różnica – ok. jednej trzeciej – jest tracona głównie podczas wytwarzania
i dystrybucji energii elektrycznej, wykorzystywana do wspomagania procesów
produkcji energii lub w zastosowaniach nieenergetycznych (takich jak
produkcja asfaltu).
Na stronie Eurostatu znajdziemy również analizy pokazujące, skąd energia jest
importowana do Europy. Niestety, dane te nie uwzględniają jeszcze aktualnej
sytuacji, która całkowicie zmienia dotychczasowy stan, kiedy to Rosja była
głównym dostawcą surowców energetycznych na naszym kontynencie.
W 2020 r. prawie trzy czwarte importu ropy naftowej spoza UE pochodziło
z Rosji (29 proc.), ze Stanów Zjednoczonych (9 proc.), z Norwegii (8 proc.),
Arabii Saudyjskiej i Wielkiej Brytanii (po 7 proc.) oraz z Kazachstanu i Nigerii
(po 6 proc.). Analogiczna analiza pokazuje, że ponad trzy czwarte unijnego
importu gazu ziemnego pochodziło z Rosji (43 proc.), Norwegii (21 proc.),
Algierii (8 proc.) i Kataru (5 proc.), podczas gdy ponad połowa stałych paliw
kopalnych, głównie węgla, pochodziła z Rosji (54 proc.), a następnie ze Stanów
Zjednoczonych (16 proc.) i z Australii (14 proc.).
Które segmenty gospodarki w państwach UE są najbardziej energochłonne?
W 2020 r. najwięcej energii zużył przemysł (32 proc. końcowego zużycia
energii), a następnie transport (26 proc.), gospodarstwa domowe (25 proc.),
usługi (12 proc.) oraz rolnictwo i leśnictwo (3 proc.).
Ogólne zużycie energii w Unii Europejskiej w ostatnich latach się zmniejsza.
Zużycie energii pierwotnej spadło w ubiegłym roku o 1,9 proc., a energii
końcowej o 0,6 proc. Tymczasem w Polsce obserwujemy trend wzrostowy.
Z danych opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE)
w maju 2021 r. wynika, że krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło
o 9,39 proc. w skali roku, a tylko między styczniem a majem ubiegłego
roku wzrosło ono o 6,7 proc. r. /r. Produkcja energii elektrycznej ogółem
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wzrosła o 17,3 proc. W komunikacie PSE czytamy ponadto, że w maju 2021 r.
w elektrowniach cieplnych wyprodukowano m.in. 6,5 TWh energii elektrycznej
z węgla kamiennego (wzrost o 39,68 proc. r. /r.), 3,45 TWh z węgla brunatnego
(wzrost o 3,78 proc. r. /r.), natomiast w elektrowniach gazowych – 0,99 TWh
(spadek o 8,92 proc. r. /r.), a w elektrowniach wiatrowych – 1,27 TWh (wzrost
o 32,74 proc. r. /r.)12.
Jeśli chodzi o podział na źródła energii wykorzystywane w Polsce na tle całej
UE w 2020 r., nasz system był w zdecydowanie większym stopniu oparty
na węglu, natomiast wiele innych krajów opierało się w znacznej mierze
na gazie. Obecna sytuacja geopolityczna z pewnością znacząco wpłynie
na ten podział, niezależnie od ambitnych planów dotyczących radykalnej
redukcji emisji gazów cieplarnianych przez kraje unijne. Być może kolejne
transze sankcji zmniejszających zależność naszego kontynentu od rosyjskich
surowców wpłyną z jednej strony na przyspieszenie procesu przechodzenia
na źródła OZE, a być może także na ponowne zwiększenie roli energetyki
jądrowej w całym systemie.

Polska

Unia Europejska

Produkty ropopochodne ogółem

34,7 %

35,0 %

Energia elektryczna

16,8 %

23,2 %

Gaz

13,7 %

22,3 %

Energia odnawialna

12,9 %

11,8 %

Ciepło pochodne

8,0 %

5,0 %

Stałe paliwa kopalne

13,9 %

2,7 %
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Dywersyfikacja
paliw
i technologii
jest niezbędna
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Bezpieczeństwo energetyczne to jedna z fundamentalnych kwestii,
szczególnie z perspektywy dużych spółek ciepłowniczych, jak PGNiG
TERMIKA. Jesteśmy odpowiedzialni za nieprzerwaną dostawę energii
cieplnej oraz energii elektrycznej dla mieszkańców Warszawy. Mamy
świadomość, że ich komfort to dostawy ciepła, których produkcja jest
możliwa dzięki stabilnym źródłom. Nasze zakłady pracują w trybie
ciągłym przez 365 dni w roku. To ogromna odpowiedzialność w taki
sposób konfigurować produkcję, aby finalny odbiorca miał zapewnione
bezpieczeństwo dostaw. Dla nas stabilna praca, w oparciu na stabilnych,
sprawdzonych technologiach jest podstawą realizacji zobowiązań. Dlatego
też, dywersyfikacja paliw i technologii to kluczowe elementy związane
z bezpieczeństwem energetycznym, które po stronie wytwórcy ciepła wiążą
się ze znacznie większymi wyzwaniami zwłaszcza jeśli spojrzymy na dużą
sieć cieplną, do której dostarczamy wyprodukowaną energię. Mianowicie
produkcja musi być zgodna z zamówioną przez dystrybutora mocą, w oparciu
na dostępnych i zabezpieczonych paliwach, w zgodzie ze środowiskiem
i stale zaostrzającymi się normami.
Ma to wpływ nie tylko na bieżącą eksploatację, lecz także długoterminową
strategię inwestycyjną. W obliczu transformacji energetycznej, i zagrożeń
zewnętrznych, stale obserwujemy rozwój nowych technologii wytwarzania
oraz magazynowania energii, aby proces wymiany wyeksploatowanego
majątku wytwórczego prowadzić w sposób rozsądny i zrównoważony.
Nowe rodzaje paliw umożliwić mogą rozwój i adaptację do dynamicznie
zmieniającego się otoczenia oraz zapewnić bezpieczeństwo i pewność
dostaw energii na lata.

Jarosław Maślany
Prezes
PGNiG Termika SA
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Potencjalne zagrożenia i ryzyka
Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowym aspektem funkcjonowania
każdego państwa – to część systemu bezpieczeństwa narodowego, a jego
zaburzenia mogą prowadzić do destabilizacji całej gospodarki. Dostawy
energii muszą być zagwarantowane, nawet w obliczu nieprzewidywalnych
i nagłych zdarzeń. Bezpieczeństwo energetyczne oznacza, że zapewnione
jest nieprzerwane pokrycie zapotrzebowania na energię, zarówno w danym
momencie, jak i w przyszłości. Przerwy w dostawach oznaczałyby ogromne
straty gospodarcze, a całkowity blackout wywołałby trudny do uniknięcia
chaos. Cały czas możliwe są jednak awarie związane z eksploatacją i degradacją
urządzeń i obiektów energetycznych lub spowodowane zewnętrznymi
czynnikami destrukcyjnymi, takimi jak pożary czy zjawiska pogodowe.
Trzeba jednak pamiętać, że oprócz tak spektakularnych zagrożeń,
jak potencjalny blackout i jego skutki, elementem bezpieczeństwa
energetycznego państwa są także koszty energii. Zapotrzebowanie
na energię wrasta sukcesywnie na całym świecie, a to przekłada się
na największy wzrost cen od czasu kryzysu naftowego w 1974 r. Dlatego
tak kluczowe jest, aby jej źródła były możliwie mocno zdywersyf ikowane
– energia dostarczana z wielu źródeł pozwala na elastyczność w obliczu
zagrożenia. Oczywiście najlepiej, jeśli źródła tej energii są łatwo dostępne,
dzięki czemu koszt jej wytwarzania może być niski. Niestety, w obecnej
sytuacji geopolitycznej utrzymanie niskich cen energii jest praktycznie
niemożliwe. Gwałtowne wzrosty cen surowców energetycznych
przekładają ię bezpośrednio na ceny praktycznie wszystkich towarów
i usług, do których wytworzenia i realizacji niezbędny jest prąd.
Właśnie taki negatywny trend możemy obserwować już od jakiegoś
czasu, a inflacja, nie tylko w naszym kraju, notuje rekordowe poziomy. Rolą
państwa jest nie tylko reagowanie na bieżące zaburzenia stosunku popytu
na energię i jej podaży, lecz także działania długoterminowe. A wyzwań,
zarówno tych krótko-, jak i długoterminowych, jest przed nami ogrom.
Niezbędne są zatem inwestycje w rozwój i utrzymanie infrastruktury
do przerobu i przesyłu energii, a także technologie magazynowania. Ten ostatni
aspekt jest niezbędny w szczególności w przypadku energii odnawialnej,
której źródła są niestabilne i nieprzewidywalne. Wykorzystanie technologii
magazynowania ułatwia elastyczne reagowanie w tego typu sytuacjach.
W tym akurat obszarze mamy, nie tylko jako Polska, sporo do zrobienia.
W maju 2020 r. Komisja Europejska opublikowała raport Badanie dotyczące
magazynowania energii – wkład w bezpieczeństwo dostaw energii
elektrycznej w Europie. Komisja wskazuje w nim na konieczność wsparcia
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publicznego dla rozwoju innowacyjnych technologii magazynowania energii
na obszarze unijnym. Równocześnie KE alarmuje, że tylko niektóre państwa
członkowskie wdrożyły u siebie właściwe systemy wsparcia tych inwestycji, a te
już wdrożone są najczęściej zbyt małe. Tymczasem już obecnie dostępnych
jest wiele technologii magazynowania energii, a kolejne znajdują się w fazie
badań i rozwoju.
Autorzy dostępnego na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego raportu
podzielili wyzwania stojące przed polskim sektorem energetycznym na trzy
osobne kategorie, ze względu na ich horyzont czasowy. Najkrótszy – obejmujący
okres kilkunastu miesięcy – pozwala jedynie na dostosowanie zasobów
do potrzeb wyłącznie na zasadzie doraźnych zakupów interwencyjnych
nośników energii i wykorzystaniu do ich przesyłu dodatkowych środków
transportu. Jak wskazują eksperci BBN, warto jednak ten czas przeznaczyć
na wypracowanie i podjęcie decyzji strategicznych, które będą realizowane
w latach kolejnych. Średni horyzont czasowy, oszacowany na 5–10 lat, pozwala
już na realizację pewnych inwestycji transportowych, takich jak rurociągi,
terminale czy magazyny energii. Trzeci, najdłuższy okres – obliczony nawet
na 30 lat – pozwala na całkowite przestawienie gospodarki: zmianę struktury
stosowanych nośników energii pod warunkiem, że w okresie pierwszym
podjęte zostały już decyzje strategiczne. Zdaniem autorów tej analizy tylko
tak prowadzona polityka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju
poskutkuje rozwiązaniami realnie zwiększającymi bezpieczeństwo Polski
w tym zakresie.
Kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest istotnym elementem polityki
Unii Europejskiej. W 2019 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie
gotowości na wypadek zagrożeń. W myśl rozporządzenia zacieśniana jest
współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych w UE i państwach
sąsiadujących. Przepisy te mają także na celu ułatwienie transgranicznego
zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w przypadku kryzysu
za pośrednictwem nowych regionalnych centrów operacyjnych.
Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej
(ENTSO-E), zrzeszająca 42 operatorów systemów przesyłowych energii
elektrycznej z 35 krajów w Europie, zaproponowała wypracowanie wspólnych
zasad zapobiegania kryzysom elektroenergetycznym oraz przygotowania
się na nie, aby zapewnić transgraniczną współpracę. Postuluje również
opracowanie wspólnych zasad zarządzania kryzysowego oraz jednolite
metody oceny zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dostaw, a także
wspólne ramy lepszej oceny i monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej.
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Zagrożenie geopolityczne chyba nigdy nie były tak duże jak obecnie. W obliczu
wojny w Ukrainie i w następstwie nałożonych na Rosję sankcji następuje nagła
i docelowo całkowita zmiana polityki energetycznej, zarówno Polski, jak i niemal
wszystkich krajów szeroko rozumianego Zachodu. Wymaga to dalszego
rozwoju i zacieśniania współpracy międzynarodowej tych państw.

Już nie trend, a obowiązek
Pod koniec lutego bieżącego roku ukazał się raport Zmiany klimatu w 2022 r.
Wpływ, adaptacja i wrażliwość, przygotowany przez IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), czyli Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu.
Dlaczego jest on tak istotny? Przede wszystkim ze względu na skalę. Pracowało
nad nim aż 270 naukowców analizujących kilkadziesiąt tysięcy prac naukowych
poświęconym zagadnieniom klimatycznym. Niestety, wnioski z niego płynące są
nie tyle pesymistyczne, co wręcz alarmujące. Autorzy raportu ostro skrytykowali
dotychczasowe światowe działania dotyczące redukcji emisji CO², wykazując,
że nawet jeśli uda się zrealizować ustalone deklaracje państw w tym zakresie,
to i tak temperatura na naszej planecie wzrośnie o 2,3–2,7° C do 2100 r. A taki
scenariusz brzmi bez mała katastroficznie dla ludzkości. Co prawda eksperci
IPCC wskazują, że założone działania przynoszą doraźne, pozytywne skutki, ale
nie ma już w zasadzie możliwości, abyśmy zapobiegli wszystkim negatywnym
zmianom klimatycznym.
Naukowcy jasno wskazują, w jak szybkim tempie rośnie liczba
nieprzewidywalnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych – gwałtowne
ulewy i powodzie, huragany, susze, trąby powietrzne, niszczące fale upałów
– w zasadzie z każdym rokiem obserwujemy ich więcej. I już dziś widzimy, jak
fatalne skutki one przynoszą. Abstrahując od realnego zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi, tego typu zjawiska mają również bezpośredni, negatywny wpływ
na niemal wszystkie obszary gospodarki. Problemy w najbardziej jaskrawy
sposób są widoczne w biedniejszych krajach tzw. Południa, które paradoksalnie
emitują stosunkowo niewielką część globalnej ilości gazów cieplarnianych.
Podejmowane są jednak próby zminimalizowania tych zagrożeń.
Agenda 2030 przyjęta jednogłośnie w 2015 r. przez wszystkie 193 państwa
członkowskie ONZ zawiera 17 Celów Zrównoważonego rozwoju, które mają
zostać zrealizowane do końca obecnej dekady. Cele te dotyczą bardzo wielu
różnych obszarów, ale w kontekście zagadnień związanych bezpośrednio
z produkcją energii najbardziej kluczowy jest Cel nr 7, czyli zapewnienie
wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii
po przystępnej cenie. Patrząc realistycznie, zadanie to wydaje się naprawdę
trudne i jeszcze wiele pracy przed nami, aby te ambitne cele spełnić.
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Jak czytamy w materiałach Agendy 2030, aż 13 proc. ludności świata nadal
nie ma dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej, a 3 mld ludzi są zależne
od węgla, drewna i węgla drzewnego oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego,
wykorzystywanych są do gotowania i ogrzewania. Energia jest główną
przyczyną zmian klimatycznych, stanowiąc mniej więcej 60 proc. światowej
emisji gazów cieplarnianych13.
Zadania zapisane w Celu nr 7 w Agendzie 2030 są następujące:
∙ 7.1. do 2030 r. zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo,
niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych;
∙ 7.2. do 2030 r. znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii
w globalnym miksie energetycznym;
∙ 7.3. do 2030 r. podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia
energii;
∙ 7.A. do 2030 r. zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp
do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej,
efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii
paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę
energetyczną i czyste technologie energetyczne;
∙ 7.B. do 2030 r. rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie
umożliwiające dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług
energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów rozwijających się,
w szczególności państw najmniej rozwiniętych, rozwijających się małych
państw wyspiarskich i krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami
rozwojowymi.
Czy uda się je spełnić? Trudno powiedzieć, ale pewne postępy są jednak
widoczne, jeśli chodzi o zwiększanie odsetka energii produkowanej ze źródeł
odnawialnych. Jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna
w opracowaniu z maja tego roku, zwiększenie mocy wytwórczych energii
elektrycznej było znaczące, a popyt na biopaliwa prawie powrócił do poziomu
sprzed pandemii, pomimo kontynuacji wyzwań logistycznych i rosnących cen.
Z danych MAE wynika, że w ujęciu globalnym roczny przyrost mocy ze źródeł
odnawialnych pobił nowy rekord w 2021 r. i wyniósł 6 proc. (do prawie 295 GW),
a w 2022 r. ma się on zwiększyć o kolejne 8 proc. (do 320 GW)14. Sytuacja
na rynkach energii jest jednak obecnie bardzo niestabilna ze względu
na inwazję Rosji na Ukrainę, co wywołało fale wstrząsów i bezprecedensowy
globalny kryzys energetyczny. Rządy większości krajów starają się chronić
konsumentów przed wyższymi cenami energii, zmniejszać zależność
od dostaw z Rosji, ale, co istotne w dłuższej perspektywie, proponują politykę
przyspieszenia przejścia na technologie czystej energii.
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Udział OZE w miksie energetycznym staje się więc ważny także z powodów
geopolitycznych. Nie mniej istotne jest jednak zwiększenie efektywności
energetycznej polskiej gospodarki. Niestety, pod tym względem wciąż jeszcze
nie wypadamy zbyt dobrze na tle innych krajów europejskich. Energochłonność
gospodarki to przelicznik tego, ile PKB na jednostkę energii gospodarka jest
w stanie wytworzyć.
Główny Urząd Statystyczny publikuje obszerne i rozbudowane analizy
zużycia energii elektrycznej przez poszczególne segmenty gospodarki.
Wynika z nich, że w latach 2009–2019 całkowite zużycie energii pierwotnej
wzrosło z 94,3 Mtoe (mln t ekwiwalentu ropy naftowej) do 103,5 Mtoe
(0,9 proc. /rok). Z kolei finalne zużycie energii wzrosło w prezentowanym
okresie z 61,0 do 70,7 Mtoe, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu
w wysokości 1,4 proc. Dane GUS pokazują, że w analizowanym okresie
wzrósł udział transportu i przemysłu w finalnym zużyciu energii, a spadły
udziały gospodarstw domowych, usług i rolnictwa. Udział transportu wzrósł
z 25,8 proc. do 31,8 proc., co było największą zmianą w omawianym okresie,
a przemysłu z 22,5 proc. do 25,8 proc. Udział gospodarstw domowych
zmniejszył się z 32,7 proc. do 25,8 proc., rolnictwa z 5,8 proc. do 5,5 proc.,
a usług z 13,1 proc. do 11,1 proc15.
Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg sektorów
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Usługi

Zrównoważenie popytu na energię staje się w tej chwili koniecznością,
z którą muszą zmierzyć się nie tylko decydenci odpowiadający za politykę
energetyczną, czy to wspólnotową, czy krajową, lecz także poszczególne
segmenty gospodarki – zarówno największe przedsiębiorstwa, jak i małe
i średnie firmy. To powoli zaczyna się zmieniać, być może przekroczona
już została pewna bariera mentalna. Moda na bycie „eko” dotarła
już do konsumentów, a na zasadzie sprzężenia zwrotnego – także
do przedsiębiorstw. Firmy w coraz większym stopniu chwalą się swoimi
działaniami z zakresu ESG. Choć czasem może to wręcz przybierać formę
karykaturalnego greenwashingu – zjawiska polegającego na wywoływaniu
wrażenia, że przedsiębiorstwo wytwarza swoje produkty w zgodzie z naturą
i stosując ekologiczne rozwiązania, choć de facto wcale tak nie jest.
Moda to jedno, ale transformacja ta przekłada się również na realne korzyści.
Wraz z rosnącymi cenami i popytem ograniczanie zużycia energii staje się
coraz bardziej racjonalne. Trudności wynikające z braków wystarczających
mocy wytwórczych i wciąż przestarzałe technologie wymuszają
niejako racjonalizację zużycia energii i maksymalizację efektywności.
Energooszczędne rozwiązania są zatem korzystne nie tylko ze względów
ekologicznych, lecz także czysto biznesowych. Oczywiście to przede
wszystkim rolą rządzących jest tworzenie zachęt do przechodzenia
na rozwiązania energooszczędne – to politycy dysponują odpowiednimi
narzędziami – regulacjami i różnego rodzaju zachętami ekonomicznymi
lub fiskalnymi. Jednak również same przedsiębiorstwa mają tu swoją rolę
do odegrania. Nie należy o tym zapominać.
Przybywa firm deklarujących chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej
w ciągu najbliższych kilku lat. Taka polityka ma z kolei wpływ na ich
kontrahentów, podwykonawców czy dostawców. Coraz większa świadomość
ekologiczna konsumentów wpływa bezpośrednio na ich wybory – cały czas
rośnie liczba klientów patrzących już nie tylko na ceny towarów i usług, lecz
także na to, w jaki sposób produkcja tych wyrobów wpłynęła na środowisko.
Czy docelowo wszyscy staną się zeroemisyjni? Wydaje się, że w takim kierunku
zmierzamy i bardziej racjonalne okazuje się pytanie, nie „czy?”, a „kiedy?”
Ważnym zagadnieniem w kontekście energooszczędności jest termomodernizacja. To element całego procesu zwiększania e
 nergooszczędności
i jest a
ktywnie wspierany przez rządowy program Czyste powietrze,
w ramach k tórego można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji lub
pożyczek – od 10 do 15 tys. zł na samo docieplenie lub nawet 37 tys. zł
na kompleksową termomodernizację całego domu (docieplenie i wymiana
s ystemu grzewczego wraz z instalacją OZE).
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Dodatkowo od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna,
czyli możliwość odliczenia od podstawy p
 odatku wydatków na materiały
budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.
Takie wsparcie rząd oferuje właścicielom prywatnych domów mieszkalnych.
Równie ważne jest jednak zadbanie o energooszczędność w firmach i ich
biurach lub zakładach produkcyjnych. Dostępne są już takie rozwiązania jak:
nowoczesne systemy ograniczające zużycie energii, czujniki ruchu i oświetlenie
LED, systemy służące do odzysku energii, energooszczędne systemy wentylacji,
instalacje fotowoltaiczne, termoizolacja ścian. Możliwości na ograniczenie
zużycia energii w przedsiębiorstwach jest sporo.
Tu właśnie mogą wkroczyć innowacyjne młode firmy, których rozwiązania
znacząco obniżą koszty związane z użytkowaniem energii elektrycznej
w przemyśle. Technologia wydaje się kluczowa dla osiągnięcia zakładanych
planów zeroemisyjności. Nie bez powodu rynek startupów zajmujących się
np. rozwiązaniami z zakresu OZE rośnie, także w naszym kraju. W samym
PRF Ventures jest już dziś mniej więcej 60 startupów zajmujących się szeroko
rozumianą transformacją energetyczną. Polski rynek otwiera się coraz bardziej
na tego typu rozwiązania. Także z punktu widzenia inwestorów branża
czystych energii staje się coraz mniej ryzykowna, a znacznie bardziej atrakcyjna.
Warto tę szansę wykorzystać.
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CVC
– między
„start” a „up”
Od pewnego czasu jednym z ważniejszych tematów zajmujących
opinię publiczną jest transformacja energetyczna i ambitne cele Unii
Europejskiej w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku
2050. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zakładane odchodzenie
od paliw kopalnych nabiera dodatkowego znaczenia dla krajów Unii
Europejskiej w kontekście zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
i stabilności cen energii w Europie.
Transformacja
energetyczna
będzie
wymagała
od
sektora
energetycznego bezprecedensowych zmian na wielu płaszczyznach,
m.in. w zakresie źródeł pozyskiwania energii, systemu dystrybucji,
sposobu konsumpcji oraz modelów biznesowych wielu firm
funkcjonujących w branży energetycznej. Wiemy, że wiele technologii,
które będą wspierać proces transformacji energetycznej jeszcze nie
istnieje, ale też wiele z nich jest w fazie prac badawczych. Jak więc
osiągnąć tak ambitne cele w takich okolicznościach? Otóż pełnej
odpowiedzi jeszcze nikt nie zna, ale z pewnością możemy powiedzieć,
że bez innowacyjnych technologii zmiana taka nie będzie możliwa.
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Zarówno w Polsce, jak i wielu innych krajach Unii Europejskiej, sektor
energetyczny jest zdominowany przez duże korporacje. Dlatego nasuwa
się pytanie, jak korporacje dziś podchodzą do innowacji technologicznych.
Do niedawna podstawową funkcję tworzenia innowacji w korporacjach
pełniły
wyspecjalizowane
wewnętrzne
jednostki
organizacyjne
odpowiedzialne za badania i rozwój (R&D). Nadal odgrywają one bardzo
ważną rolę w organizacjach, jednak w dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu gospodarczym można zaobserwować istotne zmiany, które
miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Szybki rozwój krajowych
i
międzynarodowych
ekosystemów
wspierających
innowacyjne
przedsięwzięcia istotnie przyczynił się do sytuacji, w której coraz więcej
innowacji tworzonych jest poza strukturami dużych korporacji.
Taka sytuacja powoduje że korporacje są pod coraz silniejszą presją
startupów, które dziś w dużej mierze odpowiadają za dynamiczny rozwój
nowych technologii zmieniających otoczenie gospodarcze. Jednym
z narzędzi pozwalającym ściągnąć zewnętrzne innowacje do firm są
korporacyjne fundusze inwestycyjne, tzw. CVC (corporate venture capital),
których działalność może prowadzić do znalezienia wspólnej synergii
poprzez połączenie tego co najlepsze w startupach i dużych organizacjach.
Działalność inwestycyjna CVC wpisująca się w strategię korporacji oraz
współpracująca z komórkami odpowiedzialnymi za R&D oraz procesy
akwizycyjne może być efektywnym narzędziem do dywersyfikacji biznesowej
i technologicznej firm. Dlatego zarówno korporacje, jak i startupy mają
wspólnie do odegrania ważną rolę w procesie transformacji energetycznej
i powinny coraz bardziej ze sobą współpracować.

Arkadiusz Sekściński
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
PGNIG SA
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ESG – nowa
filozofia
prowadzenia
biznesu i szansa
na zatrzymanie
zmian klimatu
Zmiany klimatu podwyższają koszty
i ryzyko przedsiębiorstw
Według Morgan Stanley od 2016 r. do 2018 r. koszt zmian klimatu dla
światowej gospodarki wyniósł ponad 650 mld dolarów. Międzyrządowy
Panel ds. Zmian Klimatu przewiduje, że znaczące podniesienie się poziomu
morza i wzrost temperatury o 4°C może generować roczne koszty
pomiędzy 19 a 25 bln dolarów dla krajów o średnio wysokich dochodach
(9,1% PKB według Banku Światowego).

Odpowiedź UE na greenwashing
Szansą na zatrzymanie zmian klimatu jest rozwój zrównoważony pod
kątem środowiskowym, społecznym i zarządczym (Environmental, Social
and Governance, ESG). Niestety, niektóre firmy zamiast rzeczywistej
zrównoważonej transformacji, podejmują niskobudżetowe działania
„na pokaz”, tzw. greenwashing (np. według raportu Changing Markets
Foundation, spółki odzieżowe podawały za pochodzący z recyklingu
produkt z polimerów, niezdatnych do recyklingu). Greenwashing może
również dotyczyć instytucji finansowych i produktów inwestycyjnych.
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∙ O
 dpowiedzią UE na greenwashing jest wprowadzenie
ujednoliconych standardów raportowania ESG:
∙ S
 ustainable Finance Disclosure Regulation – większa przejrzystość
w zakresie integracji zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju;
∙ R
 ozporządzenie Taksonomia UE – system klasyfikacji działalności
gospodarczej, pozwalający ocenić czy i w jakim stopniu działalność
firmy jest zrównoważona;
∙ C
 orporate Sustainability Reporting Directive – spójny standard
przekazywanych informacji, tak aby były spójne, porównywalne,
kompletne i weryfikowalne.

ESG to nie tylko compliance, a szansa na przewagę
konkurencyjną
ESG ma istotny wpływ na poprawę współpracy wewnętrznej, zmniejszenie
rotacji zatrudnienia, większe możliwości pozyskiwania finansowania oraz
wzrost wartości firmy.
Dla przykładu, zespół prof. J. Sonnenfelda z Yale University wykazał, że spółki,
które wyszły z Rosji z powodu wojny, miały zauważalnie lepsze wyniki – cena
ich akcji wzrosła o 3,8%, podczas gdy tych, które w Rosji zostały spadła o 6,9%.
Należy dokonać reorientacji w myśleniu i nie można już tak łatwo dyskontować
ryzyk średnio- oraz długookresowych. Włączenie ESG w długoterminową
strategię firmy daje szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Dr Luiza Wyrębkowska

Aleksandra Polak

Radca prawny,
counsel w kancelarii B2RLaw
Jankowski, Stroiński, Zięba

Adwokat
partner w kancelarii B2RLaw
Jankowski, Stroiński, Zięba
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Diagnoza barier
w realizowaniu
działań z zakresu
Environmental
(ESG) wśród MŚP
Bariery regulacyjne
Podmioty z sektora MŚP, aby rozwijać swój biznes, muszą brać pod uwagę
wiele potencjalnych zagrożeń, w tym tych związanych z niestabilnymi
przepisami prawnymi i szybko zmieniającymi się regulacjami. Dotyczy to także
kwestii dotyczących szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, który
w coraz większym stopniu staje się jednym z priorytetów unijnej polityki.
Zwiększa się nacisk na przedsiębiorstwa, aby sposób prowadzenia przez nie
biznesu w możliwie dużym stopniu pozytywnie wpływał na środowisko, przy
równoczesnym zwalczaniu wspomnianego już wcześniej greenwashingu.
Pozostawanie w zgodności ze zmieniającymi się w szybkim tempie regulacjami
z zakresu ESG wymaga bieżącego śledzenia zmian i analiz prawnych, aby proces
zmian w firmie przebiegał we właściwy sposób. Dla wielu przedsiębiorstw,
w szczególności tych mniejszych, może to być zadanie ponad siły. Nie
ma jednak innego wyjścia – organy unijne podchodzą do kwestii związanych
ze zrównoważonym rozwojem w sposób priorytetowy, czego dowodem są
liczne akty prawne regulujące ten obszar, już uchwalone bądź będące w trakcie
uchwalania.
Dla przykładu – Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy CSRD
(Corporate Sustainable Reporting Directive), który po akceptacji przez państwa
członkowskie ma zacząć obowiązywać w 2024 r. Dokument ten nakłada szereg
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nowych obowiązków odnośnie do raportowania działań prowadzonych przez
przedsiębiorstwa w zakresie ESG. Propozycja obejmuje wszystkie istotne
czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. Właściwe
przygotowanie się do wdrożenia tej dyrektywy w sposób uporządkowany
i terminowy będzie wymagało zaangażowania i kompetencji bardzo różnych
działów w przedsiębiorstwach – od finansowego, przez complience i dział
prawny, po osoby zarządzające ryzykiem. Wiele podmiotów sięgnie w tym celu
po wsparcie firm audytorskich i doradczych.
A to tylko jeden dokument. Drugim dużym unijnym projektem regulacyjnym,
uzupełniającym się z dyrektywą CSRD, jest Taksonomia UE. Głównym zadaniem
tego rozporządzenia jest pomoc w ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza
kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.
W ramach taksonomii zostało zdefiniowanych sześć celów środowiskowych:
1. Łagodzenie zmian klimatu. 2. Adaptacja do zmian klimatu. 3. Zrównoważone
wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich. 4. Przejście
na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrola. 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. W ramach
poszczególnych celów zostały określone działania, które są uznawane
za wnoszące istotny wkład w realizację danego celu. W akcie delegowanym
zostały określone konkretne kryteria precyzujące te zapisy16.
Bieżąca wiedza na temat przepisów unijnych jest niezwykle ważna.
Równocześnie kluczowe jest także, aby na szczeblu krajowym funkcjonowały
regulacje promujące takie zrównoważone rozwiązania i stymulowały rozwój
tego rynku poprzez różnego rodzaju dofinansowania, ulgi itd. Chodzi bowiem
nie tylko o to, żeby ekologiczne technologie powstawały, lecz także aby
korzystanie z nich było maksymalnie premiowane. Zadaniem rządzących jest,
aby takie możliwości prawne czy fiskalne były dostępne dla przedsiębiorców,
a korzystanie z nich łatwe i tym samym przynosiło realne korzyści, przy
ograniczonej do minimum biurokracji i potencjalnych ryzykach.
Widać więc, że poruszanie się w gąszczu zmieniających się przepisów i nowych
obowiązków będzie dużym wyzwaniem dla firm. Oczywiście nie oznacza to,
że wprowadzane przepisy nie są niezbędne. Warto jednak, aby przedsiębiorcy
mieli pewność co do obowiązujących ich zmian i szansę, by odpowiednio
wcześnie się do nich przygotować.
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Bariery finansowe
Wyniki badania Smart Industry Polska 2021 – droga polskiego przemysłu
do zrównoważonego rozwoju zrealizowanego wśród firm z sektora MŚP
przez firmę Siemens pokazuje, że aż 72 proc. przedsiębiorstw uruchomiło już
odpowiednie procesy w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
a kolejne 16 proc. jest na etapie ich wdrożenia. Tylko co piąta ankietowana
firma zadeklarowała, że nie planuje żadnych działań w tym zakresie, ale,
co warte podkreślenia, negatywnej odpowiedzi udzielały wyłącznie firmy małe.
Na pytanie o największe bariery we wdrażaniu działań z zakresu ESG w firmach
zdecydowana większość – aż 71 proc. – jako najczęstszy powód wymieniała
brak wolnych środków finansowych, a na drugim miejscu niewystarczające
zachęty finansowe.
Rozróżnienie pomiędzy małymi i dużymi firmami wydaje się istotne
z wielu względów w kontekście „zielonej transformacji”. Jak już wcześniej
wspominaliśmy, obowiązki raportowania działań niefinansowych z obszaru ESG
nałożone przez dyrektywę CSRD dotyczą szerszego niż pierwotnie ustalono
katalogu firm, ale nadal chodzi o podmioty duże (zatrudniające powyżej 250
pracowników). Co prawda ten próg zatrudnienia ma być finalnie obniżony
do 10 pracowników, ale plan zakłada, że taki obowiązek pojawi się nie wcześniej
niż w 2026 r.
Wszystko zmierza zatem w jednym kierunku – bez względu na wielkość,
firmy nieuwzględniające w swojej działalności czynników „zielonych” w ciągu
najbliższych kilku lat mogą mieć problemy, także dlatego, że stracą możliwość
pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Również małe firmy nie unikną
transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i muszą przygotować się
na zmiany. W innym wypadku mogą całkowicie wypaść z rynku. Warto w tym
miejscu wziąć przykład z liderów tego procesu, którzy argumentują, że zmiany
w obszarze ESG są inwestycją, a nie kosztem. Zredukowanie oddziaływania
przez firmy na środowisko spowoduje, że bieżąca działalność będzie bardziej
zrównoważona i efektywna, co z kolei przełoży się na konkretne oszczędności
dla firm. Możliwość transformacji obecnie funkcjonujących modeli biznesowych
może przełożyć się na wzrost produktywności w średnim lub długim okresie.
Kluczowy jest także fakt, że inwestorzy czy instytucje finansowe, takie jak
banki, będą musiały uwzględniać czynniki ESG w spółkach, czerpiąc wiedzę
na ten temat z porównywalnych, rzetelnych raportów sporządzanych przez
firmy, co ma na celu zmotywowanie rynku do przeprowadzenia zmian.
Od marca 2019 r. obowiązuje już rozporządzenie unijne, które zobowiązuje
inwestorów finansowych do raportowania na temat stopnia zrównoważenia
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swoich portfeli inwestycyjnych. Jest tu więc pewnego rodzaju sprzężenie
zwrotne – firma ma szansę pozyskać środki na ESG, czy to od inwestora, czy
z banku, tym bardziej właśnie dlatego, że takie inwestycje stają się dla instytucji
finansujących priorytetem.
Tu także tworzy się przestrzeń dla innowacyjnych startupów oferujących
nowoczesne technologie, które ułatwią spełnienie wymogów dotyczących
niskoemisyjności, a równocześnie pomogą obniżyć bieżące koszty prowadzenia
biznesu.

Bariery świadomościowe
Bagatelizowanie zagadnienia określanego jako zmiany klimatyczne (coraz
częściej zastępowanego określeniem „katastrofa klimatyczna”) stanowiło jeden
ze stale obecnych nurtów w debacie publicznej na całym świecie. Negacjonizm
był dosyć popularną postawą, a kolejna spora grupa osób nie zastanawiała
się zbytnio nad potencjalnymi zagrożeniami, wychodząc z założenia, że jest
to odległa i niepewna perspektywa. Tymczasem już teraz można gołym okiem
dostrzec, że zmiana klimatu nie tylko postępuje, ale jest znacznie szybsza, niż
do tej pory przewidywano, a liczba katastrof spowodowanych tym procesem
z roku na rok rośnie na całym świecie. Od pewnego czasu jednak następuje
pewna zmiana postaw i wzrost świadomości potrzeby wprowadzenia
niemal natychmiastowych zmian mających na celu przeciwdziałanie temu
katastrofalnemu scenariuszowi, którego pierwsze symptomy już są widoczne.
O ile faktycznie w ogólnym ujęciu taka świadomość się zwiększa, o tyle jest ona
różna w zależności od tego, jaką grupę analizujemy. Największa zgodność w tej
sprawie widać w środowisku naukowym. Międzynarodowy zespół badaczy
koordynowany przez Cornell University opublikował w ubiegłym roku ciekawą
analizę tego, w jaki sposób konsensus naukowy w sprawie antropogenicznego,
czyli spowodowanego przez człowieka, globalnego ocieplenia ewoluował
w ciągu poprzednich 10 lat. Przeprowadzona wśród naukowców i ekspertów
ankieta pokazała, że aż 91 proc. z nich uważa, że to działalność człowieka jest
podstawową przyczyną globalnego ocieplenia i było to o 11 pkt. procentowych
więcej niż w identycznym badaniu przeprowadzonym w 2009 r. Wśród
najbardziej aktywnych publicznie ekspertów klimatycznych wszyscy akceptują
fakt, że zmiany klimatyczne są spowodowane przez człowieka17.
Ten konsensus naukowy jest rzecz jasna dobrą wiadomością. Pytanie, czy taka
poparta naukowymi dowodami wiedza przebija się do szeroko rozumianego
społeczeństwa? W badaniu przeprowadzonym w 2021 r. przez Pew Research
Center18 wśród mieszkańców 17 wysoko rozwiniętych krajów Ameryki
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Północnej, Europy i regionu Azji i Pacyfiku większość wyraża powszechne
zaniepokojenie osobistym wpływem globalnych zmian klimatycznych,
deklarując, że chcą oni zmienić swój sposób życia i pracy, aby zwalczyć skutki
globalnego ocieplenia. Nie są jednak pewni, czy ich postawa będzie miała
wpływ na zatrzymanie negatywnych zmian. Badani przedstawiają mieszane
opinie na temat tego, jak ich społeczeństwo zareagowało na zmiany klimatu,
a wielu kwestionuje skuteczność międzynarodowych wysiłków mających
na celu zażegnanie globalnego kryzysu klimatycznego. Jednak poczucie
osobistego zagrożenia z tego powodu rośnie. Przykładowo w Niemczech
odsetek osób „bardzo zaniepokojonych” osobistymi konsekwencjami
globalnego ocieplenia wzrósł o 19 pkt. procentowych od 2015 r. (z 18 proc.
do 37 proc.).
Ludzie na całym świecie są bardzo zaniepokojeni zmianami klimatycznymi i gotowi
do poświęceń, aby im zaradzić, jednak wiara w wysiłki zmierzające do rozwiązania
tego problemu jest mniejsza
Osobisty wpływ globalnych zmian klimatycznych

Bardzo/Nieco zaniepokojony

72%
27%

Obawa, że globalna zmiana klimatu
zaszkodzi personalnie człowiekowi
w pewnym momencie jego życia
Niezbyt/Wcale
Wiele z nich/Niektóre

80%
19%

Chęć wprowadzenia zmian
w sposobie życia i pracy,
aby pomóc ograniczyć skutki
globalne zmiany klimatu
Tylko kilka/brak

Działania na rzecz przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu
Bardzo /dość dobrze
Nasze społeczeństwo
dobrze sobie radzi
z globalnymi zmianami
klimatu
Bardzo/trochę źle

Przekonanie, że działania
podejmowane przez
społeczność międzynarodową
znacznie ograniczą skutki
globalne zmiany klimatu

Bardzo/W pewnym stopniu

Niezbyt/Wcale
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56%
44%
46%
52%

Przytoczone wyżej badanie potwierdza także występujące różnice
pokoleniowe. Młodsi najczęściej są znacznie bardziej zaniepokojeni zmianami
klimatu i częściej uważają, że będą one dla nich bezpośrednim zagrożeniem.
Dla przykładu – wśród Szwedów powyżej 65. roku życia jedynie co czwarty
niepokoi się zmianami klimatu, w średnim pokoleniu (30–49 lat) co drugi,
a wśród najmłodszych (18–29 lat) już 65 proc.
Młodsi dorośli częściej niż starsi obawiają się że zmiany klimatu będą dla nich
niekorzystne
Proc. osób, które są bardzo/nieco zaniepokojone tym, że globalna zmiana klimatu
zaszkodzi im osobiście w pewnym momencie ich życia wśród osób w wieku ...

65+ 50-64 30-49

Szwecja

25%

Nowa Zelandia

37%

Australia

+40

65%
59

52 55 63

Francja

+31

75 80

64 66
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USA

18-29

21%
49

Młodszy-starszy
różnica

+30

79

+19

71

+18

67 77 80 85

Kanada

57

UK

+18

65 75 75

+11

65 70 76 77

Grecja

82 83 90 94

Korea Płd.

79 89 90 94
0

100%
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-12
-15

A jak sytuacja wygląda w Polsce? W listopadzie 2020 r. Ministerstwo Klimatu
i Środowiska przeprowadziło badanie, z którego wynika, że zdaniem ponad
trzech czwartych Polaków aktualne zmiany klimatu przynoszą w większości
negatywne skutki, tylko 6 proc. uważa, że pozytywne, a 67 proc. uważa, że
zmiany klimatu w umiarkowanym lub w większym stopniu zaszkodzą im
samym.
Co Pan( i) sądzi o ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych we wszystkich
dziedzinach gospodarki (energetyka, przemysł, transport, rolnictwo,
budownictwo itd.) i związanej z tym transformacj niskoemisyjnej, czyli zmianie
sposobu wytwarzania energii i stopniowego zastępowanie paliw kopalnych
innymi źródłami energii, w tym głównie odnawialnymi?
6,51% 3,64%
3%
Prawie 90% osób uważa,
że istnieje konieczność
ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych

29%
58%

Jest konieczna i powinna być traktowana priorytetowo
Jest konieczna, ale nie jest priorytetem
Jest niepotrzebna, bo działalność ludzka nie ma wpływu na zmiany klimatu
Jest niepotrzebna, bo i tak nie uda się zahamować tempa niekorzystnych zmian
Nie wiem, trudno powiedzieć

Jak czytamy ponadto w opisie badania, zdaniem większości Polaków
w transformacji niskoemisyjnej kluczowa jest wymiana wysokoemisyjnych
elektrowni na odnawialne źródła energii (72 proc.). Następnie respondenci
wskazywali: zmianę codziennych nawyków konsumenckich (54 proc.),
ekologiczne rolnictwo (41 proc.), ocieplanie budynków (39 proc.), rozwój
elektromobilności (29 proc.) i najrzadziej – rozwój energetyki jądrowej
(22 proc.). Z ankiety wynika ponadto, że prawie 60 proc. mieszkańców Polski
jest gotowych na ponoszenie wyższych kosztów energii i paliw, zakładając, że
będą one stanowiły źródło finansowania transformacji niskoemisyjnej. Częściej
są do tego skłonni najmłodsi ankietowani (86 proc. wskazań pozytywnych).
Zatem u nas, podobnie jak w innych krajach na świecie, to przede wszystkim
najmłodsze pokolenie jest świadome obecnej sytuacji i dostrzega skutki zmiany
klimatu.
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Czy jest Pan(i) gotowa/gotowy na ponoszenie wyższych kosztów energii paliw,
zakładając, że będą one stanowiły źródło finansowania transformacji
niskoemisyjnej?
4,41

10

12,52
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie

25

Zdecydowanie nie
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Nie wiem, trudno powiedzieć

Alarmujące komunikaty takich międzynarodowych organizacji jak ONZ
czy UE są ważne. Polityka unijna już nie tylko zachęca firmy do wzięcia pod
uwagę w swojej bieżącej działalności ograniczenie śladu węglowego czy
energooszczędności, ale wręcz wymusza taką politykę na coraz większej liczbie
przedsiębiorstw. Zarówno konsumenci i pracownicy, których opinia i wpływ
na działalność firm wzrastają, jak i inwestorzy i podmioty finansowe będą
wymagać od firm takich proekologicznych zmian.
Jako Fundacja Startup Poland przeprowadziliśmy wiele rozmów
z kilkudziesięcioma firmami sektora MŚP na temat stanu ich wiedzy dotyczącej
nowych obowiązków nakładanych przez unijnych decydentów w zakresie
ESG. Wnioski na razie nie napawają optymizmem. Co prawda ponad 70 proc.
pytanych firm deklaruje, że działają one w sposób zrównoważony, jednak
dopytywane o szczegóły, przyznają, że albo mają przed sobą jeszcze długą
drogę, albo w ogóle nie zdają sobie sprawy ze zmian, jakie je czekają. Zaledwie
co 10. pytana firma zadeklarowała, że korzysta z narzędzi do mierzenia śladu
węglowego, a co czwarta chciałaby taki ślad mierzyć, ale nie wie jak. Z drugiej
strony niemal połowa deklaruje, że wprowadziła już jakieś działania mające
na celu ograniczanie emisji CO².
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Czy w Twojej firmie mierzony jest ślad węglowy?
10%
58%

63%
Chcielibyśmy, ale nie wiemy, jak
Nie
Tak

Stosunkowo niewielka liczba firm (17 proc.) korzysta obecnie z energii
pochodzącej z OZE. Na pytanie, dlaczego nie korzystają z takich źródeł energii,
jedna czwarta wskazuje, że nie ma na to środków finansowych, ale większość
po prostu nie widzi takiej potrzeby – uważa, że lepiej skupić się na bieżącej
działalności biznesowej i nie rozpraszać się.
Dlaczego Twoja firma nie korzysta z odnawialnych źródeł energii?

24%

76%

Skupiamy się na działalności przedsębiorstwa i nie chcemy się rozpraszać
Nie wierzymy, że to coś zmieni – 0%
Nie mamy na to środków finansowych
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Dopytywane o to, co utrudnia wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań
w firmie, najwięcej – bo aż 40 proc. – deklaruje brak znajomości odpowiednich
rozwiązań, narzędzi i możliwości lub problemy z finansowaniem i zbyt duże
koszty takich rozwiązań. Ponadto zdecydowana większość pytanych nie zna
żadnych programów państwowego wsparcia i zachęt dla takiej „zielonej
transformacji”.
Co utrudnia wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań w Twojej firmie?
20%

10%

7%
40%

40%
Inne
Brak znajomości odpowiednich rozwiązań, narzędzi, możliwości
Problemy z finansowaniem takich rozwiązań / zbyt duże koszty
Niejasne/skomplikowane przepisy
Nie ma takich barier w mojej firmie

To, co może niepokoić najbardziej, to to, że zdecydowana większość firm nie wie
albo nie ma zamiaru się dowiadywać o zmianach, jakie ją czekają już niebawem
w zakresie obowiązków publikowania Raportu Wpływu na środowisko.
Czy wiedziałeś, że od 2023 r. publikowanie Raportu Wpływu będzie
obowiązkowe dla wszystkich firm europejskich zatrudniających ponad
250 pracowników i osiągających przychody powyżej 40 mln euro
lub posiadających aktywa powyżej 20 mln euro?
A od 2026 dotyczyć to będzie najpewniej również mniejszych firm?
17%
23%
Nie interesuje mnie to
Nie
Tak

60%
53

Czy masz świadomość tego, że jeśli wkrótce nie staniesz się „zieloną firmą”
możesz mieć problem np z pozyskaniem finansowania
lub nawet zdobyciem nowych pracowników?
20%
47%
Nie wierzę w to
Nie
Tak

33%

Firmy nie mają w większości świadomości, że jeśli nie staną się „zielone”, już
niebawem będą mogły mieć spore problemy np. z pozyskaniem finansowania
czy zdobyciem nowych pracowników. Co piąta zapytana firma nie wierzy w taki
scenariusz i neguje go.
Nawet ta krótka ankieta przeprowadzona wśród kilkudziesięciu firm pokazuje,
z jaką skalą wyzwań będziemy się mierzyć już za chwilę. Bariery świadomościowe
czy zwykła niewiedza nie uchronią firm przed konsekwencjami zmian.
Niezbędne są więc tu jakiegoś typu programy edukacyjne, zakrojone na szeroką
skalę, a także być może wsparcie finansowe czy zachęty dla takiej transformacji.
Bez tego polski biznes mogą spotkać bardzo duże turbulencje.
Odwrotu od ESG już nie ma. Pytanie, czy ta polityka unijna przełamie
ostatecznie bariery świadomościowe cały czas obecne wśród społeczeństw
większości krajów? W ciągu najbliższej dekady będziemy mogli naocznie się
o tym przekonać.
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Potrzebna jest
edukacja
Transformacja energetyczna to jedno z największych wyzwań stojących
przed ludzkością. Jej przebieg będzie miał ogromne znaczenie zarówno
dla środowiska naturalnego, jak i dla otoczenia gospodarczego czy
geopolitycznego. To ogromny wysiłek, który musimy zrealizować
w ekspresowym tempie i będzie to możliwe wyłącznie, wtedy jeśli
będziemy działać wszyscy razem.
Dlatego w pierwszej fazie transformacji energetycznej musimy postawić
na to, czego dziś brakuje najbardziej – edukację dostępną i zrozumiałą
dla wszystkich interesariuszy, tak aby zbudować solidny fundament
do dalszego wspólnego działania.
W sposób szczególny musimy stworzyć ofertę dla nieprofesjonalnych
uczestników rynku, tak aby umożliwić zrozumienie i korzystanie
z dedykowanych rozwiązań w sposób efektywny oraz zachęcić
do implementacji kolejnych innowacji w przyszłości. Dziś wiele rozwiązań,
które będą wspomagać transformację energetyczną jeszcze nie istnieje,
dlatego edukowanie na temat transformacji energetycznej powinno być
również nauką o innowacji. Rynek energii, choć może wydawać się prosty,
jest wielowymiarowy i skomplikowany, a w nowym, zdecentralizowanym
środowisku będzie jeszcze bardziej złożony.
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Musimy stworzyć otoczenie rynkowe oparte na wiedzy, gdzie jedynymi
driverami do zmian nie będą czynniki „negatywne”, takie jak wysokie ceny
energii, wymogi prawne lub chęć uczestnictwa w łańcuchach dostaw firm,
które zaimplementowały polityki ESG, ale coraz większą rolę będzie odgrywać
wysoka świadomość ekologiczna, czy zdolność do kreowania innowacji
i budowania przewag konkurencyjnych swoich biznesów na podstawie
o efektów tak zaplanowanej transformacji energetycznej.
Wiedza i wysoka świadomość są niezbędne, aby wszyscy interesariusze mogli
działać razem i w sposób racjonalny.

Leszek Jastrzębski
Founder RES LAB
Venture Partner Montis Capital
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Ograniczenia sieciowe
Podstawowym zadaniem sieci energetycznej jest łączenie producentów energii
elektrycznej z jej odbiorcami w możliwie stabilny i wydajny sposób. O ile jednak
dawniej sieć ta działała w taki sposób, że energia płynęła jednokierunkowo
– z dużych, najczęściej węglowych elektrowni do bezpośrednich odbiorców
(konsumentów), o tyle w ostatnich latach, w wyniku liberalizacji rynku
energetycznego, system ten się zmienił, a sieć została uzupełniona o nowe,
wykorzystujące odnawialne źródła sposoby produkcji energii, umożliwiając
także samym odbiorcom jej samodzielne produkowanie. Odejście od modelu
centralnego zarządzania siecią i idąca za tym regionalizacja ma zdecydowanie
przyspieszyć wdrażaną przez politykę unijną dekarbonizację. Niestety, w Polsce
proces ten napotyka na liczne przeszkody i wymaga zdecydowanych zmian.
Czekająca nas transformacja, tym bardziej w obliczu kryzysu wywołanego
najpierw pandemią, a później wojną, musi być przeprowadzona mądrze.
Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne w naszym kraju są zdecydowanie
niewystarczające – ich skala musi się znacząco zwiększyć, jeśli weźmiemy pod
uwagę, jak duże są obecnie ograniczenia i z jaką skalą wyzwań będziemy
musieli się mierzyć w najbliższych latach.
Polska sieć energetyczna jest przestarzała. Jak podawali w 2019 r. eksperci
Polityki Insight, aż 76 proc. krajowych linii wysokich i średnich napięć
ma ponad 25 lat, a 37–42 proc. nawet ponad 40 lat i to one stanowią trzon
tej infrastruktury w Polsce. Na dodatek zaledwie 26 proc. linii średnich napięć
jest skablowana (znajduje się pod ziemią). Co oczywiste, taka naziemna sieć
jest zdecydowanie bardziej narażona na potencjalne zagrożenia, np. anomalie
pogodowe i związane z nimi awarie. Zdaniem analityków Polityki Insight przy
obecnym poziomie wydatków operatorów osiągnięcie optymalnego poziomu
skablowania zajmie nam aż 50 lat.
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Udział linii kablowych w liniach średnich napięć
największych OSD w Polsce (w proc.)
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cel zapisany
w PEP 2040

Przerwy w dostawach energii elektrycznej przekładają się bezpośrednio
na koszty dla gospodarki. Jak podała spółka PSE, odpowiedzialna w naszym
kraju za stabilność i bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego, wartość
wskaźnika energii niedostarczonej przez system (ENS), który został obliczony
dla wszystkich wyłączeń (awaryjnych oraz planowanych), w 2020 r. wyniosła
124,35 MWh19.Poziom ten co prawda w ostatnich latach się poprawia, ale wciąż
jest jednym z najwyższych w Europie. Jak wyliczyli analitycy Polityki Insight
w Polsce w latach 2014–2018 nie dostarczono łącznie 273 tys. MWh energii
elektrycznej, co kosztowało odbiorców ponad 7 mld zł.
Istotną barierą jest tzw. ustawa odległościowa z lipca 2016 r., gdzie zapisano
regułę 10H, zgodnie z którą nie można stawiać elektrowni wiatrowych
w mniejszej odległości niż 10-krotna całkowita wysokość turbiny od budynku
mieszkalnego (lub budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi
funkcja mieszkaniowa). Budowa elektrowni wiatrowych o większej mocy stała
się możliwa wyłącznie w oparciu na miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Ustawa ta na lata utrudniła rozwój lądowej energetyki
wiatrowej w naszym kraju, a bez jej zliberalizowania czekają nas dramatyczne
problemy – i tak rozpędzone już koszty energii będą rosły jeszcze szybciej.
Nowelizacja tej kontrowersyjnej ustawy, choć jest na zaawansowanym etapie
prac, nie została jeszcze uchwalona i nie wiadomo, czy i kiedy zostanie. Na ten
moment brak jest zgody wewnątrz koalicji rządowej na jej przeprowadzenie.
Czynnikiem, który z pewnością pomógłby w przyspieszeniu rozwoju
OZE w Polsce, są zmiany dotyczące linii bezpośrednich, pozwalających
na przesyłanie energii pomiędzy wytwórcami energii odnawialnej
a odbiorcami przemysłowymi, z pominięciem dystrybucyjnej sieci przesyłowej.
Takie rozwiązanie uwolniłoby inwestycje tam, gdzie obecnie brakuje nowych
mocy przyłączeniowych. W obecnej chwili, z przyczyn legislacyjnych, odbiorca
korzystający z linii bezpośredniej nie może równocześnie pobierać energii
z sieci przesyłowej. To bardzo ogranicza rozwój tego systemu w naszym kraju.
Od czerwca 2021 r. trwają już w Sejmie prace mające na celu uelastycznienie tych
przepisów prawnych oraz dostosowania ich do realnych potrzeb rynkowych.
Jak oceniają eksperci CIRE, jest to krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązuje
on wszystkich wskazywanych przez krytyków problemów. Ich zdaniem
nowa koncepcja linii bezpośredniej oznacza przede wszystkim rozszerzenie
dotychczasowego modelu on-site (polegającego na bezpośrednim
przyłączaniu źródeł wytwórczych do instalacji wewnętrznej odbiorcy
energii) o lokalizacje poza granicami terenu przedsiębiorstwa – odbiorcy.
Równocześnie jednak wskazują, że zmiany pomijają problem inwestowania
stron trzecich w aktywa energetyczne wytwarzające energię elektryczną dla
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odbiorców przemysłowych, pozostawiając w tym zakresie wciąż duży obszar
niepewności20.
Branża energetyczna czeka również na przepisy umożliwiające tzw. cable
pooling, czyli możliwość współdzielenia infrastruktury energetycznej pomiędzy
farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Dzięki temu zaistnieją synergie pomiędzy
energetyką wiatrową i słoneczną; równocześnie odciążyłoby to całą sieć
energetyczną. Na drodze do przyspieszenia rozwoju OZE w Polsce stoi właśnie
zbyt mała przepustowość sieci, a jej współdzielenie byłoby znaczącym krokiem
naprzód dla fotowoltaiki i energii wiatrowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
rozpoczęło już prace nad tym rozwiązaniem.
Kolejną kluczową kwestią jest potrzeba rozwoju inteligentnych sieci
energetycznych (tzw. smart grid). Inteligentna sieć to taka, w której możliwa
jest bieżąca komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii,
co z kolei pozwala na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, a także
zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym rzecz jasna źródeł OZE.
Rozwiązania zastosowane jako elementy smart grid ułatwiają sterowanie pracą
sieci, automatyzują ją, szybciej reagują w sytuacjach awaryjnych, a dzięki dużej
liczbie mierników i liczników na bieżąco informują o aktualnym stanie sieci.
Chociaż w Polsce już dekadę temu uruchomiony został program Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci
Energetyczne (ISE), mający na celu wsparcie finansowe tego typu innowacyjnych,
inteligentnych rozwiązań w energetyce, w tym wsparcie dla prosumentów, czyli
odbiorców energii, którzy są również jej wytwórcami, efekty na razie wydają
się niezadowalające. Jak czytamy w raporcie Polityki Insight, w Polsce działa
mniej więcej 1,4 mln inteligentnych liczników, posiada je niewiele ponad 8 proc.
z blisko 17 mln odbiorców. To ponad cztery razy mniej niż wynosi średnia unijna
(34 proc.). Niedostateczny rozwój inteligentnego opomiarowania pozbawia
odbiorców korzyści z tytułu zdalnego odczytu. W latach 2019–2028 koszty te
wyniosą prawie 11 mld zł.
Sumy, jakie będziemy musieli przeznaczyć jako państwo na cyfryzację
i automatyzację sieci energetycznych, będą znaczące, jednak zmiana ta jest
nieunikniona. Nakłady te będą się jednak w dłuższej perspektywie przekładać
na bezpośrednie oszczędności, a rozproszona sieć będzie w stanie znacznie
elastyczniej reagować na bieżącą sytuację na rynku energii, która może się
dynamicznie zmieniać.
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Początki – motywacja
do wejścia w tę branżę
Jak to zwykle bywa zadecydował przypadek – zaczynaliśmy
od zbudowania platformy Internet of Things, która umożliwiała
producentom urządzeń elektronicznych szybkie wdrażanie ich
rozwiązań – podłączenie do platformy w dowolnej technologii
komunikacyjnej, wizualizację danych i budowanie aplikacji dla
użytkownika. Po pierwszym feedbacku z rynku zrozumieliśmy, że
musimy skupić się na konkretnej branży. Padło na energetykę,
gdyż przypadkowo rozpoczęliśmy rozmowy z jedną z największych
firm w branży oraz trafiliśmy na targi energetyczne, gdzie
zachwyciliśmy się mnogością problemów, jakie w tej dziedzinie
może rozwiązać technologia. Przez kolejne kilka lat budowaliśmy
model biznesowy oparty na sprzedaży naszej autorskiej technologii
do zarządzania rozproszonymi elektrowniami oraz sterowania
urządzeniami u odbiorców w celu bilansowania do tradycyjnych
firm z branży, m.in. Enea, Tauron, innogy, PGNiG. Wyzwania
i brak przewidywalności sprzedaży związane z pracą z tak dużymi
podmiotami na ograniczonym rynku skłoniły nas do zmiany naszego
podejścia i wejścia na rynek energii bezpośrednio – jako innowacyjny
i nowoczesny agregator. Ten model rozwijamy od 2019 r.

Dotychczasowe etapy rozwoju

Po pierwszym etapie rozwoju, jako dostawca rozwiązań
technologicznych, postanowiliśmy zawalczyć o klientów bezpośrednio.
W 2019 r. zawarliśmy pierwsze umowy na usługę DSR (demand
side response – odpowiedź strony popytowej, czyli obniżenie lub
podwyższenie zużycia energii przez odbiorcę końcowego na prośbę
operatora lub firmy energetycznej) z polskim operatorem oraz
wdrożyliśmy do oferty wiele rozwiązań dla odbiorców (w tym systemy
zarządzania energią połączone z systemami fotowoltaicznymi).
Pod koniec 2020 r. zawarliśmy strategiczne partnerstwo z Photon
Energy Group, w ramach którego zaczęliśmy rozwijać również
ofertę dla wytwórców energii. Przełomowym dla nas momentem
była druga połowa 2021 r., kiedy pozyskaliśmy koncesję na obrót
energią elektryczną na Węgrzech, w Polsce, Czechach i Rumunii.
Od grudnia 2021 r. handlujemy energią pozyskaną z zielonych źródeł
z wykorzystaniem naszej technologii umożliwiającej predykcje,
optymalizację i sterowanie. Dziś Lerta jest jednym z największych
agregatorów mocy DSR w Polsce oraz dynamicznie rozwija portfel
zarządzanej mocy wytwórczej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zarządzana przez Lertę moc przekroczyła w czerwcu 2022 r. 130 MW.
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Finansowanie.
Skąd firma pozyskała środki
Przez ponad 2 lata bootstrapowaliśmy firmę, co w pierwszym roku
działalności zakończyło się ponad 1,1 mln zł przychodu i 100 tys. zł zysku.
Po pierwsze pieniądze z zewnątrz sięgnęliśmy w 2018 r., gdy w ramach
rundy seed zebraliśmy 2,5 mln zł od ASI Valuetech Seed i PGE Ventures.
W międzyczasie pozyskaliśmy też dwie szybkie ścieżki z NCBR na łączną
kwotą 5,5 mln zł. Kolejną rundę finansowania zamknęliśmy w 2020 r.
Prowadził ją Photon Energy Group, a uczestniczyli w niej dotychczasowi
inwestorzy (7,5 mln zł). Ostatnią rundę (A) zamknęliśmy w grudniu
2021 r., zbierając 12,75 mln zł od Photon Energy Group, PGE Ventures
i mniejszych inwestorów. Rok 2022 planujemy zamknąć przychodami
na poziomie 17–20 mln euro oraz niedużą stratą oraz osiągnąć break-even
w styczniu 2023 r. W chwili obecnej w niewielkim stopniu finansujemy
się długiem bankowym (do 1 mln zł), ale planujemy zwiększyć tę wartość
w kolejnych miesiącach.

Kluczowe rozwiązanie/produkt/
usługa i jego wdrożenie
Nasza usługa polega na maksymalizacji zysków dla właścicieli
elektrowni oraz oszczędności dla odbiorców energii. Osiągamy
to dzięki optymalizacji pracy urządzeń naszych klientów i wspieranemu
przez uczenie maszynowe handlowi energią na rynkach hurtowych
i detalicznych. Optymalizujemy pracę elektrowni PV, parków wiatrowych
i innych jednostek wytwórczych, a także urządzeń przemysłowych –
linii produkcyjnych, instalacji HVAC, urządzeń chłodniczych itd., tak
by dostosować tryb ich pracy do panujących akurat na rynku warunków
cenowych (giełda, portfel klientów) oraz technicznych (zbilansowanie
sieci). Wdrożenie usługi polega na podpisaniu kontraktu z Lertą
oraz instalacji urządzenia, które „podpina” obiekt klienta do naszej
Wirtualnej Elektrowni – odczytuje dane o produkcji i poborze energii
oraz odpowiednio steruje urządzeniami.
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Efekty (dlaczego to rozwiązanie
można uznać za innowacyjne?)
Nasze rozwiązanie pozwala operatorom na stabilizację sieci
w czasie rzeczywistym – obniżanie poboru, zwiększanie produkcji
itp., co ma kluczowe znaczenie na rynkach opartych na źródłach
odnawialnych, które są niesterowalne i w 100% zależne od pogody.
Dzięki dostarczanej przez nas elastyczności produkcji i odbioru energii
operatorzy mogą pozwalać na dodatkowe przyłączenia niesterowalnych
źródeł OZE do ich sieci.

Perspektywy na przyszłość

Problem, który rozwiązujemy, jest problemem globalnym, zatem
perspektywy dalszego rozwoju są ogromne – w chwili obecnej
pracujemy nad wejściem do Australii, Serbii, Szwecji, na Litwę oraz
Słowację. Aktualna sytuacja rynkowa (wysokie ceny energii) dodatkowo
zachęca inwestorów do budowy elektrowni poza istniejącymi
systemami wsparcia i oddawanie ich w zarządzanie agregatorom takim
jak Lerta, co powoduje dynamiczny wzrost zarządzanej przez nas mocy.
Do 2025 r. planujemy zarządzać co najmniej 1 GW mocy.
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Oprócz oczywistych względów ekologicznych w kontekście zmian klimatu
odnawialne źródła energii stają się alternatywą dla paliw kopalnych ze względu
na wyczerpujące się lub coraz trudniej dostępne surowce kopalne. Koszty ich
wydobycia z biegiem czasu rosną, a programy mające ograniczać emisję gazów
cieplarnianych pochodzących z tych surowców mają na celu sprowokowanie
skokowego wzrostu wykorzystania energii OZE. Do odnawialnych źródeł
energii zalicza się energię wiatrową, słoneczną, geotermalną, wodną oraz
energię biomasy. To, jaki typ OZE w danym kraju dominuje, zależy w dużej
mierze od uwarunkowań geograficznych i klimatycznych – nie wszędzie
słońce operuje z taką samą mocą, nie wszędzie siła wiatru jest dostateczna,
aby wiatraki mogły stać się w miarę stabilnym i dominującym źródłem energii,
inne z kolei kraje mają zbyt mało odpowiednich rzek, aby budować na nich
wodne turbiny.
Porównanie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia
według technologii wytwarzania energii elektrycznej
Węgiel
Gaz
Biomasa
Geotermia
Energia
wodna

W ramach oceny cyklu życia porównuje się różne sposoby
dostarczania tej samej jednostki funkcjonalnej, np. 1 kWh
energii elektrycznej, oraz określa ilościowo emisje gazów
cieplarnianych, współkorzyści i szkodliwe skutki technologii
i środków łagodzących, w tym inne problemy środowiskowe
i wykorzystanie zasobów, takich jak woda, ziemia i metale.

Energia
jądrowa
Instalacja
fotowoltaiczna
- użytkowa
Wiatr lądowy
Wiatr morski

0

500

1000

1500

2000
(gCO2eq/kWh)

Emisje bezpośrednie

Emisje z końcowego łańcucha dostaw infrastruktury

Metan

Emisje w cyklu życia oszacowane w ARS

68

Wybór dominującego typu rozwiązań OZE, podobnie jak lokalizacja konkretnych
instalacji do wytwarzania energii, powinien być dobrze przemyślany, jeśli
ma stanowić realną i stabilną alternatywę dla energii węglowej czy gazowej.

Wiatr
Energia wiatrowa jest – obok fotowoltaiki – najważniejszą odpowiedzią
na potrzeby wynikające z kryzysu energetycznego i postępujących coraz
szybciej zmian klimatu. Równocześnie jednak nie rozwija się ona w naszym
kraju na tyle szybko, aby spełniała swoją funkcję na dostatecznym poziomie
– w szczególności, jeśli chodzi o instalacje wiatrowe na lądzie. Tymczasem
technologia wiatrowa jest z powodzeniem rozwijana już od lat 80. XX w.
i udowodniła, że stanowi jedno z podstawowych narzędzi dla zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych w energetyce. Początkowo były to instalacje o dość małej
mocy, jednak dziś, dzięki postępowi technologicznemu, wiatrowe generatory
osiągają moce wielkość rzędu kilku megawatów i są to zaawansowane, złożone
z wielu podzespołów i skomplikowane technicznie konstrukcje. Wykorzystują
one np. nowoczesne czujniki, które mierzą kierunek wiatru, systemy hamulcowe
i coraz lepiej działające i kompaktowe stacje transformatorowe. Cały czas
prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, dzięki czemu powstają nowe
rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji farm
wiatrowych.
Dane zawarte w opublikowanym w ubiegłym roku Global Wind Report21
pokazują, że 2020 r. był najlepszy w historii dla światowego przemysłu
wiatrowego, a 2021 r. niewiele mu pod tym względem ustępował. Przybyło
w tym czasie instalacji generujących 93,6 GW mocy, co oznacza, że globalnie
moc pochodząca z energii wiatrowej wzrosła do 837 GW, czyli o 12 proc. w ujęciu
rocznym. Co prawda w przypadku lądowej energii wiatrowej w ubiegłym roku
odnotowano mniejszy wzrost niż w 2020 r. (o 18 proc.), co zdaniem autorów
raportu z Global Wind Energy Council było spowodowane spowolnieniem
w Chinach i USA – a to dwaj globalni liderzy, jeśli chodzi o wielkość sektora
energii wiatrowej. Jednak w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i na Bliskim
Wschodzie wzrost ten wyniósł 19 proc. i okazał się rekordowy.
Jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, rok 2021, kiedy powstały nowe
instalacje o mocy 21,1 GW, był także rekordowy. Całkowita moc generowana
globalnie przez morskie farmy wiatrowe wzrosła do 57 GW, z czego aż 80 proc.
nowych mocy pochodziło z Chin. Jak podkreślają eksperci Global Wind Council,
poza Chinami nowe instalacje na wodzie budowane były w ubiegłym roku
jedynie w Europie.
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Zdaniem autorów przytaczanego wyżej raportu w Europie sytuacja nie
jest jednak optymistyczna, przede wszystkim ze względu na obowiązujące
wciąż bariery regulacyjne, w szczególności na dużych, kluczowych rynkach
– w Niemczech, we Włoszech i w Polsce, gdzie możliwości budowy farm
wiatrowych na lądzie zostały mocno ograniczone, a energia pochodząca z farm
morskich jest zdecydowanie niewystarczająca, szczególnie gdy weźmiemy pod
uwagę fakt, że Unia Europejska jako całość potrzebuje 32 GW nowej energii
wiatrowej każdego roku, aby osiągnąć zaplanowany cel neutralności węglowej
do 2050 r.
Polska jest zresztą przypadkiem szczególnym i raczej niechlubnym na tle
innych krajów. Jeszcze jakiś czas temu farmy wiatrowe stanowiły największą
część mocy generowanych z OZE w Polsce, ale ze względu na wprowadzone
kilka lat temu regulacje ich moc rośnie w bardzo powolnym tempie. Z danych
Agencji Regulacji Energetyki wynika, że moc zainstalowanych w Polsce farm
wiatrowych wynosi ponad 7,2 GW (marzec 2022 r.). Farmy wiatrowe stanowią
obecnie 38 proc. całej mocy generowanej w Polsce z OZE, a fotowoltaika już
50 proc22.
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Teraz, w obliczu wojny w Ukrainie i konsekwencji dla rynku energii wynikających
z sankcji nałożonych na Rosję, budowa nowych instalacji musi tym bardziej
przyspieszyć. O ile morska energetyka wiatrowa jest już od dłuższego
czasu wspierana i wpisana do rządowej strategii PEP2040, jako jedno
z podstawowych, strategicznych źródeł energii (obok atomu), o tyle trudno
mówić o realnym skoku, jeśli do tego nie włączymy farm wiatrowych na lądzie.
Rozwój energetyki onshore wciąż jednak blokuje tzw. ustawa odległościowa,
a przede wszystkim zawarty w niej wymóg lokowania instalacji w odległości
dziesięciokrotności wysokości wiatraka od najbliższych zabudowań – jeden
z najbardziej restrykcyjnych w całej Europie. Problem ten dostrzegają już
nie tylko eksperci, lecz także sami rządzący. Również w kręgach rządowych
pojawiają się już głosy o planowanych zmianach prawnych w tym obszarze.
Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka podczas zwołanej
w marcu bieżącego roku konferencji powiedziała, że do jej ministerstwa
docierały postulaty samorządów, organizacji wspierających rozwój OZE,
społeczności lokalnych, aby zliberalizować regułę 10H. Faktycznie, zmienił się
klimat wokół lądowych elektrowni wiatrowych
W odpowiedzi na te postulaty rząd przygotował projekt zmian w tzw. ustawie
odległościowej. Zakładają one zniesienie sztywnego rygoru zasady 10H.
Teraz Miejscowe Programy Zagospodarowania Przestrzennego będą mogły
określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego niż
dotychczas (ale nie mniejszą niż 500 m). Jak czytamy w projekcie, ostateczne
warunki lokalizacji będą określane w ramach decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla danej inwestycji wydawanych przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) na podstawie szczegółowego
raportu oddziaływania na środowisko, przy zachowaniu nowej minimalnej,
bezwzględnej odległości od zabudowań mieszkalnych.
Wygląda zatem na to, że po kilku całkowicie straconych dla lądowej energii
wiatrowej latach wreszcie nabierze ona wiatru w żagle (nomen omen). Zdaniem
rządzących w najbliższych latach dojdzie do przyspieszenia transformacji
energetycznej przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych, związanych
z rosnącą dysproporcją pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej
w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych, głównie wiatrowych.
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Wpływ na tę zmianę, oprócz oczywistej, ekstremalnie trudnej sytuacji, jeśli
chodzi o ceny energii w ostatnim czasie, miał również nacisk opinii społecznej,
coraz bardziej przychylnej energii wiatrowej. Badania opinii przeprowadzone
dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2020 r. pokazały m.in. że
aż 85 proc. Polek i Polaków popiera rozwój lądowych farm wiatrowych,
a ponad połowa respondentów mieszkających w sąsiedztwie farmy wiatrowej
pozytywnie ocenia działania władz lokalnych i inwestora23.
Ten moment zmian regulacyjnych, a w konsekwencji prawdopodobnego
przyspieszenia rozwoju farm wiatrowych, wydaje się bardzo dobrym
prognostykiem dla firm zajmujących się technologiami wiatrowymi, a także
dla startupów działających w tym obszarze. Z pewnością powstaje spora
przestrzeń rynkowa do zagospodarowania, gdzie niezbędne są innowacyjność,
nieszablonowe podejście i elastyczność, a to przecież cechy immanentne
środowiska startupowego. Mimo że technologie wiatrowe rozwijane są już
od wielu lat, stawiane wiatraki wciąż borykają się z wieloma problemami –
od kwestii przestrzennych, środowiskowych, emisji hałasu, po niestabilność
produkcji energii, zależną od aktualnych uwarunkowań pogodowych czy
magazynowanie. Takie właśnie kwestie starają się optymalizować startupy.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych startupów tego segmentu jest łódzki
WindTak. Spółka skupia się na problemach związanych z eksploatacją turbin
wiatrowych oraz poprawą ich efektywności energetycznej. Wykonywane
przez WindTaK precyzyjne analizy pozwalają na lepsze wykorzystanie zarówno
zasobów wiatru, jak i potencjału turbiny. Analizując dane historyczne pracy
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turbiny, warunki pogodowe, charakterystykę terenu oraz prowadząc własne
pomiary, WindTak opracowuje metody zwiększania efektywności energetycznej,
redukcji niechcianych i niebezpiecznych obciążeń oraz wydłużania horyzontu
czasowego pracy turbiny. W ramach prac R&D firma zaprojektowała także
innowacyjny, autorski system wielowirnikowy (MRS). Z kolei inna polska
spółka – Viventi – zaprojektowała własny wiatrak wykorzystujący pionową
oś obrotu wirnika, dzięki czemu uzyskano możliwość znacznego zwiększenia
rzeczywistej siły wiatru wpadającego do turbiny, co z kolei oznacza, że można
go stawiać nawet w miejscach, gdzie ze względu na słabą siłę wiatru dotąd nie
wykorzystywano potencjału energii wiatrowej.
Inny krajowy startup – Rotoby z Bielska-Białej – opracował i opatentował
własne projekty łopat do turbin wiatrowych. Ich innowacyjność polega
na
wykorzystaniu
zaawansowanych
technologicznie
materiałów
termoplastycznych i uproszczeniu procesu produkcyjnego. Finalnie ma to się
przełożyć na istotne obniżenie kosztów budowy instalacji wiatrowych.
Jednym z większych graczy na polskim rynku w obszarze wiatrowym jest
warszawska spółka Wento. Początkowo zajmowała się ona dewelopmentem
farm wiatrowych, oferując wsparcie przy całości takiego przedsięwzięcia, ale
w późniejszej fazie działalności rozpoczęła również projekty fotowoltaiczne.
Od 2021 r. spółka wchodzi w skład międzynarodowego koncernu Equinor
(dawniej Statoil), jednego z największych graczy na światowym rynku
energetycznym.
Obszarem, który wydaje się dobrym polem do działania dla startupów, są
tzw. małe elektrownie wiatrowe – o mocy 0,5 kW do 20 kW. Mogą one być
umiejscawiane tam, gdzie panują gorsze warunki, jeśli chodzi o siłę wiatru, i nie
potrzebują dużej przestrzeni – mogą być instalowane na słupach czy dachach
budynków. Mogą też być częścią hybrydowych systemów w połączeniu
z panelami fotowoltaicznymi.

Słońce
Systemy fotowoltaiczne w ciągu ostatniej dekady stały się najbardziej
konkurencyjnym kosztowo sposobem pozyskiwania energii elektrycznej.
Postęp technologiczny, czy to w zakresie wydajności samych ogniw
fotowoltaicznych, czy sposobów na magazynowanie energii, pozwolił
na skokowy postęp w tej dziedzinie. W tej chwili jednak mamy do czynienia
z globalnym, negatywnym trendem będącym wynikiem rosnących cen
kosztów produkcji i transportu modułów fotowoltaicznych, a to z kolei jest
pochodną wysokich cen surowców. Jak szacują eksperci IEA (International
Energy Agency), w porównaniu z 2019 r. koszty inwestycji dla fotowoltaiki
na skalę przemysłową są o 25 proc. wyższe.
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Moc wytwórcza netto energii odnawialnej zainstalowana w 2001 r.
2021
Inne źródła odnawialne: 6 GW, 2%
Biomasa: 10 GW, 3%

302 GW

Hydro: 25 GW, 8%
Wiatr: 93 GW, 31%r
Słońce: 168 GW, 56%

Czy te rosnące koszty zatrzymają globalny rozwój fotowoltaiki? Raczej nie.
Jak przewidują analitycy IEA, fotowoltaika ma szansę stanowić 60 proc.
globalnego wzrostu energetyki odnawialnej w 2022 r. Ci sami eksperci
przewidują, że do 2026 r. globalna moc odnawialnej energii elektrycznej
wzrośnie o ponad 60 proc. w porównaniu z poziomem z 2020 r. – do ponad
4800 GW – co odpowiada obecnej całkowitej globalnej mocy energetycznej
paliw kopalnych i energii jądrowej łącznie. Zdaniem IEA OZE mają odpowiadać
za prawie 95 proc. globalnego wzrostu mocy wytwórczych do 2026 r., przy
czym ich zdaniem sama fotowoltaika zapewni ponad połowę tego wzrostu.
Autorzy raportu Global Market Outlook for Solar Power wyliczyli, że o ile
zwiększenie łącznej światowej mocy energii słonecznej w sieci ze 100 GW
w 2012 r. do 1 TW w 2022 r. trwało dokładnie dekadę, o tyle podwojenie
tego wyniku jest ich zdaniem możliwe już do końca 2025 r., co oznacza
zaledwie 3,5 r24.
Podobnie jak w przypadku energii wiatrowej, światowym liderem w przypadku
fotowoltaiki są Chiny, które według wyliczeń Solar Power zwiększyły ilość
mocy fotowoltaicznych dwukrotnie bardziej niż drugie na liście liderów Stany
Zjednoczone i pozostałe pięć topowych rynków na świecie łącznie. Co warte
odnotowania, w zestawieniu tym po raz pierwszy w historii znalazła się Polska,
zamykająca pierwszą dziesiątkę najszybciej rosnących rynków fotowoltaiki
na świecie. Jak wyliczają autorzy raportu, w 2021 r. w Polsce zbudowano
instalacje generujące 3,8 GW, co oznacza wzrost o 56 proc. w porównaniu
do 2020 r. Zdaniem analityków zmiana ta była dla nich dużym zaskoczeniem,
zwracają jednak uwagę, że udany i niezwykle popularny rządowy program
budowy paneli fotowoltaicznych na dachach prywatnych domów został
zmodyfikowany, a niekorzystne zmiany przepisów mogą spowodować, że
pozycja Polski na tej liście może być jednorazowym wyjątkiem.
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UDZIAŁ 10 NAJWIĘKSZYCH KRAJÓW W RYNKU ENERGII SŁONECZNEJ 2021
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Według wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej moc zainstalowana
w fotowoltaice na koniec 2021 r. wynosiła 7,6 GW, a przyrost nowych mocy
– ponad 3,7 GW (co oznacza wzrost o 105 proc.). Kluczową cechą polskiego
sektora jest jego w znacznej większości prosumencki charakter (ok. 80 proc.).
Jak podaje Agencja Rynku Energii, na koniec 2021 r. liczba prosumenckich
instalacji fotowoltaicznych wynosiła ponad 845 tys. sztuk, co oznacza wzrost
o ponad 80 proc. w ujęciu rocznym. W ostatnim miesiącu przed zmianą
systemu rozliczeń prosumentów padł rekord pod względem miesięcznych
nowych przyłączeń prosumenckich – wynosił on 44,6 tys. sztuk. Skąd te
rekordowe wzrosty? Przyczyna wydaje się prosta – od 1 kwietnia tego roku
zmieniły się zasady dotyczące opustów dla prosumentów, którzy mogą z nich
korzystać tylko do końca czerwca, a z początkiem lipca automatycznie przejdą
na net billing, co oznacza sprzedaż energii i rozliczenie według jej wartości, a nie
wyprodukowanej ilości. Wiele osób chciało więc skorzystać z takiej możliwości,
jaką dawały dotychczasowe warunki, stąd pośpiech.
Alarmistyczne głosy mówiące o tym, że wprowadzone nowe zasady rozliczeń
dla prosumentów zabiją ten sektor w Polsce są kontrowane przez część
ekspertów utrzymujących, że nie jest to prawda. Inni z kolei wskazują, że nowe
przepisy sprawiają, że korzystanie z energii ze słońca przestaje być atrakcyjne
finansowo dla tych, którzy inwestują we własne panele. W tej chwili widzimy,
że liczba wniosków o zakładanie nowych paneli spadła nawet o 90 proc.
Tymczasem sam fakt, że prąd z miesiąca na miesiąc drożeje, może oznaczać,
że fotowoltaika będzie nadal jedną z najważniejszych możliwości obniżenia
rachunków dla wielu gospodarstw domowych. Nie zmienia to faktu, że tak
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duże zaniepokojenie wywołane wprowadzanymi zmianami jest symptomem
szerszego problemu – otoczenie regulacyjne i jego zmienność wpływają
na nastroje firm i osób indywidualnych funkcjonujących na rynku fotowoltaiki.
Jest to jedna z głównych bolączek wskazywanych przez polskie startupy.
Warto też wspomnieć o zauważalnym już, nowym trendzie – rynek zaczyna
się otwierać na prosumentów zbiorowych, czyli np. instalujących panele
na domach wielorodzinnych. Co nie mniej istotne, fotowoltaika wkracza
coraz chętniej do biznesu. Własne źródło energii pozwala przedsiębiorcom
na znaczące obniżenie wydatków na energię elektryczną, a ta jest niezbędna
do produkcji w zasadzie każdego towaru. Z tych właśnie powodów można
mieć nadzieje, że fotowoltaika nie tylko się w naszym kraju nie kończy, ale może
wręcz zyskać nowe życie.
Wygląda więc na to, że nadal będzie sporo miejsca na rynku dla młodych,
innowacyjnych firm funkcjonujących w tym segmencie. Mamy już pokaźną
liczbę krajowych startupów, które z powodzeniem rozwijają swoje technologie
i budują biznes. Jednym z takich podmiotów jest wrocławska spółka Saule
Technologies. Można powiedzieć, że jest ona jednym z liderów produkcji
perowskitowych ogniw fotowoltaicznych na świecie. W ubiegłym roku firma
przeszła z fazy R&D do fazy produkcji, otwierając we Wrocławiu pierwszą
na świecie fabrykę tego typu ogniw. Na czym polega innowacyjność tej
technologii? Przede wszystkim są one znacznie lżejsze i elastyczniejsze
niż najbardziej popularne ogniwa krzemowe. Działają także we wnętrzach
budynków, przy sztucznym świetle. Dzięki temu skala ich zastosowań może
być znacząca, np. świetnie sprawdzają się one w urządzeniach IoT. Potencjał
tej technologii dostrzegli już więksi gracze. Krakowski Columbus Energy,
dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, w 2020 r. zainwestował
10 mln euro w Saule Technologies i objął 20 proc. udziałów w spółce. Stał się
również dystrybutorem produktów firmy oraz licencji na światowych rynkach.
Podwarszawski SolHotAir to startup, który opracował i opatentował własną
technologię solarnych paneli grzewczych o dużej wydajności. Umożliwiają one
wytwarzanie ciepła poprzez zamianę energii słonecznej na energię cieplną,
a równocześnie pełnią także funkcję wentylacyjną, dostarczając świeże,
ciepłe, przefiltrowane powietrze do wnętrza budynków. Kolektory oferowane
przez SolHotAir mogą mieć zastosowanie zarówno w prywatnych budynkach
mieszkalnych, jak i w biznesie, np. w halach fabrycznych i magazynowych,
obiektach sportowych, hotelach czy budynkach rolniczych. Startup zebrał
1,4 mln zł od prywatnych inwestorów, które ma zamiar przeznaczyć
na dokończenie prac R&D i komercjalizację produktu.
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Inne ciekawe rozwiązanie oferuje firma Scan the Sun. Ten lubelski startup
stworzył aplikację do optymalizacji instalacji fotowoltaicznych, tak aby zysk
z energii słonecznej był jak największy, a koszt inwestycji jak najniższy. To bardzo
obiecujący projekt – spółka została zwycięzcą tegorocznego MeetUp Day,
realizowanego we współpracy Platformy Startowej Wschodni Akcelerator
Biznesu oraz programu InCredibles Sebastiana Kulczyka. Projektowaniem
instalacji fotowoltaicznych zajmuje się również poznańska firma EasySolar,
w którą zainwestowały już znane fundusze InnoEnergy i SpeedUp VC Group.
Spółka korzystała również z zagranicznych programów akceleracyjnych, np. MIT.
Mocną pozycję rynkową udało się już osiągnąć spółce SunRoof – to startup
zajmujący się tworzeniem dachów solarnych oraz twórca platformy
do zarządzania energią. Oferuje technologię zastępującą tradycyjny dach,
stanowiąc alternatywę dla paneli fotowoltaicznych. W ubiegłym roku SunRoof
zamknął rundę finansowania w wysokości ok. 4,5 mln euro. Głównym
inwestorem był fundusz Inovo Venture Partners, a w rundzie udział wzięły także
SMOK Ventures, KnowledgeHub, EIT InnoEnergy, FD Growth Capital. Jeszcze
w tym samym roku spółka rozszerzyła rundę o kolejne 2 mln euro. Founderzy
spółki przedstawiają ambitne plany, jeśli chodzi o zagraniczną ekspansję. Firma
już dziś obecna jest w Szwecji, we Włoszech, w Hiszpanii i Niemczech i planuje
pierwsze kroki na rynku amerykańskim.
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Energia
słoneczna
– czyste, tanie
i niewyczerpane
źródło energii
Wszystkie dane wskazują, że energia z wiatru i ze słońca stanowi czystą
i najtańszą alternatywę dla paliw kopalnych. Każdej minuty energia
docierająca ze Słońca na Ziemię może zaspokoić potrzeby energetyczne
ludzkości na cały rok.
Problemem jest to, że technologia, jaką obecnie używamy, daleka jest
od doskonałości. Średnia sprawność paneli fotowoltaicznych wynosi
zaledwie 20 proc. a i tak w dzisiejszych realiach jest opłacalną inwestycją.
Dlatego też tak ważne są prace nad poprawą sprawności urządzeń, nad
wykorzystaniem nowych materiałów i konstrukcją urządzeń solarnych.
Pracując na co dzień z kolektorami słonecznymi grzewczymi, których
sprawność wynosi ponad 80 proc. widzimy jakie wyzwania stają przed
energetyką solarną. Upowszechnienie tego typu urządzeń wymaga
nie tylko zmian technologicznych w samych urządzeniach, lecz także
rozwiązania problemu magazynowania energii.
Ze swej natury urządzenia solarne pracują wtedy, gdy świeci słońce.
Tak więc konieczne jest magazynowanie wyprodukowanej energii lub, tak
jak to mam miejsce w przypadku kolektorów grzewczych, jak najlepsze
wykorzystanie wytworzonej energii.
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Urządzenia solarne wymagają też łączenia różnych urządzeń, np. fotowoltaiki,
pomp ciepła, kolektorów solarnych i magazynu energii w jeden wydajny
system, co podwyższa koszt inwestycji, a także stanowi barierę mentalną
dla klientów przyzwyczajonych do tradycyjnych rozwiązań, czyli np. pieca
węglowego lub gazowego oraz energii elektrycznej z sieci.
Przyszłość jednak bezsprzecznie będzie wymagała od nas wykorzystania
taniej energii ze słońca i wiatru. Już dziś energia wiatrowa i słoneczna
stanowią łącznie czwarte co do wielkości źródło energii elektrycznej
na świecie. To oczywiście wciąż mało, ale wydaje się, że kryzys energetyczny
jakiego doświadczamy, znacznie przyspieszy ten proces.
Jako firma Solhotair, pracująca z powietrznymi kolektorami grzewczymi,
widzimy od początku roku bardzo duży wzrost zainteresowania naszymi
rozwiązaniami i sposobami ograniczania kosztów związanych ze zużyciem
energii. Jest to dobry prognostyk na przyszłość, że my jako konsumenci
jesteśmy coraz bardziej świadomi z jednej strony wagi oszczędzania energii,
a z drugiej – konieczności zastępowania drogiej energii ze źródeł kopalnych
tanią energią ze słońca.

Grzegorz Maciaszek
Business Development Manager
Solhotair
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Zalety
i możliwości
słońca w roli
alternatywnego
źródła energii
W ostatnich latach ceny energii elektrycznej wzrosły od kilkudziesięciu
do nawet 300 proc. co powoduje skokowe zwiększenie zainteresowania
odnawialnymi źródłami energii.
Kryzys energetyczny jest faktem, natomiast w naszej opinii szybki rozwój
technologii towarzyszących może sprawić, iż rozproszona energetyka
solarna może stać się główną częścią bezemisyjnej produkcji energii.
Udowodniliśmy również, że odpowiednie zaplanowanie instalacji
fotowoltaicznej może pozwolić na uzyskanie nawet do 35 proc. więcej
energii oraz niższy koszt inwestycji. Optymalnie zaplanowana instalacja
może być również odpowiedzią na zmiany w rozliczaniu energii
z fotowoltaiki w Polsce (net billing).
Do głównych zalet energii słonecznej zaliczamy:
∙ e
 lastyczność formy – produkcja zarówno użytkowej energii cieplnej,
jak i elektrycznej;
∙ rozproszona generacja – bezpieczeństwo energetyczne;
∙ nie wymaga rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
∙ e
 konomia – brak opłat CO2, brak emisji CO2, możliwość optymalizacji
ilościowej i czasowej uzysku.
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Już dziś energia słoneczna posiada wiele możliwości i zastosowań zarówno
dla odbiorcy indywidualnego – typowa niewielka instalacja 6 kWp pokryje
zapotrzebowanie domu jednorodzinnego – jak i dla branży przemysłowej:
możliwość wykorzystania koncentratorów do wysokotemperaturowych
procesów chemicznych, ograniczenia lub zupełnego odcięcia od sieci
z wykorzystaniem magazynów energii, wytwarzanie energii w dowolnym
miejscu korzystne dla rozwiązań w terenie (hodowla, uprawy), elektromobilność,
podstawa dla branży rozwiązań typu smart, t.j. automatyzacja planisty (aplikacji)
konsumpcji energii elektrycznej/cieplnej.
Perspektywy przyszłej energetyki solarnej w kontekście technologii
towarzyszących obejmują m.in cyfryzację sieci elektroenergetycznych
umożliwiającą mobilność energii, personalizację energii; wykorzystanie
mechanizmów routingu podobnych do rozwiązań we współczesnym internecie
(TCP/IP) do dystrybucji energii solarnej; duży potencjał rozbudowy mocy
w połączeniu z magazynami energii, a także kluczowy udział w kontekście
rozwiązań wodorowych – możliwości nieograniczonego magazynowania,
elastyczność transportu, elektromobilność.
W celu przyśpieszenia adaptacji tego typu rozwiązań jako polski startup Scan
The Sun stworzyliśmy aplikację do projektowania w ciągu 1 minuty instalacji
fotowoltaicznych. Rozwiązanie wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną (AR),
zaawansowane autorskie algorytmy i nowoczesne modelowanie informacji
(BIM). Zapewnia również precyzyjne rozmieszczenie paneli solarnych, niższy
koszt inwestycji oraz maksimum uzysku energii.

Ernest Grodner

Jakub Leja

Scientific & Product Head
CTO
Scan The Sun

Business Development
CSO/CMO
Scan The Sun
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Biogaz
Biogaz może być używany do różnych celów, w tym do paliw samochodowych,
gotowania i wytwarzania energii. Głównymi źródłami biogazu są odpady
komunalne, przemysłowe, rolnicze itp. Obecnie źródła powstawania
biogazu można podzielić na: składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków,
biogazownie rolnicze i biogazownie energetyczne.
W opracowaniu Europe-Renewable-Energy-Policy-Handbook czytamy,
że światowy rynek biogazu wzrośnie z 64,14 mld dolarow w 2021 r. do 71,20
mld dolarów w 2022 r. przy w skumulowanej rocznej stopie wzrostu (CAGR)
wynoszącej 11 proc. Zdaniem autorów prognozy wzrost ten wynika głównie
z tego, że firmy wznawiają swoją działalność po pandemicznym kryzysie.
W bardziej dalekosiężnych przewidywaniach oczekuje się, że rynek osiągnie
94,66 mld dolarów w 2026 r. przy CAGR na poziomie 7,4 proc.25. Pytanie, jak
dalece kryzys na rynku energii wywołany wojną w Ukrainie zmodyfikuje te
prognozy?
Europa była największym graczem na rynku biogazu w 2021 r. – jego głównym
producentem w tej części globu są Niemcy, a drugim co do wielkości Wielka
Brytania. Według European Biogas Assiociation (EBA) produkcja biogazu
i biometanu w Europie do 2030 r. może się podwoić, a do 2050 r. może
wzrosnąć aż czterokrotnie. W 2021 r. w Europie działało już mniej więcej
19 tys. biogazowni i 725 biometanowni, które wytworzyły ok. 167 TWh biogazu
i 26 TWh biometanu.
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Generalne założenia strategii klimatycznej UE wyrażone w Europejskim
Zielonym Ładzie sprzyjają znacznie szerszemu wykorzystaniu biogazu
w gospodarce. Przed kryzysem, z jakim mamy do czynienia obecnie, to przede
wszystkim gaz ziemny był uważany za środek przejściowy dla rezygnacji z węgla.
Wojna, rosnące ceny gazu, a wreszcie prawdopodobne embargo nałożone
na rosyjski surowiec pokrzyżowały te plany. Co prawda wraz z wdrożeniem
w latach 2017–2020 selektywnego zbierania bioodpadów w UE budowa
instalacji opartych na tym strumieniu stała się coraz bardziej uzasadniona
ekonomicznie i eksploatacyjnie, jednak nadal energia produkowana z biogazu
była po prostu droższa niż ta pozyskiwana z gazu ziemnego.
Obecnie wśród krajów unijnych mamy konsensus (z wyjątkiem Węgier)
w sprawie konieczności wyeliminowania importu surowców energetycznych
z Rosji i zwiększenia samowystarczalności energetycznej i paliwowej UE, m.in.
poprzez rozwój sektora biogazowni i biometanowni. Bezsprzeczną zaletą
zwiększenia udziału biogazu w miksie energetycznym jest uniezależnienie się
od warunków pogodowych czy klimatycznych, co ma miejsce w przypadku
energii wiatrowej i słonecznej. Dlatego, jak uważają specjaliści, to właśnie
biogazownie powinny pracować jako instalacje szczytowe, działające
w czasie porannego i wieczornego wysokiego zapotrzebowania na moc,
przy jednoczesnym spadku lub zaprzestaniu produkcji przez instalacje
fotowoltaiczne. Dodatkową istotną zaletą tej technologii jest potencjał
do magazynowania energii w postaci biogazu.
Niestety, na chwilę obecną polski rynek biogazu znacząco odbiega skalą
od europejskich liderów, takich jak Niemcy. Według danych KOWR na koniec
2021 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego w Polsce funkcjonowało
128 instalacji należących do 109 podmiotów, w których wytworzono ponad
513 mln m³ biogazu rolniczego. Tymczasem autorzy raportu Biogaz w Polsce
wskazują, że Polska ma o ok. 1,5 mln ha większą od Niemiec powierzchnię
wykorzystywaną rolniczo, jak też bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa
rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość bioodpadów. Jesteśmy
absolutnym liderem unijnym w produkcji obornika (blisko 100 mln t rocznie).
Czy możemy zatem nadrobić ten dystans w najbliższych latach? Paradoksalnie
to, że w Polsce ten sektor dopiero raczkuje, może być korzystne – nowe
instalacje mogą być nowocześniejsze, efektywniejsze produkcyjnie oraz
ekonomicznie niż te, które powstały w innych krajach lata temu. O ile więc
polskie biogazownictwo w ostatnim czasie raczej tkwiło w stagnacji, o tyle
pojawiają się już nowe inicjatywy w tym obszarze. W listopadzie ubiegłego roku
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej
oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali Porozumienie
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o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Jego celem
jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Podpisany
dokument pomoże w maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich
przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy
i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni, oraz rozwoju rynku
i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce26.
Przełomem dla polskiego rynku biogazu może być uruchomienie przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu Innowacyjna biogazownia,
wspartego przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Inteligentny
Rozwój. Cel projektu, opisany szczegółowo w raporcie Biogaz w Polsce,
to opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii bezodorowej,
samowystarczalnej energetycznie biogazowni, charakteryzującej się
efektywnym przetwarzaniem zróżnicowanych substratów na biogaz rolniczy,
a następnie uszlachetnianiem go do biometanu. Technologia zamówiona
przez NCBR ma być pozbawiona wady w postaci emisji odorów, co w założeniu
ma ułatwić rozmowy z okolicznymi sąsiadami terenów inwestycji i pozytywnie
wpłynąć na społeczny odbiór tego rodzaju instalacji. Samowystarczalność
energetyczna innowacyjnej biogazowni ma zapewnić ciągłość pracy instalacji
nawet w warunkach dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej.
Pojawiają się również krajowe inicjatywy dotyczące biometanu. Biometanownie
to specyficzny typ biogazowni. Wytwarzają one gaz oczyszczony z CO²
i innych zbędnych substancji, który może być bezpośrednio wtłoczony do sieci
gazowej, skroplony lub sprężony. Potencjał wykorzystania biometanu jest
ogromny. Dostrzegły to już państwowe spółki energetyczne. Grupa Orlen
deklaruje jednoznaczne plany zaistnienia w segmencie biogazowym. Płocki
koncern paliwowy zamierza utworzyć własną sieć biometanowni. Poczyniono
już pierwsze kroki w tym kierunku – Orlen zakupił na razie trzy działające już
polskie biogazownie, w Konopnicy, Wojnach-Wawrzyńcach oraz Jeżewie,
i po modernizacji chce je przestawić na produkcję biometanu.
Podobne plany deklaruje PGNiG, które wraz z Orlen Południe utworzy
spółkę inwestującą w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. Orlen
Południe będzie miał w niej 51 proc., a PGNiG 49 proc. udziałów. Pozytywną
decyzję w sprawie powołania spółki wydał już UOKiK. Działalność spółki
będzie opierać się przede wszystkim na pozyskiwaniu i budowie instalacji
biometanowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do wytwarzania
biometanu, a także produkcji, obrocie i stosowaniu biometanu w różnych
obszarach działalności Grupy Orlen i PGNiG27. Ponadto PGNiG informuje,
że jest zainteresowane m.in. dodawaniem biometanu do gazu ziemnego
i przesyłem takiej mieszanki sieciami dystrybucyjnymi należącymi do grupy.

84

W tym celu spółka opracowała standard jakości biometanu, który może być
wprowadzany do sieci, a także warunki przyłączenia biometanowni i wzór
umowy dystrybucyjnej.
Czy z uwagi na fakt, że nawet największe polskie przedsiębiorstwa
energetyczne dopiero wchodzą w obszar biogazu, za wcześnie jest, aby ocenić
potencjał drzemiący w tym segmencie rynku dla mniejszych podmiotów,
takich jak startupy? Czas pokaże, choć rozwój technologiczny i potencjalne
innowacyjne rozwiązania wspierające np. proces utylizacji domowych
odpadów organicznych wydają się realne. Przetwórstwo resztek żywności,
np. pochodzących z hoteli i restauracji – taki pomysł już obecnie realizuje
indyjski startup Avris Environment Technologies.
Inny przykład to izraelski HomeBiogas. Startup ten opracował własną
technologię przydomowych biogazowni wykorzystujących bakterie
metanogenowe, podobne do tych znajdujących się w żołądkach krów, dzięki
którym rozkładają się odpady organiczne, tworząc czysty gaz i bionawóz.
Być może także na naszym krajowym rynku startupowym zaczną pojawiać
się takie pomysły? Tym bardziej, że w tej chwili jesteśmy na początku
biogazowej rewolucji, warto więc pomyśleć o tym segmencie rynku także
w tym startupowym ujęciu.
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Potencjał
do wykorzystania
Polska jest krajem rolniczym z mocno rozwiniętym sektorem rolnictwa
oraz rozbudowanym przemysłem rolno-spożywczym. To właśnie stamtąd
pochodzą surowce, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane
do produkcji biogazu rolniczego. Według szacunków nasz kraj posiada
ogromny potencjał surowcowy substratu, jeden z najwyższych w Europie.
Pozwala on na produkcję ok. 7–8 mld m3 biogazu rolniczego rocznie.
Jednym z zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest
monitorowanie produkcji biogazu rolniczego. Obecnie do rejestru
wytwórców biogazu rolniczego wpisane są 134 instalacje, pozwalające
na wytworzenie ok. 540 mln m3 biogazu rocznie. W 2021 r. do jego
produkcji wykorzystano prawie 5 mln ton surowców, z czego ponad
87 proc. stanowiły odpady z rolnictwa lub przemysłu rolno-spożywczego.
Uzyskany biogaz jest wykorzystywany do produkcji zielonej energii
elektrycznej oraz ciepła. W ubiegłym roku wytworzono z niego 733 GWh
energii elektrycznej, czyli tyle ile średnio w ciągu roku zużywa prawie
300 tys. gospodarstw domowych.
Dodatkowo w wyniku przetwarzania odpadów rolniczych w biogazowniach
powstaje produkt uboczny w postaci masy pofermentacyjnej.
Może on być wykorzystywany jako wartościowy nawóz naturalny
o oczekiwanej przez rolników strukturze azotowej. W ubiegłym roku
uzyskano 3,9 mln t masy pofermentacyjnej.
Biogazownie rolnicze to nie zawsze duże i drogie instalacje. W ostatnim
czasie
dostrzegamy
coraz
większe
zainteresowanie
budową
mikrobiogazowni rolniczych, czyli instalacji o mocy do 50 kWe. Obecnie
w Polsce działa ich ok. 40. Powstają one w mniejszych gospodarstwach
rolnych i stanowią idealny przykład gospodarki obiegu zamkniętego
– z jednej strony utylizują odpady z gospodarstwa, z drugiej produkują
energię elektryczną, ciepło oraz nawóz.
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Biogazownie rolnicze mogą decydować o energetycznej samowystarczalności
obszarów wiejskich. Własna energia to przede wszystkim wymierne
oszczędności dla lokalnych społeczności, poprawa środowiska naturalnego,
a także aktywizacja gospodarcza całego regionu.

Mateusz Balcerowicz
Dyrektor Departamentu Innowacji
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
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Wodór
Wodór staje się jednym z najbardziej perspektywicznych paliw energetycznych,
w którym pokładane są ogromne nadzieje, jako bardzo dobrej alternatywie
dla zastąpienia paliw kopalnych, a równocześnie idealnym, bo stabilnym
uzupełnieniu dla innych rozwiązań OZE, które tak stabilne nie są. Na czym
zatem polega wykorzystanie wodoru do produkcji energii? W skrócie – energia
elektryczna jest tu efektem reakcji elektrochemicznej wodoru z tlenem. W jej
skutek powstają energia i ciepło, a jedynym produktem ubocznym tego
procesu jest woda. Reakcja ta przebiega w ogniwach paliwowych (ogniwa
wodorowe). Zasada działania tych ogniw jest już znana od lat, jednak obecnie
możemy obserwować renesans tej technologii i rozwój różnych typów ogniw.
W dużej mierze postęp ten jest zasługą przemysłu motoryzacyjnego, który
coraz chętniej sięga po rozwiązania wykorzystujące ogniwa wodorowe zamiast
silników spalinowych.
Jeśli chodzi o zastosowania w energetyce, eksperci CIRE wymieniają trzy
różne typy ogniw: działające w stosunkowo niskich temperaturach ogniwa
PEMFC, których zaletą jest krótki czas rozruchu, ale wymagające czystego
strumienia wodoru lub zewnętrznego reaktora do reformingu, jeśli paliwem
jest gaz ziemny. Inne to ogniwa PAFC, znajdujące obecnie zastosowanie jako
stacjonarne agregaty prądotwórcze o mocy w zakresie 100–400 kW (oprócz
energii elektrycznej wytwarzają one również ciepło o temperaturze ok. 180°C),
a także pracujące w wyższych temperaturach ogniwa MCFC. Stąd właśnie
najczęstszy podział ogniw na wersje nisko- i wysokotemperaturowe.
Wodór ma jeszcze jedną, niezwykle istotną cechę – świetnie się sprawdza
w przypadku magazynowania i transportu energii. Można go łatwo gromadzić
w dużych ilościach, dzięki czemu jest idealnym medium do akumulowania
energii. W przypadku niedoborów i sezonowych zawirowań, możliwych
w przypadku niestabilnych OZE, takich jak wiatr czy energia słoneczna,
może być ich świetnym uzupełnieniem. Zmagazynowany w zbiornikach
wodór można w dowolnym momencie przekształcić na energię elektryczną
za pomocą ogniw paliwowych.
Jak czytamy na stronach CIRE, pojemność stacjonarna ogniw paliwowych
w ujęciu globalnym w ostatnich latach znacząco rośnie. W 2018 r. liczba
zainstalowanych na całym świecie ogniw paliwowych wynosiła ok. 363 tys.
Liderem w tym obszarze jest Japonia, gdzie wprowadzono program
instalowania domowych ogniw paliwowych ENE-FARM. W Europie z kolei
technologia ogniw domowych jest rozwijana w Niemczech dzięki specjalnemu
programowi wsparcia. Jeśli chodzi o większe systemy – o mocy powyżej

88

100 kW – są one niemal w tej chwili wyłącznie stosowane w Korei Południowej
(300 MW) i w Stanach Zjednoczonych (150 MW).
Jesteśmy jednak dopiero na początku tej drogi – co prawda stacjonarne
ogniwa paliwowe odnotowały skokowy wzrost w ostatnich latach pod
względem zainstalowanej mocy i liczby jednostek, ale nadal stanowią zaledwie
0,02 proc. globalnej mocy wytwórczej energii elektrycznej (źródło: IEA 2019),
a do tego są w większości pozyskiwane z paliw kopalnych, w szczególności
z gazu ziemnego lub węgla. Oprócz wspomnianych już liderów, takich jak
Japonia czy Korea, niewiele krajów określiło wyraźne cele i strategię w zakresie
wykorzystania wodoru lub paliw wodorowych w energetyce. Unia Europejska
ogłosiła swój własny plan – Europejska Strategia Wodorowa wskazuje jako
cel na 2030 r. produkcję 10 mln t „zielonego” wodoru, czyli takiego, którego
produkcja jest zeroemisyjna. Z kolei w opublikowanej w listopadzie 2018 r.
strategicznej wizji UE neutralnej dla klimatu przewiduje się, że udział wodoru
w koszyku energetycznym Europy wzrośnie z obecnego poziomu poniżej
2–4 proc. do 13–14 proc. do 2050 r. Jak szacują analitycy, łączne inwestycje
w wodór odnawialny w Europie mogą do 2050 r. sięgnąć 180–470 mld euro,
a inwestycje w niskoemisyjny wodór z paliw kopalnych – od 3 do 18 mld euro.
Według szacunków czysty wodór mógłby zaspokoić 24 proc. światowego
zapotrzebowania na energię do 2050 r., przy rocznej sprzedaży w wysokości
630 mld euro28.
Niemal wszystkie państwa członkowskie uwzględniły w swoich krajowych
planach w dziedzinie energii i klimatu także te dotyczące czystego wodoru –
26 z nich przyłączyło się do „inicjatywy wodorowej” (ang. Hydrogen Initiative),
a 14 państw członkowskich uwzględniło wodór w kontekście swoich
ram polityki krajowej w dziedzinie infrastruktury paliw alternatywnych.
Niektóre państwa przyjęły już strategie krajowe lub są w trakcie ich
przyjmowania. Również w Polsce w listopadzie 2021 r. przyjęta została Polska
Strategia Wodorowa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., której celem jest
wskazanie kierunku rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.
Strategia ta określa konkretne cele budowy gospodarki wodorowej,
kładąc podwaliny pod działania związane z jej rozwojem i utrzymaniem
konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak czytamy w dokumencie, realizacja
tych celów umożliwi rozwój poszczególnych regionów Polski m.in. poprzez
tworzenie w nich dolin wodorowych, które zapewnią rozwój przemysłowych
zastosowań wodoru, integrację sektorów, znalezienie partnerów biznesowych,
optymalizację procesów i kosztów. Zapisy strategii wodorowej umożliwiają
ekologiczne wytwarzanie wodoru na skalę przemysłową oraz stopniową
budowę w Polsce zeroemisyjnej gospodarki poprzez przyspieszenie
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procesu dekarbonizacji niektórych obszarów. Jednocześnie inwestycje
w wodór pomogą w tworzeniu miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu
gospodarczego29.
W dokumencie wskazano sześć szczegółowych celów:
∙ wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
∙ wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
∙ wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
∙ produkcja wodoru w nowych instalacjach;
∙ sprawne i bezpieczne przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
∙ stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.
Z technologiami wykorzystującymi wodór sektor energetyczny wiąże ogromne
nadzieje. Powszechnie uważa się, że to właśnie „zielony”, zeroemisyjny wodór
jest prawdziwym paliwem przyszłości. Jest to zatem ciekawy obszar dla
innowacyjnych podmiotów szukających swojej niszy w sektorze energii. Tym
bardziej, że nisza ta z pewnością będzie się zwiększać. Oznacza to szansę dla
młodych technologicznych firm, które mogą być częścią tej zmiany.
Istnieją już, także w Polsce, startupy oferujące rozwiązania wodorowe.
Jednym z nich jest trójmiejska spółka Hydrogen First, konstruująca duże,
stacyjne zbiorniki ciśnieniowe na sprężony wodór dla przemysłu, a także
zbiorniki mobilne możliwe do przewożenia transportem kołowym, szynowym,
a nawet na pokładzie samolotu. Jak mówi sama spółka, są to rozwiązania
adaptowane z przemysłu kosmicznego, wykorzystujące nowoczesne materiały,
nanotechnologię, kompozyty, włókna węglowe i ceramiczne. Z kolei w Olsztynie
działa inna firma tego segmentu, czyli Hydrum. Jej oferta, poza magazynami
energii wykorzystującymi technologię HydroHub, obejmuje także autorskie
reaktory elektroliczne służące do produkcji „zielonego” wodoru z zasolonych
wód i OZE.
W związku z optymistycznymi perspektywami, jakie stoją przed technologiami
wodorowymi, wydaje się, że będzie pojawiać się coraz więcej podmiotów
zajmujących się tym segmentem rynku – czy to produkcją, czy magazynowaniem
wodoru. Jest to także ciekawa opcja dla potencjalnych inwestorów, ponieważ
szanse na skalowanie tego biznesu z biegiem czasu powinny rosnąć.
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Mapowanie rynku
przechowywania
i dystrybucji
wodoru
w zbiornikach
kompozytowych
Rewolucja na rynku energetycznym
Wokół nas trwa pełzająca rewolucja na rynku energetycznym, powodów
jest wiele. Jedno jest pewne, wieloletnia dominacja paliw kopalnych
w stabilnych cenach właśnie się kończy. Aby uniknąć szantażu, zależności
lub braków, trzeba przestawić się na alternatywne źródła energii. Tu pojawia
się wodór jako paliwo i nośnik energii, który ma przede wszystkim
wiele zalet, a nieliczne wady są stale badane, tak aby je ostatecznie
zmarginalizować.

Problem
Niewielki popyt na wodór w chwili obecnej przy całym wodorowym
trendzie powoduje, że za mało skupiamy się na problemie szeroko
rozumianego przechowywania i transportu wodoru w przyszłości. Wiele
się mówi o kawernach czy rurociągach, ale to rozwiązania wielkoskalowe,
wiele firm korzysta też z wodoru w stanie płynnym, ale to koszty jego
schłodzenia są spore, wciąż występują zbiorniki stalowe, które po prostu
przechowują mało gazu. Brakuje na rynku sieci dystrybucji wodoru.
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Rozwiązanie
Optymalnym kosztowo sposobem przechowywania i dystrybucji wodoru jest
jego sprężanie do wysokich ciśnień, rzędu 50-100MPa. Zatem odpowiedzią na tę
lukę w łańcuchu wartości użycia wodoru jako paliwa jest projektowanie oraz
stworzenie bazy przemysłowej do produkcji ciśnieniowych kompozytowych
zbiorników typu III, IV oraz V, w zależności od planowanego przeznaczenia
i potrzeb klienta.
W Hydrogen First stawiamy sobie za zadanie stworzenie pomostu
dystrybucyjnego pomiędzy producentem wodoru oraz jego odbiorcą,
a także zapełnienie rynku dojrzałymi konstrukcjami kompozytowymi, lekkimi
i wytrzymałymi. Naszym celem są innowacyjne, zaawansowane i bezpieczne
systemy magazynowania wodoru. Opanowaliśmy konstrukcję zbiorników
ciśnieniowych w oparciu na postępach w dziedzinie kompozytów i najnowszych
osiągnięciach światowej nauki. Jesteśmy również w stanie zaprojektować
płaski, podpodłogowy zbiornik wodoru FCEV oraz duże naczepy ciężarowe
z „wirtualnym rurociągiem” do przewozu 1280 kg wodoru naraz.

Tomasz Bogucki

Bohdan Bogucki

Prezes Zarządu
Hydrogen First

Head of Business Strategy
Hydrogen First
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Wodór
jako fundament
czystej energii
Obecny system pozyskiwania przez nas zasobów oparty jest na modelu
liniowym. Czyli uzyskujemy molekuły z paliw kopalnych (węgiel, ropa,
gaz), a następnie konwersujemy je na elektrony, energię, prąd. Jest to
sprawdzony model, wdrażany od dziesięcioleci. Jednak ma znaczące
wady.
Ten łańcuch jest bardzo emisyjny i oczywiście pojawiają się głosy, że ta
emisyjność CO2 nie jest taka szkodliwa, że oceany i tak pochłaniają jej
sporą ilość, jednakże ta emisyjność występuje i jest faktem.
Wydobywane przez nas surowce są ograniczone. Węgiel kiedyś się
skończy. Ropa się wyczerpie. W tym modelu zachodzi duża fluktuacja cen
ze względu na brak suwerenności energetycznej, co stało się nad wyraz
widoczne przy ostatnich machinacjach Rosji i wojnie w Ukrainie.
Aby zatem zmienić ten system, powinniśmy wdrożyć model, który jest mało
lub bezemisyjny w aspekcie dwutlenku węgla. Odnawialny, czyli oparty
czy to na siłach natury, czy elektrowniach termojądrowych nad naszymi
głowami w postaci słońca. Pozwalający na dowolną dywersyfikację źródeł
energii i minimalizację zużycia surowców oraz powstawania odpadów.
Wdrożenie właśnie takiego model gospodarki cyrkularnej zakłada
Europejski Zielony Ład. W tym systemie, w odróżnieniu od poprzedniego,
wytwarzamy zielone elektrony z odnawialnych źródeł energii, które jednak
są niestabilne i zależne od tego, kiedy świeci słońce czy wieje wiatr.
Z drugiej strony, są sektory przemysłu, które potrzebują nie tylko
elektronów lecz także molekułów do produkcji różnego rodzaju towarów
(np. nawozy sztuczne).

94

To właśnie zielony wodór, produkowany w procesie elektrolizy z udziałem
napędowej energii odnawialnej, będzie pełnił zarazem funkcję magazynu
dla niestabilnych źródeł oraz nośnika energii, umożliwiający tzw. sector
coupling, czyli koncepcję integracji sektorów, w której powinno dojść do pełnej
dekarbonizacji przemysłu, transportu i energetyki poprzez wykorzystanie
energii elektrycznej właśnie pochodzącej z OZE.

Sebastian Bandycki
Prezes Zarządu
HYDRUM
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Rynek
energetyczny
potrzebuje
budowania
świadomości
społecznej
Polskie MŚP mają świadomość, że mogą obniżyć koszty produkcji i/ lub
koszty operacyjne, np. inwestując we własne instalacje wytwórcze
(np. PV), ale już mniej wiedzą o tym, iż mogą tworzyć grupy zakupowe,
by po lepszej cenie nabywać energię od producenta, np. bezpośrednio
od farmy wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej. Dywersyfikacja źródeł
pozyskiwania energii czy to do procesów produkcyjnych w MŚP,
czy po prostu do prowadzenia biznesu jest i będzie (!) kluczowym
elementem dającym kontrolę nad ryzykiem cenowym i profilowym.
Pierwsze wynika z wahań cen energii na rynku hurtowym
(Towarowa Giełda Energii), drugie z wahań dobowych lub, szerzej,
sezonowych w odbiorze energii przez stronę zakupową (popytową).
Świadomość na temat finansowania potrzeb energetycznych w naszym
kraju na pewno rośnie i dziś jest relatywnie duża, gdyż to temat
nieschodzący z ramówek wszelkich mediów. Należy jednak budować
wiedzę społeczną, w tym także w sektorze MŚP, w jakim położeniu
znalazła się branża energetyczna. Mniejsza podaż gazu ziemnego,
rosnąca konsumpcja oraz wojna w Ukrainie w czasie galopującej inflacji
przekładają się na skokowy wzrost cen energii. Trendy korzystania
z nośników energii powinny i muszą się zmienić nie tylko w naszym kraju,
lecz także w całej Europie!
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Od początku polityki horyzontalnej, znanej w UE jako „3x20 w 2020”, tj.:
∙ zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc.,
∙ podniesienie udziału źródeł OZE w produkcji energii elektrycznej do 20proc.,
∙ oraz poprawa efektywności energetycznej o 20%,
relatywnie do poziomów z 1990 r., w zasadzie jasne było, że najtrudniejszy
będzie ten ostatni punkt. Osiągnięcie tego celu wiązało się z podwyżką cen
energii! Nie udało się to przez 30 lat, bo jako społeczeństwo nie byliśmy
gotowi na poświęcenia finansowe. Zatem teraz nieuchronność prawa popytu
i podaży doprowadziła do sytuacji, w której energia stała się swego rodzaju
„commodity”, jak kruszce lub metale szlachetne, za które trzeba po prostu
słono płacić. Jest to swego rodzaju wiadomość, którą wysyła nam rynek –
jeśli się nie ograniczysz w konsumpcji energii, to musisz, drogi obywatelu
i obywatelko, płacić za nią krocie!
Problem potęguje fakt, że Polska odstaje od reszty UE, jeżeli chodzi o regulacje
dotyczące produkcji energii ze źródeł wytwórczych opartych na OZE;
wielkości tych instalacji w MW (megawatach) w porównaniu do źródeł
konwencjonalnych (np. duże elektrownie węglowe) pozostają w dużej
dysproporcji. Dopiero niedawno zniesiono tzw. limit 10H ograniczający ilość
terenów pod budowę lądowych farm wiatrowych. Przez 7 lat, od 2015 r., tylko
0,003 proc. powierzchni kraju było dostępnych pod takie inwestycje w myśl
ustawy o OZE. I nie miało znaczenia to, iż lokalne społeczności czy samorządy
były zainteresowane powstaniem inwestycji w turbiny wiatrowe na terenie
gminy. Wraz ze zniesieniem limitu ww. powierzchnia wzrasta aż do 7 proc.,
co powinno przełożyć się na dodatkowe 13 GW (!) mocy więcej tylko z farm
wiatrowych. Żeby uzmysłowić tą skalę, wystarczy, że powiem, iż w takim
scenariuszu farmy wiatrowe będą produkowały 20 GW mocy, ok. 40 proc.
obecnych możliwości produkcyjnych całego naszego kraju. Niestety tych 7 lat
nie da się łatwo nadrobić.
Natomiast pomimo ruchu w dobrą strone jeśli chodzi o wiatraki, w 2022 r.
ograniczono popyt na fotowoltaikę. Utrzymuje się obostrzenia dotyczące tzw.
repoweringu farm wiatrowych oraz stosowania technologii wydłużających
okres eksploatacyjny turbin wiatrowych (tzw. lifetime extention technologies)
jak np. wyposażanie istniejących maszyn w urządzenia IoT oraz Gateway,
oferowane przez WindTAK. Z kolei repowering to działanie mające na celu
wymianę starszych turbin wiatrowych na nowocześniejsze i bardziej wydajne.
W naszym kraju ten proces jest kompletnie nieopłacalny przy obecnym cyklu
decyzyjnym trwającym mniej więcej 6 lat! W Niemczech, Danii czy we Francji,
znane są przypadki gdy po 9 miesiącach na farmie działają już nowe wiatraki.
To ośmiokrotnie krócej! Natomiast wydłużanie eksploatacji działających
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turbin wiatrowych powyżej 20 lat wymaga od operatorów działania
już w 15. roku eksploatacji turbin, gdyż przez mniej więcej 2 lata należy
kompletować niezbędne dane z pomiarów i analiz. Robi się to po to, aby
następnie odpowiedni urząd mógł podjąć decyzję o dalszym przyłączeniu
farmy do sieci. W Polsce nie ma na razie takiej dyskusji, a wiele farm
wiatrowych w naszym kraju, budowanych od 2008 r., właśnie wchodzi
w 15. rok eksploatacji. Trend z Europy Zachodniej musi zawitać i do nas…
Wreszcie nie wolno zapominać o paliwie przyszłości – wodorze. Już
dziś wiadomo, jak przebiegać mogą nowe linie tranzytowe zielonego
wodoru – wzdłuż tzw. Baltic Pipe (rurociąg gazowy łączący Polskę
z tranzytem niebieskiego paliwa przez Szwecję i Danię) i zachodniej
granicy Polski z północnych, tzw. energetycznych hubów wytwórczych
na Morzu Norweskim, Północnym, a także, w przyszłości, na Bałtyku,
z morskich farm wiatrowych, na południe aż do Włoch. W planach jest
także korytarz z Niemiec na Ukrainę przez Czechy i Słowację. Niestety,
infrastrukturalnie na razie omijają one Polskę.
Rola, ilość i jakość pracy wytwórczej elektrowni opartych na OZE będą się
zwiększać w sytuacji odchodzenia od paliw kopalnych kopalnych, w tym
tych importowanych z Rosji.

Dr inż. Maciej Karczewski
Prezes Zarządu
WindTAK sp. z o.o.
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CASE STUDY
– Atende
Industries
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Początki – motywacja do wejścia
w branżę
Współczesna energetyka mierzy się z wieloma problemami.
Starzejąca się infrastruktura stanowi wyzwanie dla zapewnienia
ciągłości i stabilności dostaw energii. Coraz większa świadomość
ekologiczna społeczeństw i coraz ostrzejsze wymagania dotyczące
ochrony środowiska wymuszają odejście od paliw kopalnych. Rośnie
liczba źródeł OZE, które z jednej strony wspomagają konwencjonalne
źródła energii, z drugiej strony, ze względu na produkcję wymuszoną,
stwarzają wyzwania dla utrzymania stabilności systemu.
Obecny system energetyczny jest scentralizowany, co oznacza,
że wytwarzanie energii skupione jest w kilku miejscach w kraju.
Energia elektryczna przesyłana jest przez rozległą sieć, a to niestety
niesie ze sobą duże straty energii. Sektor energetyczny wymaga
modernizacji, gdyż starzejąca się infrastruktura nie spełnia aktualnych
wymagań związanych z przesyłaniem i magazynowaniem energii
ze źródeł OZE. Transformacja już się rozpoczęła.
Dynamiczny wzrost cen energii spowodował rozwój energetyki
rozproszonej, opartej na źródłach odnawialnych, bazującej
na zbiorze mikrosieci fizycznych lub wirtualnych, zorganizowanych
w społeczności energetyczne.

Dotychczasowe etapy rozwoju

Firma Atende Industries od lat rozwija technologię dla energetyki,
co zostało zapoczątkowane wygranym przetargiem na wdrożenie
systemu dla inteligentnego opomiarowania w Energa-Operator.
System redGrid do dziś kompleksowo zarządza siecią Smart Grid
w Energa-Operator. Bazując na doświadczeniach wyniesionych
z wdrożeń i przewidując kierunki rozwoju energetyki, Atende Industries
rozpoczęła budowę systemu besmart.energy, czyli platformy
chmurowej dla energetyki rozproszonej. Besmart.energy to narzędzie
stworzone pod kątem dążenia do autonomii w zaspokajaniu potrzeb
energetycznych. System dzięki sztucznej inteligencji i gromadzeniu
dużej liczby danych pozwala efektywnie zarządzać energią wytwarzaną
przez źródła OZE, jak również wpływać na wielkość ́ zapotrzebowania
chwilowego na energię. System gromadzi w czasie rzeczywistym
dane z urządzeń pomiarowych i bazując na module udostępniającym
precyzyjną prognozę pogody oraz metodach sztucznej inteligencji
(przewidywanie zużycia i produkcji energii), podejmuje decyzje
101

dotyczące zakupu energii oraz sterowania magazynami energii
i urządzeniami energochłonnymi (pompy ciepła, samochody
elektryczne). Oprócz danych o ścisłym charakterze energetycznym
system obejmuje również zagadnienia typowo kosztowe. Platforma
pozwala na lokalne zbilansowanie energii, maksymalizowanie
wykorzystania energii z OZE i jest niezbędna z punktu widzenia
zarządzania wspólnotami energetycznymi i ich stabilnego działania.
U podstawy systemu besmart.energy leży baza danych TStorage,
lub alternatywna, wpływająca na możliwość przetwarzania dużych
zbiorów danych z użyciem metod uczenia maszynowego oraz
szybka prezentacja różnych danych dla dużych zakresów czasowych.
Platforma besmart.energy działa w chmurze Azure, co przede
wszystkim zapewnia o jej bezpieczeństwie, a także pozwala
na nielimitowane skalowanie.

Kluczowe rozwiązanie/produkt/
usługa i jego wdrożenie
Inteligentna energetyka oprócz cyf ryzacji wymaga również
inteligentnej inf rastruktury, czyli sieci liczników, z którymi można
komunikować się w czasie rzeczywistym. Dlatego w ramach projektu
besmart.energy zdecydowano się na stworzenie inteligentnego
licznika energii nowej generacji. Wzrost dostępnych zasobów
obliczeniowych współczesnych mikrokontrolerów oraz rozwój
technologii komunikacji pozwalającej na przekazywanie danych
w czasie rzeczywistym (5G) zmienia sposób tworzenia rozwiązań
Internetu rzeczy.
Na znaczeniu zyskuje przetwarzanie brzegowe, gdzie dane
przetwarzane są bezpośrednio na urządzeniach lub w ich bliskim
sąsiedztwie, a następnie przesyłane do chmury. To podejście skłoniło
twórców licznika besmart.energy do użycia systemu operacyjnego
(Phoenix-RTOS) w urządzeniu i przekształcenia licznika w urządzenie
typu Edge-IoT komunikujące się bezpośrednio z chmurą Azure.
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Efekty (dlaczego to rozwiązanie
można uznać za innowacyjne)
System besmart.energy oraz licznik besmart.energy to rozwiązania
innowacyjnye w skali Europy, które doskonale wpisują się
w wyzwania Zielonego Ładu (Green Deal), czyli strategii UE mającej
doprowadzić do neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.
Główne cele Green Deal to m.in.: budowanie powiązanych
ze sobą systemów energetycznych i lepiej zintegrowanych sieci
wspierających odnawialne źródła energii, promowanie innowacyjnych
technologii i nowoczesnej infrastruktury, zwiększenie efektywności
energetycznej i promowanie ekoprojektów oraz obniżenie emisyjności.

Perspektywy na przyszłość

Rosnące koszty energii elektrycznej oraz obawy związane ze stabilnością
cen paliw kopalnych wzmagają chęć do tworzenia spółdzielni
energetycznych. Atende Industries wsparło powołanie trzeciej w Polsce
Spółdzielni Energetycznej w Stawiskach. Warunek postawiony
przed spółdzielniami dotyczący produkcji energii elektrycznej z OZE
pokrywającej minimum 70 proc. potrzeb własnych spółdzielni i jej
członków, zapewnia o konieczności na rozwiązania takie jak besmart.
energy. Zmieniająca się sytuacja w kraju pozwala mieć nadzieję
na dynamiczny rozwój energetyki obywatelskiej, co potwierdzają
pojawiające się kolejno wspólnoty energetyczne.
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Zmiany filozofii
produkcji energii
W obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy do czynienia mamy z co najmniej
trzema kryzysami występującymi równocześnie, a których konsekwencje
przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie rynku energii, wydaje się,
że zmiana filozofii produkcji i dystrybucji energii elektrycznej musi nie tylko
nastąpić, lecz także przyspieszyć.
Pandemia, wojna w Ukrainie i sankcje na Rosję, a w bardziej długookresowym
ujęciu także pokazująca już swoje pierwsze symptomy katastrofa klimatyczna,
zmuszają, czy to poszczególne kraje, czy organizacje międzynarodowe, takie
jak UE, do zmiany polityk energetycznych, zarówno w ujęciu bieżącym –
reagując np. na skokowe zwyżki cen surowców energetycznych, jak i w ujęciu
strategicznym – modyfikując całą filozofię produkcji energii, uniezależniając
się w możliwie szybkim tempie od zewnętrznych źródeł energii i chroniąc tym
samym własne bezpieczeństwo energetyczne.
Zmiany filozofii produkcji energii są również pochodną postępu
technologicznego. A może to właśnie palące potrzeby sektora energetycznego
niejako wymuszają powstawanie i wdrażanie innowacji w tym obszarze? Takie
innowacyjne rozwiązania jak: Big Data, blockchain, IoT, Smart Cities czy rzecz
jasna coraz bardziej nowoczesne i wydajne technologie produkcji energii
z OZE zaczynają grać coraz większą rolę w produkcji, dystrybucji i optymalizacji
zużycia energii bądź ograniczaniu jej utraty. Wielu ekspertów wskazuje, że
przed rynkiem energii znajdują obecnie się trzy największe wyzwania, określane
jako 3xD: decentralizacja, dekarbonizacja i digitalizacja. W najbliższych latach
przekonamy się naocznie, w jaki sposób zostaną one zrealizowane.
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Jesteśmy
świadkami
zmiany filozofii
produkcji energii
w Europie
Dotychczas mieliśmy do czynienia z dużą liczbą konsumentów energii
i małą liczbą producentów. Zmiana będzie polegać na tym, że liczba
producentów znacząco wzrośnie, zbliżając się do liczby konsumentów.
W nomenklaturze ekonomii można to porównać jako odejście
od rynku oligopolistycznego (mała liczba producentów, którzy poprzez
siłę przetargową mogą dyktować warunki) i zbliżenie się do rynku
doskonałego (duża liczba producentów i konsumentów, w której żaden
podmiot nie ma dużej siły przetargowej i musi liczyć się z konkurencją).
W efekcie zmiany oczekuje się presji na obniżenie cen. Niebagatelny wpływ
na koszty ma także możliwość ograniczenia budowy sieci wysokiego
napięcia (producenci są mniejsi, a odbiorcy są zlokalizowani bliżej).
Ocenia się, że wspomniane czynniki z nawiązką rekompensują straty
związane z mniejszymi efektami skali przy produkcji w małych instalacjach.
Kwestie ekonomii nie są jedynymi przyczynami zmiany filozofii
produkcji. Produkcja rozproszona wiąże się także z mniejszym ryzykiem
blackoutu, czyli nieplanowanej przerwy w dostawie energii.
Wydarzenia i kryzysy ostatnich lat, z którymi mamy do czynienia,
są katalizatorem zmian. Dla coraz większej liczby interesariuszy
staje się oczywiste, że dotychczasowa struktura produkcji energii
jest zbyt wrażliwa na atak terrorystyczny, ekstremalne zjawiska
pogodowe (powódź, susza, huragan, tornado), pandemię czy wojnę.
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Łatwiej doprowadzić do blackoutu w przypadku małej liczby jednostek
produkcyjnych niż ogromnej liczby małych rozproszonych instalacji.
Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem są zmiany technologii. Rozbudowane
systemy wsparcia finansowego poszczególnych krajów i UE spowodowały
rozwój technologii i zwiększenie dostępności urządzeń do produkcji energii,
takich jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, pompy
ciepła ale także małe reaktory jądrowe (SMR). Rozwój widoczny jest również
w technologiach magazynowania energii. Stale poprawiają się wydajności
i ceny akumulatorów poprzez ich popularyzację w samochodach elektrycznych.
Nowe, obiecujące technologie to magazyny energii w postaci sprężonego
powietrza, wodoru, (w tym ogniwa wodorowe) czy nawet takie rozwiązania
jak magazyny grawitacyjne. Nowe szanse pojawiają się przed elektrowniami
szczytowo-pompowymi oraz magazynami ciepła.
Ostatnim elementem, bez którego zmiana nie byłaby możliwa, to rozwój
cyfrowej technologii w obszarze zarządzania przepływem energii. Pomaga
ona w dopasowaniu podaży i popytu na energię w czasie rzeczywistym.
Umożliwia to realizację takich koncepcji jak smart grid (inteligentna sieć
elektroenergetyczna, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi
uczestnikami rynku) czy wirtualnej elektrowni (układu wzajemnie powiązanych
jednostek wytwórczych, sieci teleinformatycznej, systemu zarządzania oraz
mechanizmów rynkowych) poprzez zastosowanie specjalnych czujników
w technologii Internetu rzeczy (IoT), analizy dużej liczby danych (Big Data)
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) oraz technologii blockchain
do zabezpieczenia transakcji.
Rozwój i dopracowanie wspomnianych technologii pod konkretne rozwiązania
to zadanie dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz powstających startupów.

Artur Cieślik
Wiceprezes Zarządu
ds. Strategii i Regulacji
PGNiG SA
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Odejście od produkcji centralnej na rzecz lokalnej
Z opisanych wyżej przyczyn model łańcucha powiązań energetycznych
musiał ulec zasadniczej transformacji – od jednokierunkowego, w którym
energia jest produkowana w dużych, scentralizowanych elektrowniach,
a następnie dystrybuowana do odbiorców końcowych, czyli konsumentów,
do prosumenckiego, w którym każdy może wytwarzać czystą, „zieloną” energię
dzięki rozwiązaniom OZE. Co ważne, ta produkowana przez prosumentów
energia może być nie tylko wykorzystywana do ich własnych potrzeb, lecz także
jej nadwyżki mogą być sprzedawane do sieci energetycznej i wykorzystywane
w innych obszarach. Oznacza to decentralizację systemu energii i powstawanie
tzw. mikrosieci.
Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię
elektryczną, obejmujący lokalne źródła energii (głównie z OZE) oraz skupionych
wokół nich odbiorców tej energii. Mikrosieć zawiera dodatkowo magazyny
energii i źródła stabilizujące (mogące w razie niedoborów uzupełnić braki
produkcyjne). Wszystkie te elementy są połączone siecią elektroenergetyczną,
zarządzaną za pomocą odpowiedniego systemu monitorującego jej optymalne
funkcjonowanie.
Koncern Tauron uruchomił w tym roku pierwszą w Polsce mikrosieć – system
zbudowany na terenie dawnej kopalni w Bytomiu łączy moce wiatrowe, panele
fotowoltaiczne i stabilizujący sieć agregat gazowy. W skład sieci wchodzi
również magazyn energii. Ponadto instalacja zostanie wyposażona w systemy
bezpieczeństwa, system monitoringu, oświetlenie, stację meteorologiczną.
Z deklaracji koncernu wynika, że minisieć zapewnia w tej chwili energię
elektryczną 54 gospodarstwom domowym. Jak czytamy w komunikacie spółki,
sercem całej instalacji jest System Zarządzania Mikrosiecią (SZM), koordynujący
pracę jej wszystkich elementów. Odpowiada on także za utrzymanie bilansu
energetycznego i właściwych parametrów energii elektrycznej podczas
pracy off-grid, czyli poza siecią energetyczną. W ten sposób SZM naśladuje
pracę całego systemu elektroenergetycznego – z tą różnicą, że odbywa się
to lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł wytwórczych mikrosieci30.
Widać zatem, że branża energetyczna rozumie dobrze wyzwania, jakie stoją
przed sektorem, a decentralizacja, np. poprzez budowę tego typu projektów,
zaczyna się materializować.
Ta zmiana paradygmatu, choć konieczna, wciąż jest dla krajowego systemu
ogromnym wyzwaniem. Analizy ekspertów wskazują, że zapewnienie
stabilności sieci energetycznych, przy zwiększającym się udziale OZE, będzie
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stanowiło znaczący koszt. Maksymalna decentralizacja może być odpowiedzią
na to wyzwanie. Jak szacują eksperci z firmy doradczej Frost & Sullivan, do 2030 r.
już 35 proc. produkcji energii będzie pochodziło ze źródeł rozproszonych.
Analitycy Frost & Sullivan wskazują ponadto, że rozproszone wytwarzanie
energii oznacza ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji energii, wyższą
niezawodność sieci i niższą emisję gazów cieplarnianych. W ich ocenie zmiana
w kierunku decentralizacji mogłaby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć
przypadki przerw w dostawach prądu, które są związane z działaniem sieci
elektrycznej w dużych elektrowniach. Zdecentralizowane generatory energii są
bardzo ważnym elementem przyszłych sieci smart grid, ponieważ umożliwiają
pracę sieci w trybie wyspowym, w którym dostarczają energię elektryczną,
a czasem ciepło, do pobliskich odbiorców w przypadku awarii centralnej
elektrowni.
Wygląda więc na to, że od decentralizacji nie ma już odwrotu. Nie będzie
to jednak prosty proces. W Polsce inwestycje powstają najczęściej w ten
sposób, że najpierw planowana jest lokalizacja, np. fabryki albo innego zakładu
przemysłowego, a dopiero później ewentualnie analizuje się, gdzie zbudować
lokalne instalacje do produkcji energii. Takie podejście powoduje, że nie
zawsze tego typu inwestycje są zaplanowane optymalnie. A lokalizacja OZE
ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o opłacalność takiej inwestycji.
W procesie decentralizacji wskazuje się na dwie istotne kwestie – możliwość
błyskawicznego i elastycznego reagowania na nieprzewidziane sytuacje
ograniczające podaż energii, a także mądre wykorzystanie nadwyżek energii
i możliwość jej magazynowania. Dla przykładu – panele fotowoltaiczne
zainstalowane na dachu domu jednorodzinnego produkują maksymalną ilość
energii w ciągu dnia, kiedy jej zużycie jest stosunkowo najmniejsze, natomiast
wieczorem, kiedy zapotrzebowanie jest większe, panele nie działają. Istotne więc
jest, aby ta energia wyprodukowana w szczycie mogła być zmagazynowana
i wykorzystana w innym momencie dnia. Aby sieci sobie z tym poradziły,
muszą być bardziej elastyczne, to znaczy, że operatorzy muszą dysponować
rozwiązaniami, które są w stanie bardzo szybko reagować na spadki bądź
dynamiczny wzrost zarówno popytu, jak i podaży.
Nie chodzi zatem jedynie o to, żeby decentralizować sieci energetyczne, ale
żeby robić to mądrze, w sposób opłacalny dla wszystkich uczestników tego
rynku. Do tego niezbędna jest edukacja – budowanie świadomości, jak najlepiej
instalować i wykorzystywać rozproszone źródła energii. To również może być
rola startupów zajmujących się sektorem OZE. To ich innowacyjne pomysły,
analizy potrzeb i konkretne rozwiązania mogą pomóc, przede wszystkim
odbiorcom końcowym, zastosować najlepsze, optymalne rozwiązania.

Spółdzielnie
energetyczne
– szansa
na niezależność
energetyczną
obszarów
wiejskich
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Spółdzielnia energetyczna to zrzeszenie, którego przedmiotem
działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła
w instalacjach OZE, a także równoważenie zapotrzebowania na tę
energię na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Do założenia
spółdzielni wymagane jest uchwalenie statutu przez założycieli –
co najmniej 10 osób fizycznych lub trzy osoby prawne – oraz rejestracja
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą zarejestrowania w KRS
spółdzielnia nabywa osobowość prawną i może ubiegać się o wpis
do wykazu spółdzielni energetycznych, prowadzonego przez Dyrektora
Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Warunkami uzyskania wpisu są:
∙ zrzeszanie nie więcej niż 1 tyś. członków;
∙ p
 rowadzenie działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej albo na obszarze trzech tego rodzaju gmin bezpośrednio
sąsiadujących ze sobą;
∙ d
ziałanie na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej, gazowej lub sieci ciepłowniczej, do której
przyłączeni są wytwórcy i odbiorcy energii elektrycznej, biogazu
lub ciepła, będący członkami tej spółdzielni;
∙ p
osiadanie łącznej zainstalowanej mocy wszystkich instalacji OZE
do produkcji energii elektrycznej umożliwiającej pokrycie w ciągu
roku nie mniej niż 70 proc. potrzeb własnych spółdzielni i jej członków,
przy czym moc zainstalowana instalacji nie może przekroczyć 10 MW
(w przypadku ciepła – łączna moc instalacji nie powinna przekroczyć
30 MW, a biogazu – roczna wydajność instalacji nie powinna przekroczyć
40 mln m3).
Co ważne, spółdzielnia energetyczna może rozliczać wytworzoną
energię elektryczną w systemie opustów. Oznacza to, że w sieci
może „magazynować” nadwyżki wytworzonej energii, a następnie
odebrać ją w stosunku ilościowym 1 do 0,6 (spółdzielnia energetyczna
nie może sprzedawać nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej).
System wsparcia dla spółdzielni energetycznej wytwarzającej
energię elektryczną, obejmuje również zwolnienie z ponoszenia
opłaty dystrybucyjnej, opłaty rozliczeniowej oraz części opłat stałych.
Dodatkowo spółdzielnia nie ma obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia oraz podlega zwolnieniu
z podatku akcyzowego, w przypadku, gdy łączna moc zainstalowana
energii elektrycznej wszystkich instalacji OZE nie przekracza 1 MW.
Według stanu na dzień 28 czerwca 2022 r. w Polsce działają dwie
spółdzielnie energetyczne. Zachęcamy do szerszego korzystania z tego
rozwiązania.
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Magazynowanie energii
Magazynowanie energii to jeden z najważniejszych aspektów transformacji
energetycznej. Istotną cechą odnawialnych źródeł energii jest ich potencjalna
niestabilność, dlatego, oprócz stabilizujących alternatyw dla OZE, niezwykle
ważna jest także możliwość zachowania nadwyżek wyprodukowanej energii.
To, że magazyny energii są ważnym aspektem „zielonej transformacji”,
potwierdzają unijne dokumenty. Jak wynika z raportu opublikowanego przez
Komisję Europejską, innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania
energii będą odgrywać istotną rolę wspierającą proces dochodzenia do celów
zapisanych w Europejskim Zielonym Ładzie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa
i stabilizacji dostaw energii w państwach Unii.
KE zwraca również uwagę na bariery, które należy w tym celu przezwyciężyć.
Najważniejszą barierą jest tu brak opłacalnego uzasadnienia biznesowego
dla wielu projektów magazynowania energii. Koszt i wydajność techniczna
technologii stopniowo poprawiają rentowność. Jednak w perspektywie
krótkoterminowej różne bariery polityczne nadal hamują rozwój
magazynowania energii w UE i prowadzą do niepewności co do strumieni
przychodów na pokrycie kosztów i ryzyka takiego projektu, ale mogą zostać
usunięte w nadchodzących latach. A my jako Polska jesteśmy daleko w tyle
za liderami tego procesu, takimi jak: Wielka Brytania, Irlandia czy Niemcy. Wśród
innych barier urzędnicy KE wskazują np. na kwestie pozwoleń, podwójnych
taryf i podatków sieciowych, sygnałów cenowych i dostępu do rynków usług
pomocniczych w poszczególnych krajach.
Top 10 największych europejskich rynków magazynowania energii w sieciach;
nowe moce 2022 – 2031 (GWh)
25,68

GB
12,23

Włochy
8,81

Niemcy

8,09

Hiszpania
5,14

Inne

Top 10
popyt ogółem
w porównaniu
z resztą regionu

Top 10

Francja

4,28

Irlandia

4,25

Holandia

3,45
2,74
2,1
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Grecja
Belgia
Portugalia

Firma doradcza Deloitte w swoim raporcie na temat magazynowania energii
wskazuje na główne czynniki napędzające ten segment w najbliższej przyszłości.
Eksperci Deloitte zwracają uwagę przede wszystkim na poprawę stosunku
kosztów do wydajności akumulatorów, co napędzane jest przez szybko rosnący
rynek pojazdów elektrycznych, a to z kolei ma iść w parze z dokonującą się
modernizacją sieci energetycznych. Trzecim aspektem wskazanym w raporcie
jest sam rozwój technologii OZE, który siłą rzeczy wymusza potrzebę zwiększania
mocy magazynowych, aby zapewnić zrównoważenie sieci. Wreszcie zwraca się
uwagę na samowystarczalność energetyczną państw – zapasy energii pomogą
uniezależnić się od zewnętrznych dostaw.
Niestety, Polska mocno odstaje na niekorzyść od europejskiej średniej –
magazyny energii w Polsce to rzadkość, ale powoli zaczyna się to zmieniać.
Zmiana prawa energetycznego otworzyła nowe możliwości w tym zakresie,
wciąż jednak wyzwaniem pozostają rentowność oraz źródła finansowania dla
takich inwestycji. Nowe prawo stworzyło jednak ramy prawne dla rozwoju
nowoczesnych technologii magazynowania energii w naszym kraju. Jak
czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, nowelizacja ustawy
– Prawo energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku
posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwalnia z połowy
opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, uwzględnia magazynowanie energii
w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności
energetycznej. Zwalnia również z opłat: przejściowej, mocowej oraz
kogeneracyjnej.
W tym obszarze działa m.in. NCBR – w ubiegłym roku ogłoszono projekt
Magazynowanie energii elektrycznej mający dać impuls do przyspieszenia
rozwoju innowacyjnych rozwiązań magazynowych. Budżet tego projektu,
finansowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Inteligentny
Rozwój, wynosi 12,9 mln zl. Technologia opracowana w ramach tego projektu
ma służyć do zastosowań domowych, gdzie oprócz zasilania domu w energię
będzie mogła być wykorzystana także np. do ładowania samochodu.
W kwietniu 2021 r. po fazie testów uruchomiono magazyn energii o mocy 6 MW
i pojemności 27 MWh – projekt ten realizowany jest wspólnie przez PSE, Energę
i firmę Hitachi. To nie pierwsze przedsięwzięcie w tym obszarze spółki Energa.
Od kilku lat działa jej bateryjny magazyn w Pucku; koncern planuje także
otworzyć instalację magazynowania przy farmie słonecznej w Czernikowie.
Z kolei PGE planuje do 2030 r. posiadać magazyny o mocy ok. 800 MW.
Spółka już wytypowała kilkanaście lokalizacji – największy projekt o mocy
205 MW i pojemności 820 MWh ma powstać w Żarnowcu.
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Koncerny energetyczne stawiają już pierwsze kroki w dziedzinie
magazynowania energii na wielką skalę. Wsparciem dla tego procesu mogą
i powinny być startupy rozwijające swoje usługi w tym obszarze. Jednym
z nich jest spółka Stay-on oferująca m.in. zaawansowane analizy, doradztwo
i projekty inwestycji dotyczących magazynowania energii. W 2018 r. spółka
zbudowała na terenie PAN KEZO pierwszy w Polsce magazyn energii
działający w technologii przepływowej. Czy jest na polskim rynku miejsce
na kolejne takie projekty? Zdecydowanie.
Potencjał startupów w tym obszarze wydaje się jeszcze mocno
niewykorzystany. Być może dopiero budowa większej liczby magazynów
energii przez energetyczne koncerny uruchomi zapotrzebowanie na usługi
mniejszych podmiotów wspierających te technologie.

Cyfryzacja na rzecz środowiska
Przyspieszająca cyfryzacja przemysłu ma swoje skutki w postaci zwiększającego
się w sposób ciągły zapotrzebowania na energię elektryczną. Równocześnie
mamy do czynienia z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami, rosnącymi
cenami surowców energetycznych i innymi czynnikami mającymi wpływ
na koszty produkcji i dystrybucji energii. Odpowiedzią na te coraz większe
wyzwania może być zmiana modelu zarządzania infrastrukturą sektora
energetycznego. Digitalizacja w energetyce wydaje się już nieodwracalnym
procesem, bez którego „zielona transformacja” jest w praktyce niemożliwa.
W ubiegłym roku Komisja Europejska opracowała Plan działania na rzecz
cyfryzacji sektora energetycznego, w ramach którego realizowane będą
dwa priorytetowe obszary działalności Komisji Europejskiej: dążenie
do urzeczywistnienia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz osiągnięcia
zdolnej do sprostania wyzwaniom ery cyfrowej Europy.
W ocenie KE cyfryzacja musi stać się integralną częścią transformacji
energetycznej w Unii Europejskiej na każdym etapie łańcucha dostaw energii31.
Realizacja tego planu ma umożliwić wzajemne i dynamiczne przepływy
energii, co z kolei ma ułatwić integrację poszczególnych krajowych rynków
i bieżące dopasowywanie podaży energii do aktualnych potrzeb w czasie
rzeczywistym. Aby takie zmiany mogły być realizowane, niezbędne jest
wdrożenie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań, takich jak: specjalne czujniki,
infrastruktura wykorzystująca Big Data – ułatwiająca bieżącą wymianę
i analizę danych, AI, blockchain czy 5G. Zdaniem Komisji w tej chwili sektor
energetyczny nie wykorzystuje w dostatecznym stopniu dostępnego już dziś
cyfrowego potencjału.
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Jakie zatem cyfrowe rozwiązania sprawdzają się już obecnie w energetyce?
Coraz bardziej kluczową rolę zdają się tu odgrywać różnego rodzaju
systemy służące do zarządzania infrastrukturą sieciową i jej poszczególnymi
elementami. Wspierają one bieżące zarządzanie zasobami energetycznymi
i logistyką, umożliwiają kontrolę przesyłów w czasie rzeczywistym, a to pozwala
na optymalizację kosztów utrzymania sieci. Innym ważnym elementem
cyfryzacji sektora są sieci smart grid, czyli inteligentne systemy dostawy
energii zapewniające obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz
zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej. Pojawiają się
także narzędzia służące do cyfrowego modelowania i projektowania nowych
sieci energetycznych, a także usprawniania już tych istniejących. Dostępne
są już także systemy ułatwiające zarządzanie energią bezpośrednio przez
prosumentów i odbiorców końcowych.
Te inteligentne, cyfrowe rozwiązania wykorzystują najbardziej nowoczesne
technologie IT – sztuczna inteligencja (AI) pozwala m.in. na: prognozowanie
zapotrzebowania i poziomu zużycia energii, optymalizację zasobów,
koordynację działań i operacji na sieci czy automatyzację procesów w zakresie
pomiarów, rachunków i dystrybucji. AI jest także sednem tak kluczowych
dla transformacji energetycznej technologii, jak IoT (Internet rzeczy) czy
Internet budynków. Automatyka budynkowa – obsługa oświetlenia, wentylacji
i klimatyzacji, ogrzewania, bezpieczeństwa – przekłada się bezpośrednio
na obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie – kosztów ich codziennej
eksploatacji. Z punktu widzenia sektora energetycznego coraz istotniejsza jest
technologia blockchain służąca do zabezpieczania i automatyzacji transakcji
w ramach sieci energetycznej. Rozwiązania blockchain z samej swojej natury
gwarantują pełne bezpieczeństwo danych dla wszystkich stron transakcji.
Także na polskim rynku tego typu transakcje wykorzystujące blockchain mają
już zastosowanie. Technologia ta nadaje się także do rozliczeń realizowanych
pomiędzy indywidualnymi prosumentami a odbiorcami energii, co z kolei
mogłoby przyspieszyć zmiany w kierunku sieci rozproszonych, niezbędnych
w procesie energetycznej transformacji. Ważnym punktem procesu cyfryzacji
sektora energii jest także budowa i wykorzystanie tzw. wirtualnych elektrowni
(VPP), w których zastosowanie ma inteligentne oprogramowanie łączące
wiele rozproszonych instalacji wytwórczych, magazynów energii i odbiorców
końcowych, tworząc jeden ekosystem oparty na AI.
Dziś, jak nigdy do tej pory, mamy do czynienia ze zbiegiem kilku równoczesnych
procesów, których skutkiem musi być jak najszybsza cyfryzacja energetyki
w naszym kraju – rosnące ceny, zmiany regulacyjne i przyspieszający postęp
technologiczny. Pytanie zatem nie czy, ale jak szybko polski sektor energetyczny
będzie w stanie się unowocześnić i zdigitalizować?

117

Jedna
szansa
na 100 lat
Wszyscy wiemy, że udział prądu wytwarzanego ze źródeł odnawialnych
będzie zdecydowanie rósł w europejskim miksie energetycznym.
W Polsce ten trend będzie jeszcze silniejszy.
Mimo, że współczesne ogniwo fotowoltaiczne ma już kilkadziesiąt lat,
wiatraki zapewne tysiąc lat historii, to jest w tej branży wciąż ogromne
pole do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zmieniających rynkowe
status quo.
Jeżeli przyjmiemy, że startup to najlepsze środowisko do tworzenia
komercyjnej innowacji, to widać wyraźnie, jak wielka szansa stoi przed
przedsiębiorcami i podmiotami je finansującymi. Inwestowanie w OZE
może być inwestowaniem w moce wytwórcze, ale nie jest to domeną
funduszy venture (inny profil ryzyka).
Inwestorzy wysokiego ryzyka (VC) koncentrują się na finansowaniu
innowacji, które powinny służyć optymalizacji procesów związanych
z wytwarzaniem i wprowadzaniem do sieci prądu z OZE.
Fundusze i przedsiębiorcy mogą koncentrować się na kontekscie
hardware’owym, czyli tworzeniu innowacji w ogniwach, turbinach czy
akumulatorach.
Drugim aspektem jest tworzenie oprogramowania pozwalającego
efektywniej zarządzać wytwarzaniem, stabilizować sieć czy też
pozwalać budować bezpośrednie związki pomiędzy wytwórcami energii
odnawialnej, a jej odbiorcami.
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Trwająca na rynku energetycznym transformacja jest porównywalna ze skalą
i głębokością rewolucji, jaką przyniósł Internet na początku XXI w. To największa
w tej chwili szansa inwestycyjna w branży venture capital na świecie.
Otoczenie polityczne, ale też jasne oczekiwanie konsumentów, którzy chcą,
aby ich energia pochodziła ze źródeł odnawialnych, sprawiają że rynek będzie
przeżywał rozkwit.
To startupy powinny rozwiązać największe wyzwania najbliższych lat związane
z lepszą efektywnością energetyczną budynków, magazynowaniem energii
w samochodach elektrycznych (V2G) czy też masowym wprowadzeniem
zielonego wodoru.
Taka okazja zdarza się raz na 100 lat.

Bartłomiej Gola
Partner Generalny
SpeedUp Energy Innovation
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Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo
w energetyce
Procesy cyfryzacyjne w sektorze energii będą przyspieszać, a to z kolei wiąże
się z wieloma zagrożeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Energetyka
jest sektorem strategicznym dla każdego państwa, stąd potencjalne ryzyko
niebezpiecznych ataków hakerskich, wycieków danych czy innego typu
zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemów.
Na i tak już narażony na zagrożenia sektor energii (wycieki danych osobowych,
poufnych informacji lub działania grup przestępczych wyspecjalizowanych
w cyberprzestępczości) nałożyły się kolejne problemy wynikające z agresywnej
polityki Rosji, potęgujące jeszcze potencjalne niebezpieczeństwa i możliwości
ataków. Nie jest to wyłącznie nasz krajowy problem.
Unia Europejska zaproponowała nowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa w energetyce, do których będą musiały się dostosować wszystkie
kraje członkowskie. Tzw. dyrektywa NI S2 (zastępująca poprzednią wersję
dyrektywy NIS) nakłada na wszystkie podmioty sektora energetyki obowiązki
zgłaszania incydentów i zagrożeń bezpieczeństwa. W projekcie dyrektywy
NIS 2 zrezygnowano z dotychczasowego podziału podmiotów na dostawców usług cyfrowych oraz operatorów, wprowadzając kategorie „podmiotów
kluczowych” („essential entities”) oraz „podmiotów istotnych” („important
entities”). Do grona kluczowych z perspektywy cyberbezpieczeństwa zaliczone zostały m.in. pomioty z branży energetycznej. Projekt NI S2 wprowadza
zasadę size-cap, która oznacza, że w zakres dyrektywy wchodzą wszystkie
duże i średnie przedsiębiorstwa z danego sektora. Dodatkowo propozycje zapisów NIS2 wprowadzają osobistą odpowiedzialność zarządów firm
za 
niewypełnienie przepisów oraz wysokie kary finansowe – co najmniej
10 mln euro lub 2 proc. rocznego obrotu przedsiębiorstwa32.
Postępująca automatyzacja przemysłu (przemysł 4.0) i informatyzacja
systemów operacyjnych spowodowały z jednej strony usprawnienie
wielu procesów, ale z drugiej zwiększyły ryzyko występowania nowych
zagrożeń. Integracja systemów IT i OT, czyli symbioza oprogramowania
i hardware’u (fizycznych urządzeń i sieci) jest zatem wyzwaniem niełatwym
z punktu widzenia bezpieczeństwa. A zagrożenie to z roku na rok się zwiększa,
także w Polsce.
Z raportu KPMG Barometr cyberbezpieczeństwa i ochrona cyfrowej
tożsamości w Polsce 2021 wynika, że w 2021 r. aż 69 proc. krajowych firm
odnotowało przynajmniej jeden incydent polegający na naruszeniu
bezpieczeństwa. Krajowe przedsiębiorstwa najbardziej obawiają się zagrożeń
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ze strony szeroko rozumianej cyberprzestępczości, na którą wskazuje
92 proc. badanych, z czego blisko 70 proc. największego zagrożenia upatruje
w zorganizowanych grupach cyberprzestępczych33. Dane te nie uwzględniają
jednak jeszcze wpływu wojny za naszą wschodnią granicą. Obecnie poziom
zaniepokojenia, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jest z pewnością jeszcze
wyższy. Z danych KMPG wynika ponadto, że wyraźnie wzrosło poczucie
zagrożenia działaniami w cyberprzestrzeni grup wspieranych przez obce
państwa. Na początku 2022 r. wykazywało je 27 proc. badanych firm,
co oznacza odwrócenie malejącego trendu obserwowanego w poprzednich
latach.
W raporcie KPMG znalazła się również analiza największych barier związanych
z cyberbezpieczeństwem w firmach. Okazuje się, że najpoważniejszym
ograniczeniem firm w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu
zabezpieczeń są trudności w zatrudnieniu i utrzymaniu wykwalifikowanych
pracowników. Kwestia ta jest problematyczna dla 64 proc. respondentów.
Drugą istotną barierą jest brak wystarczających budżetów, na które wskazuje
57 proc. przedsiębiorstw. Znaczenie obu tych problemów istotnie wzrosło
względem badania przeprowadzonego rok wcześniej – odpowiednio o 14 i 15
pkt. procentowych.
Główne ograniczenia w możliwości uzyskania
oczekiwanego poziomu zabezpieczeń w organizacji
2022
64%

Trudności
w zatrudnieniu
i utrzymaniu
wykwalifikowanych
pracowników

2021
50%

Brak
wystarczających
budżetów

57%

Brak
zaangażowania
biznesu

30%

26%

24%

20%

Brak dobrze
zdefiniowanych
mierników
Brak wsparcia
najwyższego
kierownictwa
Brak właściwego
przypisania
odpowiedizialności
w zakresie
bezpieczeństwa
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42%

22%

25%

24%

20%

W Polsce wciąż w użyciu są przestarzałe instalacje, które funkcjonują
od kilkudziesięciu lat, a więc są podatne na ataki. Także z tego powodu musimy
te systemy unowocześniać, biorąc pod uwagę aspekt cyberbezpieczeństwa.
Niemal wszyscy eksperci są zgodni, że ryzyko zagrożeń, jeśli chodzi
o infrastrukturę energetyczną, czy to państwową, czy poszczególnych
przedsiębiorstw, jest obecnie wyższe niż kiedykolwiek. Trzeba przede wszystkim
pamiętać, że postęp technologiczny dokonuje się po obu stronach mocy –
zarówno po tej dobrej stronie, jak i po tej złej. To z kolei daje pole do działania
dla startupów oferujących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i monitoringu
sieci przesyłowych.
Jednym z takich podmiotów jest spółka ICsec oferująca systemy zabezpieczeń
infrastruktury przemysłowej dla wielu branż, w tym dla energetyki. Firma
stworzyła pierwszy w Polsce ekosystem cyberbezpieczeństwa, dostarczając
rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć ryzyko biznesowe związane
z cyberatakami na sieci przemysłowe. Popyt na tego typu usługi z pewnością
będzie rosnąć. Możliwość predykcji awarii, identyfikowanie zawczasu
zagrożeń i zapobiegania im będzie w coraz większym stopniu obowiązkiem,
który pomoże uniknąć destabilizacji podmiotów sektora energetycznego.
Taka destabilizacja byłaby zagrożeniem dla całej gospodarki.
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Energetyka
przechodzi
do chmury
Firma Transition Technologies Systems wywodzi się z Grupy Kapitałowej
Transition Technologies. Bazuje na wiedzy i doświadczeniu zdobytym
przez wieloletnią działalność w ramach GK. Sztandarowym produktem
TTST jest system LUXtrade Commodity Trading and Risk Management,
dedykowany dla firm z branży energetycznej i gazowej.
Wysoki próg wejścia na rynek energii elektrycznej obecnie stanowi
istotny problem dla podmiotów chcących aktywnie uczestniczyć
w rynku energii elektrycznej. Zapewnienie niezbędnych narzędzi
wymaga dużych inwestycji w początkowej fazie działalności. Nasza
propozycja to ścisłe dostosowanie do potrzeb, również w modelu SaaS,
z możliwością rozszerzania funkcjonalności LUXtrade, wraz z rozwojem
biznesu.
Naturalnym kierunkiem, również ze względu na transformację
energetyczną, jaka obecnie się dokonuje, jest budowa rozwiązań dla
sektora odnawialnych źródeł energii. Gwałtowny rozwój inwestycji
OZE zmienia dotychczasowy kształt rynku energii – szybsze i częstsze
zmiany cen energii oraz ich nowy rozkład w ciągu dnia napędzają zwrot
w kierunku rozwiązań chmurowych. Podczas wdrażania rozwiązań
prognostycznych i optymalizacyjnych w narzędziach typu wirtualna
elektrownia, agregująca wiele niezależnych jednostek, szybko stajemy
przed wyzwaniem doboru sensownego poziomu mocy obliczeniowej
i wielkości repozytorium danych.
W czasach energetyki rozproszonej lokalizacyjnie musimy podchodzić
do tego zagadnienia innowacyjnie. Przewymiarowanie lokalnych
serwerów on-premise nie jest w tym momencie odpowiedzią. System
musi aktywnie zarządzać zasobami na bieżąco.
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Na podstawie obserwacji i analiz najnowszych trendów oraz rozwiązań
informatycznych uważamy, że w obszarze energetyki i przemysłu będzie
następowała ewolucja w kierunku platform chmurowych, np. Microsoft Azure.
Tego typu rozwiązania oferują szeroki wachlarz certyfikatów z zakresu
bezpieczeństwa danych, dostępu do danych i odpowiedni dla krytycznych
procesów biznesowych poziom dostępności usług. Dostawcy zapewniają
sprawne eliminowanie wszelkich podatności – rozwiązania chmurowe
ograniczają koszty inwestycyjne w sprzęt oraz umożliwiają skalowalność
zasobów zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową lub
miejsca na dane, również w momencie nagłych wzrostów (np. fixing giełdowy).
W Microsoft Azure mamy szeroki wachlarz natywnych narzędzi
wspierających obecne rozwiązanie oraz zwiększających funkcjonalność
systemu np. PowerBI, możliwość użycia komponentów Azure w zakresie
analiz, uczenia maszynowego i IoT.
Przed nami nowe wyzwania, m.in. branża wodorowa znajduje się w fazie
dynamicznego rozwoju. Dzięki gasLUX Green i gasLUX, wraz z rozwiązaniami
chmurowymi, Transition Technologies Systems może zapewnić wsparcie
dla pełnego łańcucha dostaw, czyli etapów produkcji, magazynowania,
przesyłu, dystrybucji oraz wykorzystania.

Ewa Kwapis
Członek Zarządu
Transition Technologies Systems
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Cyfrowy
parasol
nad energetyką
Polityka energetyczna większości państw Unii Europejskiej – w mniejszym
lub większym stopniu zależnych od importowanych surowców – oparta
jest przede wszystkim na zmianie filozofii produkcji i magazynowania
energii. W tym obszarze dokonał się znaczący postęp technologiczny,
który umożliwia zwiększenie dywersyfikacji i rozbudowę mocy ze źródeł
krajowych, rozwój energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawę
efektywności energetycznej. Zrównoważony rozwój, wspierany przez
rozwiązania takie jak Microsoft Cloud for Sustainability, stał się istotnym
elementem ładu korporacyjnego.

Bliźniacza transformacja napędzana technologią
Wspomniany postęp dotyczy nie tylko procesu produkcji energii.
Ogromne zmiany w technologii cyfrowej i rozwój usług cyfrowych oparty
na technologii chmurowej, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym,
tworzą doskonałe warunki do efektywnej ambitnej i niskoemisyjnej
transformacji
energetycznej,
której
nieodłącznie
towarzyszy
transformacja cyfrowa. W branży funkcjonuje termin twin transformation
(transformacja bliźniacza), w której założenia Europejskiego Zielonego
Ładu są realizowane i napędzane zmianami technologicznymi. Ogromną
rolę odgrywają tu startupy, dzięki którym innowacyjne i odważne projekty
ulegają komercjalizacji i wspierają „zieloną” transformację.
Środowisko startupów – przedsiębiorstw napędzających technologiczne
innowacje – stoi w tym kontekście przed wielką szansą. Transformacja
energetyczna połączona z rozkwitem rynku energii ze źródeł
odnawialnych wiąże się też z niespotykanymi szansami inwestycyjnymi,
a technologia chmurowa jest coraz tańsza i skalowalna, co obniża próg
wejścia dla szybko rozwijających się inicjatyw biznesowych.
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Rozwój z gwarancją ochrony
Technologia cyfrowa wspiera cały łańcuch wartości energetycznych,
zarówno dużych wytwórców, prosumentów, jak i konsumentów. Efektywne
zarządzanie energią dzięki sensorom IoT (Internet of Things) będzie możliwe
tylko dzięki sztucznej inteligencji. Inteligentne sieci smart grid będą mogły
automatycznie reagować na popyt. Cyfryzacja pozwoli na integrowanie
różnych źródeł energii, w tym z OZE. Cyfrowe modelowanie pozwoli
na modernizację istniejących sieci i lepsze projektowanie nowych.
Cyfryzacja to nie tylko szansa na rozwój, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.
Microsoft jako globalny dostawca usług cyfrowych skutecznie chroni
zarówno pojedynczych użytkowników, jak i wielkie organizacje czy nawet
państwa. Dzięki technologii chmurowej i wsparcia technicznego rząd Ukrainy
ewakuował swoje krytyczne zasoby informacyjne do chmury. Technologia
cyfrowa zapewniła też nam wszystkim, a szczególnie naszym dzieciom,
bezpieczne środowisko nauki i pracy zdalnej w trudnym czasie pandemii
koronawirusa. Należy zrobić wszystko, żeby ta sama technologia wsparła
człowieka w walce z kryzysem klimatycznym.
Wszystkie powyższe okoliczności nabiorą nowego znaczenia dzięki realizowanej
przez Microsoft inwestycji w budowę pierwszego regionu chmury obliczeniowej
w tej części Europy. Budowa nowoczesnego centrum przetwarzania danych
w Polsce otworzy dodatkowe możliwości przed sektorem energetycznym.

Krzysztof Malesa
Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa
w polskim oddziale Microsoft
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Budowę
cyberochrony
należy zacząć
od zmapowania
urządzeń
Zakończony powodzeniem atak na Colonial Pipeline, największego
amerykańskiego operatora rurociągów paliwowych, który odpowiada
za dostawę ok, 45 proc. paliw na wschodnie wybrzeże USA, czy
na kluczowe elektrownie w Ukrainie, dobitnie pokazują, jak palącym
problemem jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej.
Nie inaczej jest w polskim przemyśle energetycznym, gdzie krajowy
CERT zanotował w ubiegłym roku 4084 incydentów. To 13,85 proc.
wszystkich zarejestrowanych w tym czasie cyberataków w naszym kraju.
Analizując listę zagrożeń, bardzo często wykrywamy niepożądane
urządzenia podłączone do sieci przemysłowej, nieznane połączenia,
nieprawidłowo zaprojektowane oprogramowanie na sterowniki PLC.
Do częstych problemów należą nieprawidłowa segmentacja sieci czy też
korzystanie przez serwery z zewnętrznych, niezaufanych serwerów DNS.
To główne luki, przez które łatwo przeniknąć cyberprzestępcom.
Budowanie cyberodporności musi rozpocząć się od inwentaryzacji
sieci, jej wizualizacji i zmapowania urządzeń. Już na tym etapie
pojawia się bardzo często problem – urządzeń jest zazwyczaj
więcej, niż deklarowała firma. Według badań przeprowadzonych
przez SANS ponad 65 proc, przedsiębiorstw oznacza swoją
widoczność zagrożeń maszyn OT/ICS jako ograniczoną, a 7 proc,
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przyznaje, że nie ma żadnej. Może to przynieść opłakane skutki,
tj. przejęcie europejskich terminali firm oil&gas w Belgii na początku tego
roku. Żeby rozwiązać problem, trzeba najpierw móc go zauważyć.
Dlatego wiedza o chronionych obiektach nie powinna polegać na okresowych audytach, a być dostępna w trybie ciągłym. Według U
 niwersytetu
w Maryland cyberatak jest przeprowadzany średnio co 39 sekund
na świecie, więc niezwykle ważne jest, aby cały czas trzymać rękę na pulsie.
Jednym z takich rozwiązań jest analiza behawiorystyczna sieci z wykorzystaniem mechanizmów uczenia maszynowego, na którym oparliśmy w ICsec
nasz sztandarowy produkt w obszarze cyberbezpieczeństwa. W
 ykorzystywany
przez nas mechanizm anomaly-based detection pozwala na szybką reakcję
na nieznane dotąd ataki.

Robert Juszczyk
CEO
ICsec SA
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CASE STUDY
– Relia Sol
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Początki – motywacja do wejścia
w tę branżę
ReliaSol ma swoje początki w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Założyciel ReliaSol, Mateusz Marzec, będący wtedy
pracownikiem Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH, oraz prof.
Tadeusz Uhl, wówczas kierownik tej katedry, otrzymywali dużo pytań
ze strony przemysłu o możliwości wykorzystania posiadanych danych
procesowych z produkcji do jej optymalizacji. Tak powstał pomysł,
by prace akademickie przełożyć na praktykę rzeczywistych wyzwań
świata przemysłu.
Początkowo wykorzystywaliśmy klasyczne metody z obszaru inżynierii
niezawodności. Gwałtowny rozwój narzędzi cyfrowych oraz technologii
sztucznej inteligencji otwierał jednak nowe możliwości w tym zakresie.
Tak rozpoczęliśmy pracę z predykcyjnym utrzymaniem ruchu, czyli
PdM (ang. Predictive Maintenance).
Zaczynaliśmy od wdrażania rozwiązań PdM tworzonych przez
naszych partnerów biznesowych, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę
z tego, że narzędzia te nie spełniały wszystkich potrzeb naszych
klientów. Postanowiliśmy opracować własne rozwiązanie klasy PdM,
wykorzystujące uczenie maszynowe, w tym zaawansowane algorytmy
deep learning.
Zaczynając jako projekt jednej z najlepszych uczelni technologicznych
w kraju, posiadaliśmy mocne zaplecze badawczo-rozwojowe.
Dodatkowo mieliśmy to szczęście, że wspierali nas tacy giganci jak
IBM i NVIDIA. Z tymi zasobami czuliśmy, że możemy stworzyć produkt
rewolucjonizujący przemysł. Wiedzieliśmy, z jakimi trudnościami
borykają się przedsiębiorstwa produkcyjne i wiedzieliśmy też, że wiele
z nich wynika z nieprzewidzianych awarii i przestojów.
Postanowiliśmy połączyć wiedzę ekspercką i najnowszą technologię,
by móc efektywnie analizować dane sensorowe maszyn, właściwie
interpretować wyniki tych analiz, a pozyskaną wiedzę wykorzystywać
w praktyce.
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Dotychczasowe etapy rozwoju

Wspomniana współpraca z IBM i NVIDIA miała duży wpływ
na powstający wtedy silnik analityczny AI, będący sercem platformy
RSIMS. Platforma okazała się być tak innowacyjnym produktem, że
w ciągu pierwszych lat jej istnienia otrzymaliśmy nagrodę NVIDIA GTC
– Top 5 Deep Learning Startups i nagrodę od Ministerstwa Rozwoju dla
10 najlepszych startupów w kraju.
W międzyczasie poszukiwaliśmy inwestorów, aby móc dalej rozwijać
nasze narzędzia, powiększać zespół i rozpocząć komercyjne wdrożenia.
Dzięki udziałowi w programach akceleracyjnych, np. Krakowskiego
Parku Technologicznego, rozpoczęliśmy współpracę z liderami różnych
sektorów, takimi jak Grupa Azoty czy Grupa PGNiG. Te kooperacje były
testami „na żywej tkance” przemysłu, które wiele wniosły do naszych
rozwiązań i naszej organizacji. Każdy kolejny projekt dodawał nam
wiatru w żagle – również dlatego, że ciągle powiększaliśmy portfolio
maszyn, których dane analizował nasz silnik AI. W naszych zasobach
gromadziliśmy gotowe, sprawdzone algorytmy analizujące prace
kolejnych urządzeń.
Dla klientów oznaczało to, że dysponowaliśmy coraz większą biblioteką
przetestowanych modeli, z których mogli skorzystać, przyspieszając
wdrożenie i osiąganie upragnionych wyników z projektów.
Wraz z nowymi inwestycjami i rozszerzeniem naszej oferty na rynki
zagraniczne powstała holenderska siedziba główna ReliaSol
w Rotterdamie. Holandia stała się kolejnym rynkiem, na którym
koncentrujemy swoje działania oraz edukację w tematyce
predykcyjnego utrzymania ruchu.

Finansowanie.
Skąd firma pozyskała środki
Skupiamy się na realizacji projektów komercyjnych dla szeroko
rozumianego
przemysłu
wytwórczego.
Pierwsze
projekty
zrealizowaliśmy w Polsce dla największych podmiotów w sektorze
energetycznym. Wraz z postępującą komercjalizacją naszej oferty
stało się jasne, że takich rozwiązań brakuje w Europie i dlatego
zdecydowaliśmy się na przeniesienie siedziby do Rotterdamu. Dało nam
to dostęp do rynków Europy Zachodniej, co zaowocowało projektami
z tamtejszymi klientami.
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Dużym wsparciem dla rozwoju firmy był udział w programie
akceleracyjnym Krakowskiego Parku Technologicznego, który łączy
duże firmy poszukujące innowacyjnych rozwiązań ze startupami
dostarczającymi nowatorskie technologie. KPT umożliwia również
współfinansowanie zarówno projektów, jak i rozwoju samych startupów, m.in. poprzez szkolenia, programy mentoringowe czy organizację
wydarzeń.
Współpraca z KPT była dla nas bezpieczną szansą na badanie nowych
rynków i zastosowań dla technologii PdM. Takim projektem było
wdrożenie naszych rozwiązań w jednym z zakładów należącym
do grupy Maspex. Gdyby nie wsparcie KPT podjęcie decyzji o projekcie
w nieznanym nam sektorze spożywczym nie byłoby takie łatwe.
Projekt zakończył się dużym sukcesem i stał się dowodem, że nasze
rozwiązania są bardzo uniwersalne i mogą znaleźć zastosowanie
wszędzie tam, gdzie poprawna praca maszyn jest kluczowa.
Fundamentalną rolę w rozwoju ReliaSol i naszej technologii odgrywają
zewnętrzni inwestorzy. Każda inwestycja jest dla nas momentem
sprawdzenia – zaufania do firmy, weryfikacją naszego know-how
i dotychczasowych osiągnięć.
Część inwestorów pozyskaliśmy w trakcie projektów prowadzonych
w ich zakładach. Było tak w przypadku inwestycji dokonanych przez
fundusze inwestycyjne Grupy Tauron i Grupy PGNiG. Można sobie
tylko wyobrażać, co dla startupowego dostawcy oznacza współpraca
rozpoczęta od wdrożenia rozwiązania na kluczowych instalacjach
klienta, który następnie zdecydował się stać partnerem w biznesie…
To wyjątkowe momenty, z których jesteśmy niesamowicie dumni!
Środki pozyskiwane od inwestorów wykorzystujemy na rozwój
istniejących produktów oraz tworzenie nowych rozwiązań ReliaSol.
Powiększamy zespół o kolejnych ekspertów z dziedzin matematyki
stosowanej, analizy danych, mechaniki, fizyki czy programowania.
To
znacznie
przyspiesza
komercjalizację
naszych
narzędzi
i udoskonalanie technologii ReliaSol.
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Kluczowe rozwiązanie/produkt/
usługa i jego wdrożenie
Specjalizujemy się w budowaniu rozwiązań do predykcyjnego
i preskrypcyjnego utrzymania ruchu z wykorzystaniem uczenia
maszynowego. Predykcyjnym utrzymaniem ruchu nazywamy
wykrywanie anomalii w ich zachowaniu oraz przewidywanie zdarzeń
niepożądanych. Wiedza o nadchodzących awariach pozwala na podjęcie
w odpowiednim czasie działań prewencyjnych i finalnie – uniknięcie
negatywnych konsekwencji biznesowych. Z naszymi klientami dążymy
przede wszystkim do redukcji liczby przestojów linii technologicznych,
oszczędności w konserwacji maszyn i wyższej efektywności i marżowości
prowadzonej działalności.
Z kolei w projektach dotyczących preskrypcyjnego utrzymania ruchu,
bazujemy na cyfrowym odwzorowaniu procesu produkcyjnego oraz
zautomatyzowanej analizie danych procesowych oraz odnajdywaniu
zaleceń (preskrypcji), pozwalających na najbardziej optymalne
wykorzystanie posiadanych zasobów.
Platforma RSIMS, nasz pierwszy produkt, zbiera dane z tysięcy czujników
i wykrywa wielopoziomowe, złożone zależności w sygnałach, informując
o nadchodzących zakłóceniach w pracy urządzeń.
Implementując Platformę RSIMS w zakładzie PGNiG Termika,
dostrzegliśmy, że czasami lepiej sprawdzają się rozwiązania
korzystające z mniejszej liczby danych. Tak, przy współpracy z PGNiG,
powstały RSIMS Apps.
Na razie są to cztery aplikacje pozwalające na wykrywanie anomalii,
zmian w trybach pracy maszyn, zmian w korelacjach między sygnałami
i wykrywanie nieefektywnej pracy urządzeń. RSIMS Apps współpracują
z Platformą RSIMS, dając możliwość pełnego wykorzystania danych
procesowych dla maksymalnej wydajności zakładów produkcyjnych.
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Efekty

Posiadamy patenty na część naszych modeli. Dostajemy granty na dalszy
rozwój technologii oraz nagrody za innowacyjność naszych rozwiązań.
Jednak to, co najjaśniej pokazuje innowacyjność naszych produktów,
to policzalne efekty zrealizowanych projektów, jak np.:
∙ d
 o 100 proc. skuteczności wykrywania anomalii w zachowaniu
maszyn;
∙ r edukcja zużycia kluczowego surowca o 1,35 proc., skutkująca
milionowymi oszczędnościami w skali roku w firmie z sektora
chemicznego;
∙ 9
 8 proc. skuteczności w prognozowaniu zapotrzebowania
na ciepło w jednej z elektrociepłowni;
∙ trafne wskazania przyczyn zachodzących awarii;
∙ zwiększenie produktywności zakładów;
∙ obniżenie kosztów utrzymania ruchu w zakładach.

Perspektywy na przyszłość

Pracujemy nad udoskonaleniem preskrypcyjnych systemów utrzymania ruchu dla instalacji przemysłowych. Chcemy, żeby nasze r ozwiązania
jeszcze łatwiej wspierały optymalizację decyzji każdego szczebla
i minimalizację kosztów eksploatacji parku maszynowego, a przez to
– zwiększanie zysków z produkcji.
Drugi filar naszego rozwoju to praca nad RSIMS Apps. Przygotowujemy
nasze aplikacje tak, aby były gotowe do samodzielnej instalacji, przy
obniżonym progu wejścia dla użytkowników systemów predictive
maintenance.
Rozwijamy się również jako organizacja. Dążymy do wejścia na kolejne
rynki zagraniczne i udoskonalamy sposób współpracy z klientami – od
projektów dedykowanych, przez współpracę w modelu SaaS, aż do
produktów pudełkowych.
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Ścieżka wsparcia
dla startupów
Polskie startupy sektora energetycznego mogą odgrywać niezwykle ważną
rolę w transformacji energetycznej kraju – czy to na poziomie samej branży
energetycznej, czy w procesie wdrażania działań ESG w biznesie. Jesteśmy
teraz u progu „zielonej rewolucji” – warto wykorzystać tę szansę i wspierać
innowacyjne podmioty oferujące swoje własne rozwiązania, zarówno
z zakresu budowy, optymalizacji, jak i bezpieczeństwa rozwiązań OZE,
obsługi sieci energetycznych, ich analiz i monitoringu. Z drugiej strony,
mając na uwadze, że nie ma już odwrotu od polityki ESG, wykorzystanie
rozwiązań umożliwiających np. badanie śladu węglowego w firmach może
być niezwykle ważną i perspektywiczną niszą.
Dostrzegają to już zarówno spółki Skarbu Państwa z branży energetycznej,
jak i międzynarodowe korporacje, takie jak Microsoft, a także inne instytucje
tradycyjnie obecne na rynku startupowym – NCBR, FOWŚ, PFR Ventures.
Oczywiście kluczową funkcję pełnią w tym procesie fundusze europejskie,
których szeroki strumień ma zasilić „zieloną transformację” Europy.
W obszarze wsparcia startupów niezwykle istotne są także uczelnie wyższe,
choć niestety w Polsce wciąż daleko nam do standardów, jakie od lat w tym
obszarze wprowadzają uczelnie zagraniczne. A to przecież na uczelniach
powstają innowacyjne projekty, które dzięki wsparciu np Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości mają szanse wejść na wyższy poziom
i osiągnąć pierwsze komercyjne sukcesy. Wciąż jednak przed naszymi
krajowymi uczelniami bardzo daleka droga, a ich zaangażowanie w rozwój
sektora startupów powinno być zdecydowanie większe, jeśli ma przynieść
realne efekty.
Poniżej przedstawiamy główne elementy ścieżki wsparcia dla startupów
sektora energii w Polsce.
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CVC
jako narzędzie
do pozyskania
innowacji
Jesteśmy obecnie świadkami niezwykle dynamicznych zmian otoczenia
rynkowego, które po części są spowodowane dynamicznym rozwojem
nowych technologii, ale również zdarzeniami zewnętrznymi takimi
jak kryzys klimatyczny, pandemia koronawirusa lub wojna w Ukrainie.
Sytuacja taka stanowi ogromne wyzwanie dla dużych organizacji, które
muszą szybciej niż dotychczas dostosowywać się do zmian i efektywniej
transformować swój biznes.
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Jednym z dobrych narzędzi, jakich może użyć korporacja, jest korporacyjny
fundusz inwestycyjny, tzw. CVC. Sprawnie funkcjonujący CVC i świadomość
korporacji w zakresie jego celów może przynieść wiele korzyści, zarówno
korporacji, jak i startupom. Podstawową korzyścią korporacji może być
przyciągniecie innowacji i talentów, które prawdopodobnie nie pojawiłyby
się w tradycyjnej strukturze dużego przedsiębiorstwa i tym samym
zapewnić podaż nowych technologii, które posiadają potencjał do realizacji
jej celów strategicznych.
Z kolei startupy mogą uzyskać wsparcie nie tylko f inansowe, które coraz
częściej jest jednym z oczekiwań startupów, lecz także wsparcie w postaci
specjalistycznej wiedzy i bogatego doświadczenia w segmencie rynku,
na którym korporacja prowadzi swoją podstawową działalność gospodarczą.
Współpraca startupów z korporacjami wydaje się szczególnie ważna
w sektorze energetycznym, który jest zdominowany przez duże podmioty
funkcjonujące na tym rynku od wielu lat.
Branża energetyczna w Polsce ma swoją specyfikę i startup planujący swoją
ścieżkę rozwoju w tym obszarze powinien taką specyfikę uwzględnić w celu
maksymalizacji szans na efektywny i szybki wzrost. W tym zakresie wyłania
się jedno z potencjalnych zadań CVC, mianowicie działanie w charakterze
moderatora dialogu, który startup musi rozpocząć z korporacją, aby uzyskać
wiedzę w zakresie realnych potrzeb firm działających w branży energetycznej
oraz uzyskać możliwość weryfikacji technologii z wykorzystaniem
infrastruktury posiadanej przez korporację. Zadanie to jest o tyle ważne, że
wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której dialog między startupem
a korporacją jest trudny i nie przynosi oczekiwanych przez obie strony
efektów ze względu na istotne różnice co do zasad, jakimi kierują się
korporacje i startupy, odmienne podejście do rozwiązywania problemów,
a także, co często okazuje się bardzo ważne, ograniczonego czasu, w jakim
startup potrzebuje „dowieźć” technologie na kolejny etap.
Powyższe aspekty powodują, że specyfika działania CVC może się różnić
w pewnych aspektach od tradycyjnych funduszy VC, dla których w zasadzie
najważniejszym i często jedynym zadaniem jest maksymalizacja zwrotu
z inwestycji. W PGNiG Ventures zwrot z inwestycji jest oczywiście bardzo
ważny i jest dla nas podstawowym kryteriów analizy startupów. Niemniej
staramy się również dobierać inwestycje wpisujące się w strategię GK PGNiG
jednak i możliwie szeroko wspierać startupy w kwestii otrzymania niezbędnej
wiedzy i oceny rozwijanych produktów lub usług w oparciu na ogromnej
wiedzy pracowników GK PGNiG, a także udostępniać infrastrukturę w celu
przeprowadzenia weryfikacji rozwijanej technologii.
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Jako fundusz CVC, PGNiG Ventures inwestuje do 15 mln zł w startupy,
które osiągnęły minimalny próg 100 000 EUR przychodu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy i istnieją na rynku nie dłużej niż 7 lat.
Jeżeli startup jest na zbyt wczesnym etapie z punktu widzenia PGNiG
Ventures, to warto wspomnieć, że GK PGNiG posiada szerokie możliwości
w zakresie wspierania innowacyjnych startupów i odpowiednim
rozwiązaniem może być skorzystanie przykładowo z programu
akceleracji. W naszym portfelu mamy obecnie startup, który uzyskał
wsparcie w ramach akceleracji, a następnie, będąc podmiotem
dojrzałym na tyle, że spełnione zostały wszystkie oczekiwane przez
fundusz kryteria, pozyskał 1 mln euro od PGNiG Ventures na dalszy
rozwój biznesu i ekspansję na nowe rynki.
Kolejne startupy, którym uważnie się przyglądamy, prowadzą
rozmowy z naszym akceleratorem oraz weryfikują swoje rozwiązania
przy współpracy ze spółkami z GK PGNiG. Oczywiście nie zawsze
takie scenariusz jest możliwy, jednak wierzę, że świadomy wybór
ścieżki rozwoju startupów przy wsparciu korporacyjnego funduszu
inwestycyjnego może być atrakcyjny i wnieść istotną wartość dodaną
zarówno do startupu, jak i korporacji.

Bartłomiej Mazurkiewicz
Członek Zarządu
PGNiG Ventures
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Inne: fundusze unijne, PFR Green Hub, NCBR, NFOŚ,
Fundusze unijne
Jak czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej, jej plan inwestycyjny na rzecz
Europejskiego Zielonego Ładu udostępnia finansowanie unijne oraz tworzy
ramy ułatwiające i pobudzające inwestycje publiczne i prywatne niezbędne
do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, zieloną, konkurencyjną
i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Plan ten opiera się na trzech filarach:
∙ finansowaniu: uruchomienie „zielonych inwestycji” o wartości co najmniej
1 bln euro w ciągu następnej dekady. Kwota ta ma pomóc przyciągnąć
prywatne finansowanie tego obszaru. Główną rolę w tym procesie odgrywa
Europejski Bank Inwestycyjny;
∙ możliwości: UE dostarczy inwestorom narzędzia przez nadanie
zrównoważonemu finansowaniu głównego znaczenia w systemie
finansowym. Mają się również pojawić ułatwienia, jeśli chodzi o zrównoważone
inwestycje publiczne przez zachęcanie do ekologicznego planowania
budżetu i zielonych zamówień publicznych oraz przez opracowanie
sposobów uproszczenia procedur zatwierdzania pomocy państwa dla
regionów objętych sprawiedliwą transformacją;
∙ w
 sparcia praktycznego: Komisja Europejska zapewni organom publicznym
i promotorom projektów wsparcie w planowaniu, opracowaniu i realizacji
zrównoważonych projektów.
Uzupełnieniem tego unijnego planu jest tzw. mechanizm sprawiedliwej
transformacji, mający na celu wsparcie bardziej zapóźnionych regionów
Wspólnoty.
Mechanizm zapewnia ukierunkowane wsparcie, uruchamiając do 2027 r.
co najmniej 100 mld euro, które mają zostać przekierowane do regionów
najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami
transformacji.
Mechanizm sprawiedliwej transformacji opiera się na trzech głównych
źródłach finansowania:
∙ F
 unduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – to 7,5 mld euro
przeznaczane na sprawiedliwą transformację w UE. Ponadto do środków
z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji kraje członkowskie
muszą dołożyć taką samą kwotę ze środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Plus oraz udostępnić dodatkowe zasoby krajowe. Łącznie zapewnia
to f inansowanie w wysokości 30–50 mld euro. Fundusz ten ma m.
in. wspierać pracowników w rozwijaniu umiejętności i kompetencji
potrzebnych w przyszłości na rynku pracy, a także pomagać MŚP,
przedsiębiorstwom typu startup i inkubatorom przedsiębiorczości
przy tworzeniu nowych możliwości gospodarczych w tych regionach.
Będzie również wspierał inwestycje służące przechodzeniu na czystą
energię, np. zwiększające efektywność energetyczną34;
∙ InvestEU – system służący uruchomieniu inwestycji o wartości
do 45 mld euro. Celem InvestEU jest przyciąganie prywatnych inwestycji,
m.in. w zrównoważoną infrastrukturę energetyczną i transportową,
przynoszących korzyści dotkniętym regionom i pomoc tym gospodarkom
w znalezieniu nowych źródeł wzrostu35;
∙ i nstrumencie pożyczkowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego
dla sektora publicznego gwarantowanym przez budżet UE, służącym
uruchomieniu inwestycji o wartości 25–30 mld euro. Zostanie on
wykorzystany na pożyczki dla sektora publicznego, np. na inwestycje w sieci
ciepłownicze i renowację budynków36.
Jak będzie finansowany Europejski Plan Inwestycyjny w zakresie Zielonego Ładu?
Jak zostanie uruchomiona kwota 1 bln euro?
Skąd będą pieniądze?
Co najmniej 1 bilion euro
InvestEU
Budżet UE

503 mld euro
na Klimat
i środowisko

System handlu
emisjami UE
(fundusze ETS)
25 mld euro

Inwestycje
europejskie
Grupa bankowa

Prywatny
& Publiczny
InvestEU w kierunku
celu dotyczącego
klimatu i środowiska

lnvestEU
Gwarancja
Krajowa
Akcja Promocyjna
banki i międzynarodowe
Instytucje finansowe

Uruchomione
Inwestycje
279 mld euro

Współfinansowanie
krajowe fundusze
strukturalne
114 mld euro

Budżet UE
Wywołany przez budżet UE
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woją rolę ma również do odegrania w tym obszarze unijny Krajowy
S
Plan Odbudowy – dlatego m.in. uruchomienie pieniędzy na KPO
jest tak istotne. To w ramach tego planu aż 6,4 mld euro ma popłynąć
na programy związane z „zieloną energią” i zmniejszenie energochłonności,
a kolejne 6,1 mld euro na „zieloną inteligentną mobilność”.
Krajowy Plan Odbudowy – na co będą pieniądze dla MŚP?
Krajowy Plan Odbudowy – na co będą pieniądze dla MŚP?
4,1 mld euro
4,1 mld euro

6,1 mld euro
6,1 mld euro

23,856
23,856
mld euro
mld euro
4,3 mld euro
4,3 mld euro

6,4 mld euro
6,4 mld euro

3,0 mld euro
3,0 mld euro
„Zielona”, inteligentna mobilność
„Zielona”, inteligentna mobilność
Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
Transformacja cyfrowa
Transformacja cyfrowa
Odporność i konkurencyjność gospodarki
Odporność i konkurencyjność gospodarki
„Zielona” energia i zmniejszenie energochłonności
„Zielona” energia i zmniejszenie energochłonności

Polskie KPO zakłada przeznaczenie 97 mln euro na wsparcie inwestycyjne
i doradcze dla instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne
(klastry energii, spółdzielnie energetyczne, zbiorowe porozumienia
prosumentów oraz inne) – planuje się utworzenie 20 takich społeczności
do 2026 r.
Z kolei do 2030 r. ma powstać w Polsce do 300 lokalnych obszarów
energetycznych, które będzie cechować zdolność do samobilansowania.
W KPO położono także nacisk na zwiększenie aktywność społeczeństwa
na rzecz modelu produkcji energii (prosumenci) i wykorzystania nowych
źródeł energii odnawialnej37.
Fundusze unijne stanowią zatem motor całej „zielonej transformacji”. Silniejsze
wsparcie dla działań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym zmianom
klimatycznych, transformacji gospodarki i jej zeroemisyjności, a także wsparcie
innowacji stają się unijnym priorytetem na najbliższe dekady.
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Coraz
więcej
kapitału
na „zielone”
inwestycje
PFR GreenHub FoF to program, który inwestuje w fundusze venture
capital f inansujące rozwój startupów z sektora climate tech. To jeden
z elementów PFR GreenHub, strategicznej inicjatywy Polskiego
Funduszu Rozwoju, której celem jest realizacja transformacji
energetycznej Polski.
To pierwszy fundusz specjalistyczny inwestujący w „zielone” technologie
w Unii Europejskiej i drugi w całej Europie, po norweskim Nysnø.
Jego stworzenie poprzedził gruntowny research rynku pod kątem
najlepszych praktyk w zakresie inwestycji w innowacyjne proekologiczne
firmy, kontroli parametrów ESG, ale też potrzeb samych spółek
i czynników, które wpływają na ich rozwój.
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Fundusze, które mogą pozyskać kapitał z PFR Green Hub FoF muszą
mieć odpowiednią, „zieloną” strategię inwestycyjną. W ich portfelach
mogą znaleźć się wyłącznie projekty, które mają mieć bezpośredni wpływ
na zjawisko zmiany klimatu, w sposób mierzalny. Środki będą trafiać przede
wszystkim do projektów, które znajdują się w fazie wzrostu i ekspansji,
w której startupy mają największy problem z pozyskaniem finansowania.
Nabór do programu uruchomiliśmy w lipcu 2021 i od tamtego
momentu otrzymaliśmy 15 ofert, na bazie których podpisaliśmy już dwie
pierwsze umowy. Inwestujemy w doświadczone fundusze europejskie
i międzynarodowe, oraz w polskie fundusze (tzw. f irst time teams).
Wszystkie muszą spełnić określone wymagania: być stale obecne w Polsce
i regularnie monitorować ekosystem, a przedstawiciele PFR Ventures będą
uczestniczyć w komitetach inwestycyjnych.
W pierwszym etapie programu na inwestycje w fundusze VC
zarezerwowano 200 mln zł. To dopiero początek. Alokowana kwota może
zostać zwiększona, ale co ważniejsze – nie chcemy, by GreenHub był
jedynym źródłem kapitału dla innowacyjnych proekologicznych f irm
z Polski. Dlatego cieszy nas rosnące z
aangażowanie innych funduszy,
zapewniających f inansowanie dla „
zielonych” spółek na różnym etapie
rozwoju. Zarówno tych z kapitałem od PFR Ventures, m.in. EEC Ventures,
SpeedUp Energy Innovation i Montis Capital, uczestniczących
w programach NCBR, jak i też funduszy CVC założonych przez n
 ajwiększe
w Polsce f irmy z sektorach energetycznym czy c
 hemicznym – jak Orlen VC
i Ciech Ventures dołączające do międzynarodowego funduszu Emerald.

Małgorzata Walczak
Dyrektorka Inwestycyjna
PFR Ventures
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Zielona
transformacja
klimatyczna
Dążenie do neutralności klimatycznej to jedno z największych wyzwań
cywilizacyjnych stojących obecnie przed Polską. Podstawowym
zagadnieniem w procesie „zielonej rewolucji” jest przeprowadzenie
transformacji energetycznej – zwłaszcza w tych sektorach polskiej
gospodarki, które mają największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska
i emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
Transformacja energetyczna w Polsce wymaga kompleksowej
przebudowy krajowej energetyki węglowej, rozwoju odnawialnych
źródeł energii (OZE) i konsolidacji zróżnicowanych źródeł wytwarzania
energii. Kluczowe czynniki w procesie transformacji energetycznej
to: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz
zagwarantowanie odbiorcom stabilnych dostaw energii elektrycznej
i cieplnej – zgodnie z przyjętą przez rząd Polityką Energetyczną Polski
do roku 2040 oraz wymaganiami europejskiej polityki klimatycznej.
Nasz kraj docelowo ma być samowystarczalny energetycznie i w pełni
zaspakajać energetyczne potrzeby ludności i gospodarki.

Strategiczny cel: gospodarka neutralna
klimatycznie
Zasadniczym celem w Unii Europejskiej, a więc i w Polsce, jest dążenie
do gospodarki neutralnej klimatycznie. Ma on polegać na radykalnym
ograniczeniu wykorzystania surowców kopalnych, a zwiększeniu
wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii elektrycznej
i ciepła. Chodzi zarazem o poprawę efektywności energetycznej oraz
stworzenie gospodarki w obiegu zamkniętym. Tak zdefiniowany cel
strategiczny sprawia, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego głównym zadaniem przez
33 lat istnienia była ochrona środowiska, teraz przyjmuje kluczowa rolę
w transformacji energetycznej.
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Obecnie działania NFOŚiGW, wpisane w politykę ekologiczną państwa,
muszą być widziane w szerszym kontekście: ochrony klimatu i transformacji
energetycznej. Finansowanie przedsięwzięć w tym zakresie, prowadzone
i planowane przez NFOŚiGW, obejmuje zwłaszcza budowę nowych i modernizację istniejących źródeł energii oraz systemów energetycznych i ciepłowniczych wraz z rozbudową i modernizacją sieci, szerokie zastosowanie OZE,
kontynuowanie termomodernizacji budynków, a także rozwiązań wdrażających GOZ i recykling odpadów.
Jednocześnie ważnym zadaniem jest wspieranie projektów rozwijających
transport nisko- i zeroemisyjny, w tym upowszechnianie samochodów
elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury ładowania pojazdów.

Fundusz modernizacyjny – strumień pieniędzy
dla sektora energii
NFOŚiGW pełni funkcję krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego
w Polsce. Zakres wparcia obejmie następujące obszary priorytetowe:
wytwarzanie i wykorzystanie energii z OZE, efektywność energetyczna,
magazynowanie energii i modernizacji sieci energetycznych, wsparcie
sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

Transformacja energetyki i nowy miks energetyczny
Polska, podobnie jak cała UE, będzie musiała przejść transformację
energetyczną w kierunku źródeł odnawialnych, co jest o tyle trudne, że
obecnie ponad 70 proc. naszej energetyki opiera się na węglu. Przyjęta
przez rząd Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 wskazuje na potrzebę
rozwoju w Polsce energetyki jądrowej, jako optymalnego zabezpieczenia
stabilności bazy energetycznej. Dopełnieniem, zwłaszcza na okres
przejściowy, powinna być m.in energia z gazu ziemnego. NFOŚiGW
ma narzędzia finansowe i jest gotowy do działań na rzecz stworzenia
w Polsce nowego, ekologicznego miksu energetycznego.

Program Nowa Energia – jeden z filarów polityki
energetycznej
Celem programu NFOŚiGW pod nazwą Nowa Energia jest podniesienie
poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie projektów
w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Pomoc finansowa
z Narodowego Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych
na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także
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koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej
efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania
energii. Program Nowa Energia pomoże we wzmocnieniu
bezpieczeństwa energetycznego Polski, a zarazem w podniesieniu
poziomu technologicznego już istniejących rozwiązań oraz dostosowaniu
polskiej gospodarki do nowoczesnych trendów światowych w sektorze
energetycznym.

Wodór jako paliwo przyszłości
NFOŚiGW zamierza wspierać produkcję czystego wodoru i technologię
jego przesyłania, w tym dostosowania infrastruktury do transportu
i magazynowania, wykorzystania wodoru w transporcie drogowym,
kolejowym lub wodnym.

Zainwestujemy wspólnie w dobry klimat
Na transformację energetyczną, zarówno zawodową, jak i tę najmniejszą,
prosumencką, NFOŚiGW przeznaczy znaczne środki finansowe: głównie
docelowo w formie pożyczek i wejść kapitałowych w inwestycje.
Te pieniądze będą przeznaczone na modernizację oraz budowę nowych
źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz systemów energetycznych
i ciepłowniczych,. ale także na rozwój transportu zeroemisyjnego,
elektryfikację komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz promowanie
nowoczesnych technologii, w tym energetyki prosumenckiej i gospodarki
wodorowej.

Przemysław Ligenza
Prezes Zarządu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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Green Deal
szansą
dla gospodarki
Transformacja do gospodarki obiegu zamkniętego, czyli „zielona
transformacja” to olbrzymia szansa dla polskich przedsiębiorstw,
w szczególności dla startupów.
Zawsze jest tak, że gdy zmienia się wszystko, czyli zmieniają się zasady
działania całej gospodarki, wiele firm może zaistnieć i odnieść wielki
sukces. Dziś mamy właśnie taką unikalną szansę.
My w NCBR obserwujemy to obecnie. 57 wykonawców realizuje projekty
Green Deal: Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”,
„Innowacyjna biogazownia”, „Oczyszczalnia przyszłości”, „Ciepłownia
Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”, „Elektrociepłownia
w lokalnym systemie energetycznym”, „Magazynowanie energii
elektrycznej”, „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, „Technologie domowej
retencji”, „Wentylacja dla szkół i domów. Projekty wykonują firmy
większe, średnie, małe, ale również startupy. Przedsiębiorcy nie będą
mieli problemów z komercjalizacją swoich rozwiązań, ponieważ kolejka
inwestorów już czeka. Wynika to z tego, że nowe technologie są niezwykle
potrzebne dla nowych czasów Green Deal, a ich zakres NCBR określił
po długiej analizie dokonanej przez specjalistów.
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Zapraszamy wszystkie firmy, w szczególności startupy, do współpracy z NCBR.
Projekty realizowane są w unikalnej formule zamówienia przedkomercyjnego,
czyli modelu, w którym NCBR określa technologię jaka ma powstać i cel,
w którym podążamy. Firmy wykonują zaplanowaną agendę badawczą, tworząc
nowe technologie.
Takie podejście jest korzystne dla firm, gdyż daje pewność, że technologia,
ustalony kierunek rozwoju jest dobrze zweryfikowany i ma rację bytu
w przyszłości. Szczegóły na stronie NCBR: www.gov.pl/web/ncbr/green-deal,

Wojciech Racięcki
Dyrektor Działu Rozwoju
Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami
NCBR
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Uczelnie jeszcze
bardziej muszą
otworzyć się
na współpracę
z biznesem
Największym zarzutem, który nadal kieruje się pod adresem polskich
uczelni wyższych, jest to, że są one skoncentrowane na edukacji
teoretycznej i nie edukują praktycznie. Zbyt duży nacisk w kształceniu
absolwentów położony jest na zagadnienia, które – owszem budują
określoną bazę wiedzy – ale dotyczą jednak przeszłości. Polska edukacja
zdecydowanie powinna być bliżej rzeczywistości rynkowej, a co nawet
istotniejsze – wybiegać do przodu i dotyczyć przyszłości. Doskonałym
punktem odniesienia jest zachodni model edukacji, gdzie studenci
już w ramach prowadzonych zajęć zakładają własne startupy i kreują
autorskie koncepcje biznesowe. Dopiero na tej bazie zdobywają wiedzę
dotyczącą zarządzania własnym projektem, obudowując ją teorią, którą
nabywają w toku całego procesu.
Polskie uczelnie muszą bardziej otworzyć się na współpracę z biznesem.
Czy aktywnie szukają one możliwości zbliżenia się do firm, przemysłu
i wykorzystania swojego know-how? Uważam, że nie dostrzegają one
swoich korzyści wynikających z synergii biznesu i nauki. Państwowe
uczelnie subsydiowane z publicznych środków nie widzą swojego
interesu w tworzeniu uczelni biznesowych działających według
standardów rynkowych. Ponownie odwołam się do uczelni w USA,
gdzie przecież powstały takie firmy jak Facebook czy Google. Zachodnie
uniwersytety inwestują w swoich studentów i bardzo blisko współpracują
z funduszami venture capital czy corporate venture capital. Studenci
konsultują swoje pomysły z funduszami i dostają feedback – projekty widzą
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zderzenie z rynkiem i realnym biznesem. I to jest odpowiedni moment, aby –
jeśli jest taka potrzeba – zrobić pivot, czyli zachować wizję, ale jednak zmienić
strategię. Dodatkowo, uczelnie są inwestorami (LP) w funduszach VC lub wręcz
je tworzą. Widzą wartość w kreowaniu skalowalnych projektów biznesowych
na uczelniach, gdyż na tym często też oparty jest ich model biznesowy.
Wiem, że polscy studenci są przedsiębiorczy. Na pewno jednak potrzebny jest
im rozbudowany ekosystem, który by tę przedsiębiorczość wspierał właśnie
już na uczelniach. Z tą myślą tworzyliśmy w 2004 r. Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości (AIP), które wykreowały ponad 16 tys. startupów i ponad
160 tys. miejsc pracy oraz stworzyły unikalny globalnie model startu i rozwoju
biznesu bez rejestracji firmy. Debiutujący studenci – przedsiębiorcy mają
zazwyczaj wiele zapału i są zdeterminowani. Potrzebują jednak szczególnych
warunków i wsparcia, by odpowiednio wyskalować swój biznes. Akademickie
Inkubatory pozwalają im zakładać firmy, wchodzić na rynek, ominąć
takie problemy jak brak kapitału czy doświadczenia w biznesie. Podobnie
na uwagę zasługują takie inicjatywy jak pierwsze w Polsce fundusze zarządzane
przez studentów. Całkiem świeżym przykładem kooperacji koła naukowego
studentów SGH i funduszu VC bValue jest Freshman Capital. Jego założyciele
– studenci mają ambitne plany – chcą inwestować w projekty w fazie seed
i pre-seed i to w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Dariusz Żuk
CEO AIP Seed,
założyciel Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)
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Analizowane w raporcie potrzeby rynku w kwestii rozwiązań energetycznych,
a także działania niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej
nie mogą odbywać się bez udziału przepisów prawnych, które wspierają
technologie działające na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, zmniejszają koszty
zielonej transformacji i wprowadzają zachęty dla prosumentów, startupów
opracowujących pożądane dla transformacji energetycznej rozwiązania,
a także inwestorów finansujących i wdrażających takie rozwiązania.
Polskie prawo powinno odpowiadać na potrzeby branży odnawialnych źródeł
energii i wdrażać rozwiązania europejskie służące efektywności energetycznej.
Mimo wielu pozytywnych zmian wprowadzonych w polskich regulacjach
w ostatnich latach nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie legislacji
służącej odnawialnym źródłom energii, technologii, prosumentom czy
magazynom energii.
W aktualnej sytuacji wynikającej z trwającej wojny w Ukrainie jak najszybsze
usunięcie barier w rozwoju OZE w Polsce jest działaniem nie tylko niezbędnym
dla osiągnięcia wynikających z agendy UE celów energetycznych i ograniczenia
nadchodzącego kryzysu energetycznego, lecz także moralnym obowiązkiem.
Dlatego apelujemy do decydentów politycznych i parlamentarzystów o:
∙ z
 apewnienie stabilności regulacyjnej. Dla przedsiębiorców działających
w sektorze energetycznym, zaangażowanych w trwającą transformację
energetyczną, kluczowe są stabilne i zdecydowane ramy prawne dające
inwestorom, a także instytucjom finansowym przewidywalność i pewność
działania. Przedsiębiorcy, bez względu na swoją wielkość czy obecność
kapitału zagranicznego, muszą mieć przekonanie, że system prawny jest
stabilny, daje im czas na wdrożenie nowych zasad i uwzględnia postulaty
biznesu. Dlatego postulat ten jest wspólny zarówno dla startupów
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opracowujących innowacyjne projekty i technologie wspierające branżę
energetyczną w „zielonej transformacji”, jak i dla dużych inwestorów
umożliwiających finansowanie tych projektów i technologii;
∙ e
 fektywne wykorzystanie środków KPO na zieloną transformację.
Dobrze wykorzystane środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy
(KPO) to nie tylko ogromna szansa na wsparcie dla polskiej gospodarki
i poprawę PKB, lecz także możliwość zmiany życia mieszkańców Polski.
Biorąc pod uwagę skalę wyzwań dotyczących przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną (a w konsekwencji zeroemisyjną), które wynikają ze specyfiki
energetycznej w Polsce uwarunkowanej sektorem energetycznym
opartym na węglu, wojną w Ukrainie, przemysłem energochłonnym,
a także skutkami globalnych zmian klimatycznych, środki z KPO powinny
być w dużej mierze wykorzystane na projekty związane z „zieloną
transformacją”. Polska powinna przyjąć środki z KPO, a sektor publiczny
pracować wspólnie z biznesem nad efektywnym ich wykorzystaniem.
Udział przedstawicieli biznesu – zarówno dużych inwestorów, jak
i startupów opracowujących nowoczesne rozwiązania technologiczne
służące transformacji energetycznej – w pracach nad ustalaniem projektów
finansowanych z KPO i zmianami prawnymi, które KPO wymusza, pozwoli
na realne wprowadzenie w Polsce deklaracji KPO w zakresie „zielonej
transformacji”, czyli zielonej energii, zmniejszenia energochłonności oraz
„zielonej” inteligentnej mobilności;
∙ z
 niesienie zasady 10H wynikającej z ustawy o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych. Zakazuje ona wznoszenia turbin wiatrowych
w odległości mniejszej niż 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka
do najwyższego punktu osiąganego przez obracające łopaty (10H)
od zabudowań, a także wznoszenia budynków mieszkalnych w odległości
mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych;
∙ z
 niesienie limitów lokalizacyjnych do budowy instalacji fotowoltaicznych.
Konieczne jest zaprzestanie prac nad nowelizacją ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim przewiduje
ona, że każda farma słoneczna powyżej 1 MW będzie musiała być ujęta
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To poważne
ograniczenie inwestycyjne, które spowoduje zahamowanie inwestycji
fotowoltaicznej o kilka lat. W praktyce zamiast postępowania trwającego
kilka miesięcy, konieczne będzie przeprowadzenie wieloletnich prac
planistycznych, co nie koresponduje z potrzebą wsparcia dla instalacji
wykorzystujących energię słoneczną i konieczną reformą rynku energii
w Polsce;
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∙ u
 łatwienia formalne dla branży OZE. Jednym z największych wyzwań
formalnych z jakim zmierza się branża OZE są warunki przyłączenia
do sieci, ponieważ odmowa ich wydania uniemożliwia wybudowanie źródła
OZE. Aktualnie przed wnioskowaniem o warunki przyłączenia konieczne
jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowej.
Ułatwieniem dla inwestorów byłoby umożliwienie wystąpienia o warunki
przyłączenia. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w których po czasochłonnych
procedurach związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy
oraz decyzji środowiskowej z przyczyn technicznych nie będzie możliwe
podłączenie się do danej instalacji bądź zmienią się plany dotyczące
inwestycji sieciowych na określonym terenie;
∙ l ikwidację hamulców regulacyjnych dla repoweringu narzędzi używanych
do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. W obecnym stanie
prawnym nie ma narzędzi pozwalających na swobodną recertyfikację
urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii z OZE. Przykładowo
turbiny wiatrowe są projektowane na mniej więcej 20-25 lat eksploatacji,
a po upływie tego czasu najczęściej są wymieniane na nowe o większej
mocy. Tymczasem można wydłużyć przydatność takich maszyn, jeśli
nadal one dobrze działają, przez wymianę niektórych tylko ich części,
co może podwyższyć ich parametry i wydajność. Farmy wiatrowe poddane
repoweringowi mogą mieć dużo większą moc niż pierwotna przy
zastosowaniu mniejszej liczby turbin, dlatego repowering powinien mieć
wsparcie i zachęty prawne do jego przeprowadzania. Jest to szczególnie
ważne przy wysokich cenach mechanizmów, które premiują „zieloną
energię”. Odstawienie urządzenia z uwagi na jego wiek i konieczność
nowej certyfikacji potwierdzającej jest nieopłacalne, a pieniądze tracone
w oczekiwaniu na kolejne urządzenie można z powodzeniem wykorzystać
na działania związane z „zieloną transformacją”. Wystarczająca powinna
być w takiej sytuacji recertyfikacja konkretnego sprzętu służącego
do produkcji energii z OZE potwierdzająca, że podstawowe składniki
urządzenia zostały zaprojektowane, udokumentowane i wyprodukowane
zgodnie z założeniami projektu, odpowiednimi normami i wymaganiami
technicznymi i nadal mogą z powodzeniem działać;
∙ w
 sparcie dla magazynów energii. Magazyny energii są narzędziami
umożliwiającymi efektywne wykorzystywanie energii z odnawialnych
źródeł energii, kiedy sieć energetyczna jest jeszcze niezmodernizowana,
dlatego stanowią bardzo dobre rozwiązanie w czasie transformacji
energetycznej. Ze względu na istotną rolę magazynów w zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego wsparcie dla nich powinno być efektywne
i oparte na potrzebach prosumenckich. W szczególności rekomendujemy
ograniczenie stałych opłat stałych związanych z przyłączeniem
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magazynów do sieci, wprowadzenie wynagrodzenia za usługi sieciowe
dla prosumenckich magazynów energii, a także zniesienie ograniczeń
związanych z przyłączeniem magazynów energii do sieci energetycznej;
∙ w
 sparcie dla firm inwestujących w technologie, które mają zwiększać
gospodarkę niskoemisyjną. Każde działanie na rzecz wsparcia dla
transformacji energetycznej powinno być premiowane, zwłaszcza jeśli
determinuje rozwój innowacyjnych technologii zwiększających gospodarkę
niskoemisyjną. Dlatego inwestorzy wspierający startupy pracujące nad
technologiami na rzecz energii powinni mieć dodatkowe zachęty dla
podejmowania takich działań, np. w postaci ulg podatkowych;
∙ jak najszybsze wdrożenie dyrektywy RED II do polskiego porządku
prawnego. Dyrektywa RED II to ważny dokument dla osiągnięcia
neutralności klimatycznej. Jej celem jest określenie celów zużycia
odnawialnych źródeł energii w latach 2021-2030 i wskazanie działań
wspierających do osiągnięcia tego celu. Umożliwia ona konsumentom –
bez nieuzasadnionych ograniczeń – produkcję własnej energii elektrycznej,
samodzielnie lub będąc częścią społeczności energetycznej działającej
w zakresie energii odnawialnej. Dyrektywa uprawnia również do odłączenia
się od nieefektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz dostęp
stron trzecich w odniesieniu do dostawców odnawialnych źródeł energii,
a także ciepła odpadowego i chłodzenia do sieci systemów ciepłowniczych
i chłodniczych. Mimo wartości merytorycznej, jaką dyrektywa RED II ma dla
„zielonej transformacji”, nie została ona jeszcze w pełni implementowana
w polskim porządku prawnym, chociaż pierwotna data tej implementacji
została określona na kwiecień 2021 r. Jak najszybsze wdrożenie dyrektywy
RED II do polskich przepisów jest niezbędne dla wzrostu udziału
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski.
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