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Jednostki kogeneracyjne na paliwa gazowe w GK PGNiG
Kilka słów o historii
Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. (2000-2008 r.) – spółka
powołana wspólnie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
oraz Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. (obecnie PGE Energia
Odnawialna S.A.)
PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. (2000- ) – spółka
powołana wspólnie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
oraz Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft z siedzib� w Lipsku (VNG). Od
2008 r. dziaBalno[ � spółki skoncentrowana na segmencie energetyki
rozproszonej. Obecnie 100% udziałów spółki nale| y do PGNiG TERMIKA
SA.
Pierwszy projekt z zakresu wysokosprawnej kogeneracji gazowej (agregat
o mocy 66 kWe i 106 kWt) zrealizowany został w 2003 r. Instalacja pracuje
do dnia dzisiejszego.
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Realizowane
inwestycje:

MaBe i [ rednie jednostki kogeneracyjne

Małe jednostki kogeneracyjne – jednostki o mocy elektrycznej do
999 kW, korzystaj� ce z mechanizmu premii kogeneracyjnej.
Zrednie jednostki kogeneracyjne na paliwa gazowe – jednostki o mocy
elektrycznej od 1.000 kW, uczestnicz� ce w aukcjach kogeneracyjnych.
W przypadku małych jednostek kogeneracyjnych du| o łatwiej zaplanowa�
proces inwestycyjny. Uruchomienie procesu inwestycyjnego mo| liwe po
uzyskaniu promesy koncesji WEE (teoretycznie, ju| po zBo| eniu wniosku o
udzielenie promesy, wraz z arkuszem „efektu zach� ty�).
W przypadku [ rednich jednostek kogeneracyjnych, uruchomienie procesu
inwestycyjnego mo| liwe dopiero po wygranej aukcji. Warunkiem
uczestnictwa w aukcji, m.in. posiadanie promesy koncesji WEE.
Aktualnie, premia dla małych jednostek kogeneracyjnych o ok. 100
zł/MWh wy| sza od premii dla jednostek kogeneracyjnych [ redniej
mocy.

Aspekty techniczne inwestycji w maBe i [ rednie
jednostki kogeneracyjne na paliwa gazowe

Czynniki stymuluj� ce rozwój kogeneracji rozproszonej
PrzesBanki techniczne i [ rodowiskowe
• Wymogi w zakresie ochrony [ rodowiska promuj� konwersj� paliwa w� glowego na gaz ziemny;
• Gaz ziemny jest paliwem praktycznie pozbawionym zawarto[ ci siarki oraz pyłu ju| na etapie
zasilania systemu gazowego;
• Paliwo gazowe charakteryzuje si� 40% ni| sz� emisj� CO2 w stosunku do w� gla kamiennego –
koDcowa redukcja emisji jest jeszcze ni| sza ze wzgl� du na dodatkow� oszcz� dno[ � paliwa
pierwotnego;
• Znacz� ca poprawa jako[ ci powietrza w otoczeniu dawnego zródBa w� glowego;
• Zgodno[ � inwestycji z programami wsparcia dla projektów ochrony powietrza atmosferycznego.
• Mo| liwo[ � pełnego odstawienia istniej� cego zródBa w� glowego w okresie letnim.

Paliwo

SOX
[mg/Nm3]

NOX
[mg/Nm3]

pył
[mg/Nm3]

W� giel
kamienny

1 300

400

100

12

190

5

Gaz
ziemny

Etap przedinwestycyjny (1)
WBa[ ciwy dobór jednostki kogeneracji
Kierunkowy audyt energetyczny
Szczegółowy audyt efektywno[ ci energetycznej w ramach planowanego
przedsi� wzi� cia inwestycyjnego, zawieraj� cy szczegóBow� analiz�
zu| ycia energii (przebiegi godzinowe lub 15-minutowe zapotrzebowania
na no[ niki energii; dane miesi� czne to zbyt mało).
Bazowanie na tym co jest…. Dobór „na zapas” to problem
Historia wielu instalacji, które zostały zamkni� te pokazuje, i| lepiej
zaprojektowa� nieco „przymałe” zródBo kogeneracyjne ni| je
przewymiarowa�
(problemy
ze
sprawno[ ci�
ogóln� ,
zagospodarowaniem nadwy| ek ciepła, rentowno[ ci� instalacji itp.).

Etap przedinwestycyjny (2)
Problemy na etapie planowania inwestycji
• Powszechne stosowanie poj� cia „ciepło odpadowe” w stosunku do
ciepła u| ytkowego wytwarzanego w instalacjach kogeneracyjnych;
• Profile zapotrzebowania na ciepło przez instalacje klientów
niedostosowane do wymagaD zródeBkogeneracyjnych (co skutkuje
3.500-5.000 godzinnym czasem pracy jednostek kogeneracji);
• Brak opomiarowania zapotrzebowania na ciepło i chłód w obiektach
przeznaczonych pod zabudow� jednostek kogeneracyjnych.
• Brak rzetelnych audytów energetycznych, które mogłyby stanowi�
podstaw� doboru jednostek kogeneracji (króluj� tzw. „półkowniki”).

Etap przygotowania inwestycji (1)
Współpraca z lokalnymi operatorami systemów dystrybucyjnych

Proces uzyskiwania warunków przyB� czeniowych
W 2005 roku powoBuj� c Stowarzyszenie Niezale| nych Wytwórców
Energii Skojarzonej wnioskowali[ my do Ministra Gospodarki o
zainicjowanie procesu zmian w praktykach działania Operatorów
Systemów Dystrybucyjnych na rzecz zwi� kszenia roli zródeB
rozproszonych w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
oraz ograniczenia barier dla przyB� czania tego typu zródeB.
Nadal dostrzegamy du| e problemy w tym obszarze, tj.:
- w obszarze przyB� czeD do sieci elektroenergetycznej: 150-dniowy
okres na uzyskanie wnioskowanych warunków; coraz cz� stsze odmowy
wydania warunków z powodu niespełnienia kryterium zapasu mocy w
w� zle WN/SN;
- w obszarze przyB� czeD do sieci gazowej: 24- lub 36-miesi� czne okresy
realizacji inwestycji przyB� czeniowych.
Recepta: samodzielna realizacja inwestycji przyB� czeniowych lub
ich realizacja w imieniu i na rzecz Operatora.

Etap przygotowania inwestycji (2)
Wybór sprawdzonej technologii
Kontraktacja sprawdzonych modeli jednostek kogeneracyjnych
Rynek gazowych agregatów kogeneracyjnych jest bardzo podobny do
rynku motoryzacyjnego. Pojawiaj� si� nowe marki, nowe modele. Nie
zawsze jednak zapewni� wymagaj� jako[ � oraz oczekiwany roczny
czas pracy (powy| ej 8.000-8.200 mth).
Solidna i sprawdzona sie� serwisowa
W długoterminowym rozrachunku, to nie wysoko[ � nakładów
inwestycyjnych, lecz koszty i jako[ � usług serwisowych decyduj� o
rentowno[ ci inwestycji w zródBa kogeneracyjne. Kwestie serwisowe
powinny stanowi� wa| ny element post� powaD zakupowych.

Efektywny system ciepłowniczy
„Zaporowe” wytyczne dla wysokosprawnej kogeneracji w
definicji efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
Rozwi� zanie to ma na celu wspieranie przedsi� wzi� � w zakresie
budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych, wraz z podB� czeniem
ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w wyniku których do produkcji
ciepła lub chłodu wykorzystywane b� dzie co najmniej:
•

50% energii ze
odnawialnych, lub

zródeB

•

50% ciepła odpadowego,
lub

•

75% ciepła pochodz� cego
z kogeneracji, lub

•

w 50% wykorzystywane
b� dzie poB� czenie takiej
energii i ciepła.

Aspekty finansowe inwestycji w maBe i [ rednie
jednostki kogeneracyjne na paliwa gazowe

Czynniki stymuluj� ce rozwój kogeneracji gazowej (1)
Ustawa z dn. 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji
Warunki w zakresie:
• wprowadzenia do publicznej sieci ciepBowniczej ciepBa u| ytkowego wytworzonego w jednostce
kogeneracji,
• wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej i sprzeda| y energii elektrycznej,
nie dotycz� wytwórców energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8 ustawy o CHP, tj. m.in. w: nowej małej jednostce kogeneracji,
znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, istniej� cej małej jednostce kogeneracji
lub zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, wchodz� cej w skład zródBa o B� cznej mocy
zainstalowanej elektrycznej mniejszej ni| 1 MW.
 W 2019 r. jednostkowa wysoko[ � premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji
oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, wynosiła
141,19 zł/MWh;
 W 2020 r. jednostkowa wysoko[ � premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji
oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, wynosiła
144,99 zł/MWh;
 W 2021 r. jednostkowa wysoko[ � premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji
oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, wynosi
148,49 zł/MWh.

Czynniki stymuluj� ce rozwój kogeneracji rozproszonej (2)
Dynamiczny wzrost cen energii elektrycznej

Raport miesi� czny Towarowej GieBdy Energii S.A. za kwiecieD 2021 r.

Potencjalne powody preferencji dla „małej kogeneracji”
•

Znacznie wy| sze nakłady inwestycyjne na budow� jednostek kogeneracyjnych najmniejszej
mocy (szczególnie tych < 200 kWe) opalanych paliwami gazowymi (dla jednostek o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wi� kszej ni| 1 MW wynosz� 6.100.000 zł/MW);

•

Znacznie wy| sze koszty operacyjne funkcjonowania jednostek kogeneracyjnych najmniejszej
mocy (szczególnie tych < 200 kWe) opalanych paliwami gazowymi (dla jednostek o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wi� kszej ni| 1 MW wynosz� 300.000 zł/MW/rok);

od zawartych w Rozporz� dzeniu Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
maksymalnych warto[ ci kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i
funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, stanowi� cych podstaw� do kalkulacji
tzw. luki finansowej przy kalkulacji „efektu zach� ty�).

Historia jednej instalacji (1)
Rok

Gaz ziemny
(zł/2,5 MWh)

Ciepło
(zł/MWh)

EE
(zł/MWh)

Wsparcie
(zł/MWh)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

103,28
105,58
112,25
131,55
160,48
176,58
223,75
204,08
204,08
248,35
290,13
280,53
306,33
306,23
209,95
199,13
292,88
258,63
179,43
179,60

134,96
134,96
154,58
171,40
190,01
207,11
234,50
223,34
268,67
279,61
258,41
288,32
314,64
305,60
296,64
290,88
295,27
290,02
283,00
245,70

120,00
180,00
180,00
180,00
180,00
150,00
116,50
116,50
150,00
180,00
190,00
158,00
139,40
169,85
163,31
162,05
171,59
243,93
210,56
275,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,00
117,00
128,80
128,80
127,15
128,80
0,00
110,00
121,63
125,00
120,00
115,00
141,19
144,99
148,49

Udział kosztów W tabeli zawiera si� historia
paliwa w
burzliwych
dekad
przychodach dwóch

40,51%
33,52%
33,55%
37,44%
43,37%
37,24%
47,81%
43,55%
37,28%
42,33%
50,26%
62,85%
54,31%
51,29%
35,89%
34,76%
50,33%
38,31%
28,10%
26,84%

jednej

gazowej

instalacji

kogeneracyjnej małej mocy.
Tabela obrazuje jak regulacje
i otoczenie rynkowe wpływały
na

funkcjonowanie

tego

zródBa. A tak| e jak zmieniał
si�

udział

ziemnego

kosztów
w

gazu

przychodach

uzyskiwanej z prowadzonej
dziaBalno[ ci.

Historia jednej instalacji (2)

Obszary rozwoju gazowej kogeneracji rozproszonej
Bazuj� c na przedstawionych przesBankach GK PGNiG rozwija
energetyk� rozproszon� w oparciu o:
•

projekty inwestycyjne ukierunkowane na popraw� jako[ ci zasilania w
energi� elektryczn� zakBadów przemysBowych, hoteli, biurowców;

•

projekty inwestycyjne ukierunkowane na likwidacj� niskiej emisji;

•

projekty inwestycyjne zwi� zane z budow� efektywnych
energetycznie systemów ciepłowniczych;

•

projekty inwestycyjne zwi� zane z budow� lokalnych rynków energii
w ramach inicjatyw klastrowych.
25 000

14

13

21 140

12

20 000

9

10

15 400

15 000

8

5

10 000

6

4
3

5 000

0

4

2
301

567

1 000

2016

2017

2018

2

2 070

0

gaz ziemny [tys. m3]

2019

2022

liczba zródeB[szt.]

2025

ZaBo| enia dot. rozwoju projektów z
zakresu gazowej kogeneracji
rozproszonej w strukturach PGNiG
TERMIKA Energetyka Rozproszona

Co hamuje rozwój?
Istniej� cy model regulacji dla segmentu ciepłowniczego, zakBadaj� cy m.in.
•

sumowanie instalacji o mocy poni| ej 5 MWt;

•

zatwierdzanie taryf dla ciepła tak| e w przypadku realizacji projektów w formule B&B
na terenie zakładów przemysłowych;

•

brak zatwierdzania taryf dla ciepła dla jednostek kogeneracyjnych na okresy
dBu| sze ni| 12 miesi� cy;

•

procedury zatwierdzania taryf dla ciepła, zwłaszcza w przypadku wzrostu cen i
stawek opłat ci� gn� ce si� przez okres 8-12 miesi� cy

Dzi� kuj� za uwag�

PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o.
Plac Solidarno[ ci 1/3/5
53–661 Wrocław
tel. +48 71 78 88 501
fax. +48 71 78 88 502
e-mail: pter@pter.pl

