NUMER 4, 1/2018

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci, Partnerzy i Sympatycy PEC,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer
biuletynu. W 2018 roku kontynuujemy wspólną z Państwem
podróż po świecie ciepłownictwa, przybliżając go zarówno
od strony technicznej, jak i poprzez ciekawe opowieści.
Tematem numeru 1/2018 chcemy rozpocząć nowy cykl,
traktujący o ekologicznych źródłach energii, jako że dbałość
o środowisko naturalne jest na stałe ściśle wpisana w naszą
filozofię działalności. Nie zapomnimy też o tym, co dla wielu
z Państwa ważne – czyli informacjach o tym, co ciekawego
dzieje się w Pruszczu Gdańskim i naszych okolicach.
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SŁOWO OD PREZESA
Pneuma. Tym słowem starożytni Grecy określali ducha, oddech oraz wiatr. To bardzo ciekawe
połączenie, bo mówi, że ruch powietrza względem powierzchni ziemi jest czymś niezwykle ważnym,
integralnym, niezbędnym, wręcz życiodajnym. Właśnie wiatrem zajmiemy się bliżej w tym numerze
biuletynu, inicjując tym samym cykl poświęcony odnawialnym źródłom energii.
W Akademii „PEC” pochylimy się wyjątkowo nie nad kilkoma pojęciami, a nad jednym: taryfami
energii elektrycznej, a w szczególności „antysmogowymi”. Jako uważni komentatorzy
branży grzewczej i energetycznej nie możemy pominąć tego ważnego punktu
w debacie publicznej.
A jako kosmopolici i pasjonaci ciepłownictwa ruszymy dalej w podróż
po świecie szlakiem tego, jak ludzie radzą sobie z ogrzewaniem. Pierwszy
przystanek… Mongolia. Gorąco – bo jakżeby inaczej – zapraszam!
Sławomir Olkiewicz
Prezes Zarządu
Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.
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TEMAT NUMERU:

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
Taki komunikat nie kojarzy się dobrze. Budzi respekt przed niszczycielską siłą natury, której
nie da się ujarzmić. I słusznie - to w zasadzie powinien być punkt wyjścia do rozważań o odnawialnych
źródłach energii. Człowiek może próbować je oswoić, natomiast nigdy nie podda ich całkowicie swojej
woli. Wiatr, woda czy słońce, choć mają ogromny potencjał dla rozwoju cywilizacji, bardziej
niż cokolwiek innego uczą nas szacunku dla świata, a wręcz pokory przy korzystaniu z tego, co nam daje.
Bo wiatr może być czystym dobrem: dla kraju, gospodarki, pojedynczych rodzin.
W tym momencie chcielibyśmy z góry przeprosić Czytelnika za posługiwanie się syntezą – dogłębne
i wszechstronne omówienie każdego z odnawialnych źródeł znacząco wykracza poza pojemność naszego
biuletynu. Obiecujemy za to, że będzie ciekawie i inspirująco.
Na początek szczypta teorii. Jak zmienić wiatr w energię przydatną
człowiekowi? Turbiny wiatrowe przekształcają go w energię elektryczną,
a wiatraki i pompy wiatrowe w energię mechaniczną. Jachty żaglowe
(oraz pewne innowacyjne pojazdy lądowe) wykorzystują energię wiatru
jako źródło napędu. Wiatr napędzał łodzie pływające po starożytnym Nilu
5000 lat temu, a pierwsze pisemne wzmianki o wiatrakach pojawiają się
w babilońskim Kodeksie Hammurabiego. A że Polacy nie gęsi… swoje
wiatraki mają. Pierwsze zapisy o wiatrakach na naszych ziemiach sięgają
XII wieku.
Dziś wiatr to ważny element wielkiej, światowej układanki.
Od początku XXI wieku energetyka wiatru rozwija się w tempie
przekraczającym 20% rocznie, a w 2015 r. pokryła światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną
w około 3,5%. Na szczycie podium udziału wiatru w krajowej produkcji energii stoi Dania z imponującym
wynikiem przekraczającym 40% i śmiałą, acz realną wizją przyszłości (za 2 lata duńska energetyka
wiatrowa w połączeniu z fotowoltaiką, spalarniami biomasy i innymi źródłami ma zapewnić udział OZE
na poziomie 80%!)
W Polsce wiatr jest niekwestionowanym liderem energetyki opartej na źródłach odnawialnych,
zwłaszcza w północnej i środkowo-zachodniej części kraju. Pierwsza elektrownia wiatrowa nad Wisłą
powstała… nie wiadomo dokładnie gdzie. Wiadomo natomiast, że z całą pewnością w 1991 roku – wówczas
to uruchomiono elektrownie w Żarnowcu i w Rytrze i w zależności od materiałów źródłowych obie
traktowane są jako „ta pierwsza”. Ćwierć wieku później w Polsce działało niemal tysiąc elektrowni
wiatrowych o łącznej mocy przeszło 5000 MW.
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Mimo
z darmowego
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niewątpliwych
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jak

powietrza

choćby
czy

korzystania

braku

odpadów

poprodukcyjnych, sytuacja na rodzimym rynku jest trudna. Prawie 70% instalacji notuje straty
finansowe. W styczniu doszło do pierwszej od wielu lat upadłości farmy wiatrowej, wybudowanej
w 2010 roku. Rada Ministrów próbuje spieszyć
na pomoc, pochylając się nad nowelizacją ustawy
o OZE, której projekt ma ułatwić budowę nowych
elektrowni wiatrowych i w szczególności wspierać
rozwój morskich farm wiatrowych. Szacuje się,
że realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej
w Polsce to 8 000 do 10 000 MW (8-10 GW) - to
właśnie może być nie tylko ratunek dla polskiego
sektora OZE, ale również „wejściówka” do klubu
dużych europejskich graczy. To wizja ambitna,
bo ta liga wydaje się być jeszcze poza naszym
zasięgiem. Wielki niemiecki koncern energetyczny Innogy
posiada morskie farmy o łącznej mocy 5 000 MW (5 GW), niedawno kończąc budowę instalacji Nordsee
One na Morzu Północnym o mocy 332 MW i planowo realizując inwestycje związane z farmą Trinton
Knoll – 860 MW…
Morskie farmy wiatrowe to na pewno szansa dla Polski na pobudzenie gospodarki ogółem.
Dziesiątki tysięcy miejsc pracy, cały sektor dostawców usług i surowców (jedna farma o mocy 1 GW to
6 tys. ton samej miedzi: w kablach, generatorach, urządzeniach energetycznych i systemach
odgromowych), specjalistyczne statki, platformy, barki… oraz rozwój portów. Gdańsk, Gdynia, Szczecin
i Świnoujście mają szansę stać się ważnymi centrami budowlanymi
energetyki na południowym Bałtyku, a Łeba, Ustka czy Darłowo –
centrami serwisowymi. Czy tak rzeczywiście się stanie? W pewnym
sensie to już się dzieje. PGE Energia Odnawialna rozpoczęła
dwuletnie

pomiary

warunków

wietrzności

na

morzu

w odległości około 32 km od Łeby w rejonie projektowanej
morskiej farmy o nazwie Baltica, a należąca do Kulczyk
Investments spółka Polenergia podpisała umowę z firmą Statoil
na budowę dwóch farm na Bałtyku o planowanej łącznej mocy
około 1200 MW.
Czy polskie morze stanie się dźwignią krajowej gospodarki w sposób, jaki nikomu się nawet
nie przyśnił jeszcze 20 lat temu? Czas pokaże. A wiatr? Będzie wiał!
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AKADEMIA PEC


Taryfa energii elektrycznej
Oficjalny, urzędowy wykaz stawek cen lub opłat za określone usługi. Tyle mówi Słownik Języka

Polskiego. Mało. Bo jak to się ma do tajemniczych zapisów na fakturze za prąd, takich jak C12a czy B23?
Spieszymy z wyjaśnieniem.
Taryfa energii elektrycznej jest to po prostu ustalony przez przedsiębiorstwa energetyczne plan
cen i opłat, który oferują klientom po uprzednim zatwierdzeniu go przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki pod kątem zgodności z ustawą Prawo energetyczne.
Taryfy należą do różnych grup. To, w jakiej się znajdziemy, zależy od tego kim jesteśmy i jakie są
nasze potrzeby energetyczne. Taryfy z grupy „G” są przeznaczone dla gospodarstw domowych. „C” to
niewielkie przedsiębiorstwa zasilane z sieci o niskim napięciu (nN). Większe firmy i sieć o średnim
napięciu (SN) to taryfy „B”. Najwięksi gracze na rynku pod względem zapotrzebowania na prąd z sieci
o

wysokim

napięciu

(WN),

czyli

przykładowo

fabryki

czy kopalnie, korzystają z taryf grupy „A”.
Wiemy już zatem, co oznacza pierwszy znak
w skróconej nazwie taryfy. Drugi, liczbowy, dotyczy
mocy

umownej.

„1”

to

moc

nie

większa

niż 40 kilowatów (kW), „2” – przekraczająca 40 kW.
Trzeci znak, również liczbowy, to nic innego
jak liczba stref czasowych: jedna, dwie lub trzy.
Co to znaczy? W przypadku jednej strefy czasowej
obowiązuje

nas

jedna

stawka

za

energię

elektryczną przez całą dobę. Przy dwóch strefach doba
podzielona jest na dwa przedziały, np. na godziny dzienne i nocne, w których mamy różne ceny
za kilowatogodzinę (kWh). Analogicznie wygląda to przy trzech strefach.
Czasem pojawić się może opcjonalny czwarty znak – mała litera. Określa on sposób rozliczania stref
czasowych: „a” to podział na strefę szczytową i pozaszczytową, „b” – dzienną i nocną, „w” – niższe ceny
w weekend jako uzupełnienie strefy „b”.
Spróbujmy zilustrować to przykładami. Taryfa B23 oznacza, że firma zamawiająca moc
ponad 40 kW zapłaci trzy różne kwoty za kWh, odpowiednio w szczycie przedpołudniowym,
popołudniowym oraz w pozostałych godzinach doby. A C12a? Ta firma o potrzebach
mniejszych niż 40 kW ma wyższą stawkę za prąd w godzinach szczytu, a niższą poza tymi
godzinami.
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Taryfa G12 to domowa taryfa „nocna”, przy której zapłacimy mniej za takie samo
zużycie energii elektrycznej w nocy niż w dzień – wówczas warto uruchamiać prądożerne pralki
i zmywarki po godzinie 22. Przy tej samej taryfie z końcówką „w” wielkie pranie można urządzać
również w weekendy, także w ciągu dnia.
Taryfy energetyczne stały się w Polsce
głośnym ostatnio zagadnieniem za sprawą
„taryf

antysmogowych”,

oznaczonych

jako G12as. Idea jest co do zasady słuszna.
W Polsce 3,5 miliona prywatnych domów
korzysta z pieców węglowych, zużywając
rocznie 12 milionów ton węgla. To mniej
więcej

jedna

trzecia

tego,

co

spalają

wszystkie elektrociepłownie do produkcji
prądu w całym naszym kraju. Każda zatem
forma ograniczenia zużycia węgla i w efekcie
zmniejszenie smogu jest na wagę złota – stały Czytelnik z pewnością zna nasze stanowisko na ten temat.
Inicjatywą Ministerstwa Energii jest zachęcanie mieszkańców wykorzystujących piece i kotły na węgiel
do zastąpienia ich instalacjami elektrycznymi, czego argumentem numer jeden ma być właśnie
wprowadzenie specjalnej taryfy nocnej z tańszą energią na cele grzewcze.
Słuszna walka ze smogiem, taryfa za energię elektryczną przeznaczoną do ogrzewania niższa nawet
do 40%, rachunki niższe o ¼… czy może być aż tak pięknie? No cóż, nie do końca.
Bardzo istotne jest, że to de facto taryfa nocna, obowiązująca tylko przez kilka godzin; w dodatku
wówczas, gdy realne potrzeby grzewcze są dla większości odbiorców mniejsze niż w ciągu dnia. Inaczej
rozwiązano to na przykład u naszych południowych sąsiadów, gdzie tania taryfa na ogrzewanie
obowiązuje przez 20 godzin na dobę – tak jest od przeszło 10 lat w Czechach i od paru lat na Słowacji.
Podczas gdy w Polsce ceny energii są wciąż wysokie, wydaje się, że dopiero takie rozwiązanie byłoby
realną alternatywą dla Kowalskiego i skłoniłoby go do przesiadki z pieca lub kotła węglowego na pompę
ciepła lub grzejniki elektryczne czy piece akumulacyjne. Tym bardziej, gdyby taryfie towarzyszył
dedykowany program dofinansowania wymiany urządzeń. Może to pieśń przyszłości?
Bo na razie taryfa G12as niekoniecznie przynosi oszczędności. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego,
że tańszy prąd jest tylko od 22:00 do 6:00 dnia następnego, a obniżona cena na prąd dotyczy różnicy
w zużyciu energii elektrycznej obecnie a w analogicznym okresie ubiegłego roku. Lepiej mają nowi
klienci, bo domniemane zużycie energii elektrycznej wynosi 0. Pomijając niezbędny przy jej wyborze
koszt inwestycji w przebudowę systemu ogrzewania, po prostu nie zawsze będzie taniej
w miesięcznych rachunkach. O tyle, o ile nowa taryfa może być bardziej korzystna
od standardowej, jednostrefowej G11, to już względem „znanych i lubianych” taryf G12,
czy G12w nie jest tak naprawdę atrakcyjna.
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Na koniec dwie nieco kąśliwe uwagi, aczkolwiek dające do myślenia:
1. Nie można oprzeć się wrażeniu, że beneficjentem taryf antysmogowych mogą być… spółki
energetyczne. Nadmiar energii w nocy? Teraz już jest co z nią zrobić, prawda?
2. Skoro przedsiębiorstwa energetyczne zatwierdzają swoje taryfy w Urzędzie Regulacji Energetyki
i na koniec tego procesu obie strony twierdzą, że ustalone stawki są prawidłowe, to jak to się dzieje,
że niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle można ustalić aż tak różniące się od reszty
atrakcyjne ceny prądu?

ŚWIAT CIEPŁA I ENERGII
W tym numerze kontynuujemy naszą pełną ciekawostek podróż szlakiem ogrzewania.
Rozpoczęliśmy ją na wyspach brytyjskich, a następnie przez południową Afrykę dotarliśmy aż do Rosji.
Stąd całkiem blisko mamy do Mongolii, mając w pamięci, że Ułan
Bator to jedna z najmroźniejszych stolic na świecie, gdzie temperatura
potrafi osiągnąć prawie -40 stopni Celsjusza. To również miasto,
gdzie na ulicach żyje wielu bezdomnych. Aby przetrwać największe
mrozy gromadzą się w grupy i rozpalają węglem małe ogniska,
a dzieci często schodzą przez studzienki włazowe i ogrzewają się
ciepłymi rurami podziemnych instalacji. Mongolska zima jest równie
surowa poza miastami. Nomadzi wykorzystują jurty (zwane tez ger) – tymczasowe, owalne namioty
ogrzewane przez centralnie rozmieszczone piecyki, a niegdyś przez paleniska.
Chwilowo pożegnamy Azję i zrobimy duży skok nad oceanem. Na chwilę przenosimy się do Nowego
Świata, do USA. Tu, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, czuć ducha klasyki. Większość amerykańskich
domów jest ogrzewana kotłem zasilanym gazem lub olejem opałowym, który wytwarza ciepło i przesyła
je dalej za pośrednictwem wody i instalacji grzewczej do grzejników. A jeszcze bardziej na północ?
Tam klasyka ma zupełnie inne znaczenie. Igloo, tradycyjne schronienia z lodu i śniegu Inuitów nadal są
budowane, na przykład podczas polowań (będąc w Kanadzie czy na Grenlandii warto wiedzieć,
że upowszechniona nazwa „Eskimosi” bywa uznawana za obraźliwą – inaczej może zrobić się „gorąco”,
ale z innych powodów). A jak radzą sobie z zimnem mieszkańcy Islandii? Albo Japonii? O tym przekonamy
się w następnym numerze naszego biuletynu.
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CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE?
Gdy mówi się o rzeczach ważnych zawsze dobrze jest, gdy zaistnieje efekt synergii. „Zmień złe
nawyki na dobre praktyki” to bliska naszemu sercu akcja Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Otrzymując
(jak co roku, niestety) wiele informacji o podejrzanych dymach unoszących się z kominów budynków
władze Pruszcza zachęcają do zaniechania zgubnych nawyków: palenia węglem złej jakości, plastikiem,
czy tekstyliami na rzecz bezpiecznych i zdrowych praktyk: przyłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej, stosowanie wysokiej jakości paliw czy źródeł odnawialnych.
Na potrzeby akcji jej realizator – fundacja ARMAAG (z finansowaniem ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku) stworzyła 6 spotów promocyjnych,
które mają kształtować dobre wzorce w ograniczaniu niskiej emisji. Każdy z nich traktuje o wybranym
zagadnieniu, a łączy je oczywiście myśl przewodnia oraz postać wspólnego bohatera – sympatycznego
Atmoludka. Spoty można obejrzeć tutaj: https://youtu.be/g8f0uWgshRM .
W budynkach Urzędu Miasta, szkołach i przedszkolach zawisły również plakaty akcji. W oczy
rzuca się duży napis: NIE PAL BYLE CZYM! Wszyscy pracownicy PEC podpisują się pod tym wezwaniem
obiema rękami.

JESTEŚMY DUMNI Z…
Bardzo cieszymy się, że do akcji edukacyjnej w sprawie
ekologii i zanieczyszczenia powietrza włączył się działający
w Pruszczu Gdańskim Uniwersytet III Wieku. W dniu 20 marca
2018 r. odbył się wykład pt. Ciepło
systemowe,
Prelekcję

a ochrona
wygłosił

środowiska.

Prezes

naszego

przedsiębiorstwa, pan Sławomir Olkiewicz.
Na spotkaniu poruszane były zagadnienia
rodzajów zanieczyszczeń uwalniających się w
procesie spalania paliw stałych oraz ich wpływu na zdrowie i życie ludzi. Jako jeden
ze sposobów przeciwdziałania tym czynnikom zostało omówione ciepło systemowe,
czyli dostawa ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci
ciepłowniczej. Słuchacze otrzymali dużą dawkę informacji, które były przytoczone, jak sami mówili,
w sposób ciekawy i przystępny.
Po więcej informacji o wpływie rodzaju ogrzewania na środowisko naturalne zapraszamy na:
facebook.com/PECPruszczGdanski/
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BLISKO MIESZKAŃCÓW
Już po raz drugi mieliśmy przyjemność wspierać Ochotniczą Straż Pożarną Pruszcz Gdański
w przeprowadzeniu eliminacji do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu
miejskim. 24 uczniów w trzech grupach wiekowych miało okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat
zapobiegania pożarom, a 3 zwycięzców awansowało do etapu powiatowego. Trójka otrzymała główne
nagrody – drukarki oraz puchary, a każdemu z uczestników wręczono zestaw upominków i dyplom. Bycie
sponsorem takiego wydarzenia to dla nas duża satysfakcja - mówi Sławomir Olkiewicz, prezes „PEC” –
tym bardziej, że poziom wiedzy uczniów jest w tym roku jeszcze wyższy niż poprzednio.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję!

