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ZAPEWNIENIE PŁYNNO�CI DOSTAW 
SUROWCÓW STAŁYCH DO 

ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ SPRAWNE 
ZARZ�DZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM 

Streszczenie 
W artykule przedstawiona została problematyka zwi�zana z zarz�dzaniem ryzykiem operacyjnym 

w ła�cuchu dostaw paliw stałych do elektrociepłowni.  
W cz��ci pierwszej referatu omówiono znaczenie zarz�dzania ryzykiem operacyjnym  

w zapewnieniu ci�gło�ci dostaw energii i ciepła odbiorcom ostatecznym w uj�ciu teoretycznym. 
W drugiej cz��ci referatu omówiono za� znaczenie bezpiecze�stwa ła�cuchów dostaw dla 

elektrociepłowni w bezpiecze�stwie energetycznym kraju, którego celem jest zapewnienie dost�pno�ci 
do ró�nych no�ników energii wraz z zapewnieniem ci�gło�ci ich dostaw. Przeprowadzono analiz�  
i charakterystyk�  struktury zapasów w przykładowej elektrociepłowni wg Rozporz�dzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie utrzymania odpowiedniego stanu zapasów paliw 
w przedsi�biorstwie energetycznym. 

WST�P 
Przedsi�biorstwo energetyczne zajmuj�ce si� wytwarzaniem energii elektrycznej lub 

ciepła jest  obowi�zane utrzymywa� zapasy paliw w ilo�ci zapewniaj�cej utrzymanie ci�gło�ci 
dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców. Obowi�zek ten wynika z konieczno�ci 
zapewnienia bezpiecze�stwa energetycznego kraju. Ma on swoje uzasadnienie  
w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2003 r.  
w sprawie zapasów paliw w przedsi�biorstwach energetycznych. Okre�lone tam zostały 
wielko�ci zapasów paliw, jakie jest obowi�zane utrzymywa� przedsi�biorstwo energetyczne 
zajmuj�ce si� wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, sposobu gromadzenia zapasów 
oraz trybu przeprowadzania kontroli stanu zapasów – w odniesieniu do zapasów w�gla 
kamiennego, w�gla brunatnego i oleju opałowego. Wszystkie te działania maja na celu 
ograniczenie ryzyka zwi�zanego z przerwami w dostawie energii i ciepła dla odbiorców, które 
mo�e wynika� z braku płynno�ci dostaw paliw do przedsi�biorstw energetycznych.  

Zrozumienie ryzyka, jakie zagra�a przedsi�biorstwom energetycznym pozwala na 
podejmowanie korzystniejszych decyzji strategicznych, a tak�e na lepsze wykorzystywanie 
zasobów firmy. Zarz�dzanie ryzykiem stanowi istotny element zarz�dzania strategicznego 
ka�dego przedsi�biorstwa. Jest to proces, maj�cy na celu rozwi�zanie problemów zwi�zanych 
z ryzykiem, które towarzysz� ka�dej działalno�ci, w taki sposób, aby zapewni�
bezpiecze�stwo i utrzyma� ci�gło�� działania przedsi�biorstwa, minimalizuj�c przy tym 
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mo�liwe straty. Identyfikacja ryzyka wymaga jednak wnikliwej wiedzy na temat samego 
przedsi�biorstwa, rynku, na którym ono działa, dostawców, konkurencji oraz jego prawnego, 
społecznego, politycznego i kulturowego otoczenia. 

1. ZARZ�DZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM  
W ŁA�CUCHU DOSTAW W�GLA DO ELEKTROCIEPŁOWNI 
Ka�da działalno�� gospodarcza obarczona jest ryzykiem. Podejmuj�c decyzj� o zało�eniu 

firmy ryzykujemy utrat� naszych oszcz�dno�ci, niepowodzenia na rynku przez 
niezaspokojenie potrzeb nabywców. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpiecze�stwa 
prowadzonej działalno�ci. Dotyczy to przede wszystkim du�ych firm o znaczeniu społecznym 
i gospodarczym obarczonych ró�nymi kategoriami ryzyka. 

Lista czynników, od których zale�y powodzenie przedsi�biorstwa na rynku jest bardzo 
długa. Niektóre z nich maj� charakter uniwersalny, inne s� zdeterminowane rodzajem 
prowadzonej działalno�ci, celami przedsi�biorstwa, hierarchi� warto�ci w firmie, czy te�
stopniem uzale�nienia od otoczenia zewn�trznego. Do najwa�niejszych czynników ryzyka 
mo�emy zaliczy�: 
– krótkookresowe wahania sprzeda�y, 
– zmiany gustów konsumentów, 
– zmiany technologiczne, 
– zmiany polityki pa�stwa, 
– zmiany w strategii konkurentów, 
– zmiany w strukturze organizacyjnej, 
– lokalizacj�, 
– zmiany klimatyczne, warunki pogodowe, 
– ale równie� trendy rozwojowe zachodz�ce w stosunkach mi�dzyludzkich oraz �yciu 

gospodarczym i politycznym, do których mo�na zaliczy�: 
– zmiany w stylu �ycia, np. wzrost dbało�ci o zdrowie, wzrost konsumpcji, 
– zainteresowanie ekologi�, np. dbało�� o �rodowisko, oszcz�dno�� paliw i energii, 
– demografie – starzenie si� populacji, 
– biotechnologi�, eliminacje wysiłku fizycznego, 
– polityk�, np. zdeterminowanie polityki ustawodawczej i wykonawczej racjami ekologii, 

oszcz�dno�ci ekologii, potrzebami fiskalnymi i społecznymi, bezrobociem itp.[6, s. 47-
48] 

Uwzgl�dniaj�c te czynniki ryzyka we wszystkich prowadzonych przedsi�wzi�ciach, 
mo�na stwierdzi�, i� istnieje mo�liwo�� wyst�pienia zdarze�, poci�gaj�cych za sob� skutki, 
które stanowi� albo szans� na dodatkowe korzy�ci, albo te� zagro�enie dla powodzenia tego  
przedsi�wzi�cia. Z punktu widzenia bezpiecze�stwa prowadzonej działalno�ci, przyjmuje si�
generalnie, �e zdarzenia te mog� mie� wył�cznie niekorzystne nast�pstwa, a tym samym 
zarz�dzanie ryzykiem koncentruje si� na zapobieganiu szkodom i ich ograniczaniu. 

Zagro�enia dla przedsi�biorstwa i jego działalno�ci mog� wynika� zarówno z czynników 
wewn�trznych jak i zewn�trznych w stosunku do organizacji. Ryzyka wynikaj�ce ze �ródeł 
wewn�trznych i zewn�trznych mo�na nast�pnie podzieli� na poszczególne rodzaje ryzyka, 
m.in. na: ryzyko strategiczne, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne, niebezpiecze�stwa, itp. 

Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy zbiór czynników ryzyka. 
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Rys.1. Przykładowy zbiór czynników ryzyka podziałem na wewn�trzne i zewn�trzne 

	ródło: opracowanie własne 

Dla poprawnego funkcjonowania elektrociepłowni du�e znaczenie odgrywa zarz�dzanie 
ryzykiem operacyjnym.  

Zarz�dzanie ryzykiem b�dzie, wi�c procesem, który obejmuje pewien zło�ony system 
działa� w przedsi�biorstwie, maj�cy na celu obni�enie stopnia, w jakim ryzyko mo�e 
oddziaływa� na organizacj� [4, s.298]. 

Ryzyko operacyjne w rzeczywisto�ci oznacza: na ile firma jest przygotowana 
organizacyjnie i rzeczowo, aby sprawnie realizowa� swe zadania, tak�e w sytuacji, gdy 
wyst�pi� czynniki zakłócaj�ce normalne procedury działania operacyjnego[6, s.153]. 
Zarz�dzanie ryzykiem operacyjnym b�dzie, zatem polegało na zidentyfikowaniu tego ryzyka, 
zabezpieczeniu przed czynnikami zakłócaj�cymi prawidłow� prac� firmy, ale równie�
zaprojektowaniu i wdro�eniu takich rozwi�za�, które zapewni� ci�gło�� działania, gdy takie 
czynniki si� pojawi�. 

Ryzyko operacyjne, jakie wyst�puje w ła�cuchu dostaw mo�emy podzieli� na ryzyko 
zewn�trzne jak i wewn�trzne [1]. Ryzyko zewn�trzne na ogół całkowicie lub w du�ym 
stopniu jest niezale�ne od decyzji podejmowanych w ramach zarz�dzania przedsi�biorstwem, 
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natomiast ryzyko wewn�trzne jest pochodn� realizowanych w nim procesów  
i podejmowanych decyzji [2, s.78]. 

Zagro�enia zewn�trzne wynikaj� przede wszystkim z ryzyka wyst�puj�cego po stronie 
dostaw – zakłócenia w dostawie materiałów, surowców czy usług, po stronie sprzeda�y 
(popytu), a tak�e ryzyko zwi�zane z funkcjonowaniem firmy na rynku – otoczenie, warunki  
w  jakich działa.  

Zagro�enia wewn�trzne pojawiaj�ce si� w ła�cuchu dostaw b�d� dotyczyły przede 
wszystkim ryzyka zakłóce� i zniekształce� w przepływie informacji, trudno�ci w koordynacji 
działa�, ryzyka nielojalno�ci partnerów. 

Bezpiecze�stwo ła�cuchów dostaw w�gla do elektrociepłowni b�dzie zatem polegało na 
reagowaniu przedsi�biorstwa na pojawiaj�ce si� zakłócenia poprzez zapewnienie ci�gło�ci 
działania, nie tylko jako bezpo�rednie post�powanie wobec tych zakłóce�, ale przede 
wszystkim działania prewencyjne. Działania przedsi�biorstwa maj�ce charakter 
zapobiegawczy b�d� opierały si� na  analizie zagro�e� i ich podatno�ci, a tak�e szukaniu 
metod i rozwi�za�, aby nie dopu�ci� do zaistnienia zagro�enia. 

Na rysunku 2. przedstawiono relacje miedzy zarz�dzaniem ryzykiem operacyjnym,  
a działaniami zapewniaj�cymi bezpiecze�stwo i ci�gło�� działania w elektrociepłowni. 

Rys. 2. Relacje miedzy zarz�dzaniem ryzykiem operacyjnym, a działaniami zapewniaj�cymi 
bezpiecze�stwo i ci�gło�� działa� w elektrociepłowni.

	ródło: opracowanie własne na podstawie[6] 

Zarz�dzanie ryzykiem operacyjnym obejmuje szereg działa�. W przedsi�biorstwie 
energetycznym b�dzie ono skoncentrowane na zapewnieniu ci�gło�ci dostaw energii i ciepła 
odbiorcom, dzi�ki sprawnemu zarz�dzaniu bezpiecze�stwem ła�cuchów dostaw paliw. 

Pierwszym krokiem zarz�dzania ryzykiem operacyjnym jest identyfikacja ryzyka. Po tym 
etapie dokonuje si� ich analizy czego rezultatem mo�e by� zbudowanie modelu zagro�e�, 
jakie mog� pojawi� si� w przedsi�biorstwie. Kolejnym krokiem jest ocena tego ryzyka, czyli 
pomiar prawdopodobie�stwa wyst�pienia okre�lonych niepewnych zdarze� oraz pomiar 
mo�liwej skali ich skutków [3, s.34]– czego wyrazem mo�e by� wzór: 

WPR ⋅=               (1) 
gdzie: R – ryzyko, P – prawdopodobie�stwo zdarzenia, W – wpływ tego zdarzenia na 

działalno�� organizacji.  
Nast�pnie nale�y dokona� klasyfikacji ryzyka jakie mo�e wyst�pi� w przedsi�biorstwie 

na: ryzyko poznawalne i niepoznawalne, mierzalne i niemierzalne, po czym mo�na stworzy�
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odpowiednie �cie�ki działania, uruchamiane w momencie zaistnienia zagro�enia. Ostatnim 
etapem jest kontrola skuteczno�ci zarz�dzania ryzykiem operacyjnym w przedsi�biorstwie. 

2. BEZPIECZE�STWO ŁA�CUCHÓW DOSTAW  
W ELEKTROCIEPŁOWNI 
Celem nadrz�dnym logistyki jest zorganizowanie ła�cuchów dostaw, poprzez zapewnienie 

wła�ciwych zasobów w odpowiednim miejscu, czasie, ilo�ci, jako�ci itd. We współczesnych 
procesach nale�y jeszcze zwróci� szczególn� uwag� na ich bezpiecze�stwo, które w istotny 
sposób wpływa na wykonanie i jako�� usług logistycznych. Na zagro�enie bezpiecze�stwa  
w ła�cuchach dostaw wpływ maj� procesy globalizacji gospodarki. Zagro�enia te zwi�zane s�  
z terroryzmem, czy te� mog� by� wynikiem  strategicznych planów inwestycyjnych, które  
w bezpo�redni sposób mog� wpływa� na �ycie  w danym kraju  -  przykładem mo�e by� sfera 
energetyki.  

Poziom bezpiecze�stwa energetycznego mo�e by� rozpatrywany w ró�nych kategoriach.  
Przede wszystkim zale�y od takich czynników jak: 
– stopie� zrównowa�enia popytu i poda�y na energi� i paliwa, 
– stopie� zrównowa�onej i zró�nicowanej struktury no�ników energii tworz�cych krajowy 

bilans paliwowy,  
– stopie� zdywersyfikowania �ródeł dostaw przy akceptowalnym poziomie kosztów oraz 

przewidywanych potrzebach,  
– stan techniczny i wysoka sprawno�� obiektów przemian energetycznych oraz systemów 

transportu, przesyłu i dystrybucji paliw i energii,  
– stany zapasów paliw w ilo�ci zapewniaj�cej utrzymanie ci�gło�ci dostaw do odbiorców,  
– uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania przedsi�biorstw energetycznych, 
– lokalne bezpiecze�stwo energetyczne.  

Z punktu widzenia bezpiecze�stwa ła�cuchów dostaw w energetyce nale�y wzi�� pod 
uwag� stan zapasów paliw, który zapewnia ci�gło�� dostaw energii i ciepła odbiorcom.  

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w Polce pochodzi w 90% z w�gla (z w�gla 
kamiennego wytwarzamy ok. 60 proc. energii, a z brunatnego blisko 30 proc.). Polska 
potrzebuje rocznie 65 mln ton surowca. Według rokowa� 
wiatowej Agencji Energii 
w 2030 r. Polska nadal b�dzie potrzebowa� 52 mln ton w�gla (tylko kamiennego) do 
produkcji pr�du, i niekoniecznie musi to by� w�giel polski [8]. 

Bezpiecze�stwo realizacji ła�cuchów dostaw w energetyce jest kategori� bardzo szerok�  
i zło�on�. Zwi�zane jest z wieloma czynnikami, m.in. z  czynnikami potencjalnego 
terroryzmu  - jako zagro�enia mog�cego nie�� najwi�ksze skutki, ale równie�  z warunkami 
klimatycznymi, czy nieprzewidzianymi zdarzeniami (wypadki, strajkami). Bezpiecze�stwo 
ła�cuchów dostaw paliw stałych zale�y równie� od wszystkich podmiotów realizuj�cych 
ła�cuch logistyczny w elektrociepłowni, czyli dostawców surowców potrzebnych do 
produkcji energii i ciepła. Prewencja w zakresie bezpiecze�stwa realizacji procesów 
logistycznych powinna wi�c by� prowadzona na poziomie wszystkich podmiotów 
uczestnicz�cych w tym ła�cuchu dostaw w mniejszym lub wi�kszym zakresie. 

System dotycz�cy tworzenia i finansowania zapasów paliw w elektrociepłowni powoduje, 
i� w przypadku zakłóce� w płynno�ci dostawach paliw ze �ródeł kontraktowych,  zapasy te 
gwarantuj� utrzymanie dostaw energii elektrycznej i cieplnej w ilo�ciach zapewniaj�cych 
wła�ciw� obsług� odbiorców. Wska�niki stanu zapasów paliw stałych  
w Polsce s�  bardzo zbli�one do wska�ników obowi�zuj�cych w Unii Europejskiej.  
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2.1. Struktura zapasów  według Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej 

Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 12 lutego 2003 
roku  dotyczy utrzymania  odpowiedniego poziomu zapasów paliw w przedsi�biorstwach 
energetycznych. W dokumencie tym, w szczegółowy sposób okre�lono wielko�� zapasów 
paliw, a tak�e sposób ich gromadzenia i kontroli stanu zapasów przez przedsi�biorstwa.  

Struktura zapasów opisanych w Rozporz�dzeniu dotyczy w�gla kamiennego, w�gla 
brunatnego oraz oleju opałowego. Przedsi�biorstwa dostarczaj�ce energi� i ciepło powinny 
posiada� nast�puj�ce wielko�ci poszczególnych paliw:[7] 

1. zapas w�gla kamiennego powinien odpowiada� co najmniej: 
a) trzydobowemu zu�yciu, gdy w�giel jest dostarczany przy u�yciu ta�moci�gów, do 

miejsca składowania s�siaduj�cego z miejscem wytwarzania energii, bezpo�rednio  
z kopalni, która go wydobywa i ma zawart� umow� sprzeda�y na okres nie krótszy ni�
rok. Wówczas dostawca jest zobowi�zany do gromadzenia i  utrzymania zapasów na 
składowisku w ilo�ci co najmniej czternastodobowego zu�ycia dost�pnym dla tego 
przedsi�biorstwa w ka�dym czasie; 

b) dwudziestodobowemu zu�yciu, je�li w�giel jest dostarczany transportem kolejowym 
lub samochodowym, a tak�e przy u�yciu ta�moci�gów do miejsca składowania 
s�siaduj�cego z miejscem wytwarzania energii, a odległo�� składowania zapasów 
w�gla z kopal�, które dostarczaj� ł�cznie 70%przewidywanego zu�ycia nie przekracza 
50 km; 

c) trzydziestodobowemu zu�yciu, je�li zapasy w�gla kamiennego znajduj� si� w miejscu 
składowania w s�siedztwie miejsca wytwarzania energii, a ich dostarczenie nie spełnia 
warunków okre�lonych w punkcie a i b; 

2. zapas w�gla brunatnego powinien wynosi� co najmniej dwudziestodobowemu 
zu�yciu, z uwzgl�dnieniem zapasu w�gla gromadzonego i utrzymywanego przez 
dostawców na podstawie zawartej z przedsi�biorstwem umowy sprzeda�y na okres 
dłu�y ni� jeden rok, wówczas gdy w�giel brunatny jest dostarczany z kopalni za 
pomoc� ta�moci�gów do miejsca składowania s�siaduj�cego z miejscem wytwarzania 
energii; 

3. zapas oleju opałowego powinien odpowiada� co najmniej dwudziestodobowemu 
zu�yciu, je�li jest on dostarczany transportem kolejowym lub samochodowym do 
miejsca składowania, które jest w s�siedztwie miejsca wytwarzania energii. 

Rozporz�dzenie równie� okre�la sposób ustalania dobowego zu�ycia paliwa  
w poszczególnych miesi�cach. Wynika z tego, �e [7]: 

1. od 1 listopada do 31 marca – liczymy iloczyn �redniego dobowego zu�ycia w tym 
okresie z trzech ostatnich lat, a współczynnik zapasów w poszczególnych miesi�cach 
wynosi: 

a) 1,1 – w listopadzie, 
b) 1,2 – w grudniu, 
c) 1,3 – w styczniu, 
d) 1,0 – w lutym, 
e) 0,8 – w marcu; 

2. od 1 kwietnia do 31 pa�dziernika – zapas b�dzie stanowił iloczyn �redniego dobowego 
zu�ycia w tym okresie w trzech ostatnich latach, a współczynnik w poszczególnych 
miesi�cach b�dzie wynosił: 

a) 0,8 – w okresie od 1 kwietnia do 30 wrze�nia, 
b) 1,0 – w pa�dzierniku. 
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2.2.  Struktura zapasów w przykładowej elektrociepłowni 
Bezpiecze�stwo energetyczne było dotychczas odnoszone do całego pa�stwa.  

W przyszło�ci nale�y zało�y� coraz wi�ksze znaczenie lokalnego bezpiecze�stwa 
energetycznego, jako efekt konsekwentnie wdra�anej reformy administracyjnej kraju, 
polegaj�cej m.in. na delegowaniu szeregu uprawnie� administracji centralnej na szczebel 
województw, powiatów i gmin.  

Na zarz�dach gmin ci��y obowi�zek takiego planowania i sposobów realizacji pokrycia 
potrzeb energetycznych na terenie swego działania, aby spełniony był warunek ci�gło�ci  
i niezawodno�ci dostaw paliw i energii do odbiorców.  

Przykładowa elektrociepłownia funkcjonuj�ca na terenie jednego z województw składa si�
z trzech miejsc wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz jednego zakładu dystrybucji 
ciepła: 

1. Elektrociepłownia 1  
2. Elektrociepłownia 2 
3. Elektrociepłownia 3 
4. Zakład Sieci Ciepłowniczej  

i dostarcza ciepło do około 65 % mieszka�ców miasta w którym si� znajduje. 
Elektrociepłownia ta jest dostawc� ciepła u�ytkowego w wodzie sieciowej (zaspokojenie 

komfortu cieplnego mieszka�ców) i ciepła u�ytkowego w parze technologicznej 
(przedsi�biorstwa produkcyjne) oraz b�d�c najwi�kszym wytwórc� energii elektrycznej 
w jednym z województw wykorzystuje do procesu wytwarzania jako paliwo w�giel  
i biomas�. Ze wzgl�du na brak mo�liwo�ci otrzymywania odpowiednich ilo�ci paliw  
w okre�lonym czasie jak i uwzgl�dniaj�c przepisy prawne (bezpiecze�stwo energetyczne) 
nale�y je gromadzi� w odpowiedniej ilo�ci. Je�eli chodzi o w�giel kwesti� gromadzenia 
odpowiednich zapasów reguluj� przepisy prawa energetycznego a konkretnie Rozporz�dzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. „w sprawie zapasów 
paliw w przedsi�biorstwach energetycznych”[7]. 

W zwi�zku z tym nale�y posiada� odpowiednie magazyny tzw. rezerwowe składy w�gla, 
które to przeznaczone s� do dłu�szego przechowywania zapasu w�gla, powstałego w okresie 
zmniejszonego jego zu�ycia z nadwy�ek dostaw w porównaniu do rzeczywistego 
zapotrzebowania, a przeznaczonego do pokrycia niedoborów w dostawach w okresie 
zwi�kszonego zu�ycia w�gla. W�giel gromadzony jest w postaci zwału tj. usypiska  
w kształcie regularnej bryły np. pryzmy. 

Wszystkie elektrociepłownie posiadaj� bardzo du�e składy w�gla o pojemno�ci powy�ej 
50 000 ton i tak[5]: 

1. Elektrociepłownia 1 – pojemno�� maksymalna to 80 000 ton, 
2. Elektrociepłownia 2 – pojemno�� maksymalna to 80 000 ton, 
3. Elektrociepłownia 3– pojemno�� maksymalna to 222 000 ton. 
W�giel zgromadzony w tych ilo�ciach na poszczególnych placach pozwala na 

nieprzerwan� prac� poszczególnych elektrociepłowni przy maksymalny zu�yciu przez: 
1. Elektrociepłownia 1 – 50 dni, 
2. Elektrociepłownia 2 – 35 dni, 
3. Elektrociepłownia 3 – 110 dni. 
W przypadku zgromadzenia takich ilo�ci w�gla pozwoli to w przypadku jakichkolwiek 

zakłóce� zwi�zanych z dostawcami w�gla czy te� przewo�nikami na długotrwał� prac� bez 
przerywania dostaw ciepła w okresie zimowym. 

Dobowe maksymalne zu�ycie we wszystkich EC wynosi około 6 000 ton, za� zu�ycie 
roczne wynosi ok. 1 000 000 ton. 

Na wykresie 1. przedstawiono planowane dostawy i zu�ycie w�gla w przykładowej 
elektrociepłowni w 2011 roku. 
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Wykres 1. Planowane dostawy i zu�ycie w�gla w elektrociepłowni  w 2011 roku.

	ródło: [5] 

Równocze�nie w procesie spalania paliw zu�ywana jest biomasa. W elektrociepłowni tej 
mo�na wyró�ni� trzy odr�bne systemy spalania biomasy: 

1. Elektrociepłownia 2 – instalacja współspalania (razem z w�glem) na 2 kotłach 
parowych (OP-230), 

2. Elektrociepłownia 3 – instalacja współspalania (razem z w�glem) na 2 kotłach 
parowych (OP-230 i OP-430), 

3. Elektrociepłownia 3 – instalacja spalania 100 % biomasy na 1 kotle parowym (BFB). 
W przypadku biomasy brak jest jakichkolwiek przepisów reguluj�cych wielko��

posiadanych zapasów. 
W procesie spalania biomasy wyst�puj� nast�puj�ce miejsca magazynowe dla biomasy: 
1. Elektrociepłownia 2 – 2 zbiorniki po 1 500 m3 dla peletów (po 900 ton). Jest to zapas 

wystarczaj�cy na 6 dni nieprzerwanej pracy na współspalaniu. 
2. Elektrociepłownia 3 – rezerwowy plac biomasy o pojemno�ci 3 000 ton. Wielko�� ta 

pozwala na 15 dni nieprzerwanej pracy na współspalaniu. 
3. Elektrociepłownia 3 – 3 zbiorniki po 4 700 m3 dla zr�bki drzewnej (po 1 900 ton) 

i 4 zbiorniki po 600 m3 dla peletów (po 360 ton) oraz plac awaryjny o pojemno�ci 
3 000 ton. 

Elektrociepłownia 3 posiada najsprawniejsze urz�dzenia wytwórcze co jest powodem 
najwi�kszego jej udziału w produkcji ciepła i energii elektrycznej w skali tego miasta. Jest to 
powodem wi�kszego zu�ycia paliw w stosunku do dwóch pozostałych Elektrociepłowni co 
wpływa na logistyk� dostaw paliw.  

Zakład posiada 3 bloki energetyczne pracuj�ce w układzie skojarzonym (jednoczesne 
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej) oraz 3 kotły ciepłownicze słu��ce wytwarzaniu 
ciepła. Dwa z trzech bloków zu�ywaj� w�giel i biomas� za� trzeci tylko biomas�. 

Magazyn do przechowywania w�gla składa si� z trzech placów: 
– Plac A – pojemno�� 90 000 t 
– Plac B – pojemno�� 90 000 t 
– Plac D – pojemno�� 42 000 t 
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Plac C jest przystosowany do gromadzenia biomasy wykorzystywanej w procesie 
współspalania o pojemno�ci 3 000 ton.  

Na rysunku 3. przedstawiono schemat układu paliw do współspalania (magazyn w�gla  
i biomasy). 

Rys.3. Schemat układu paliw do współspalania

	ródło: [5] 

W okresie zimowym �redniodobowe zu�ycie w�gla wynosi ok. 2 000 ton za� biomasy ok. 
200 ton. 

Były plac C (w�glowy) został przerobiony na plac biomasowy, gdzie cz��� została 
zadaszona (gromadzenie tzw. biomasy szlachetnej - pelet rolny) i postawiona została 
infrastruktura zwi�zana z podawaniem biomasy na przeno�niki w�glowe. 2/3 placu zostało 
wybetonowane aby unikn�� gromadzenia si� wody co niekorzystnie wpływało by na jako��
biomasy podawanej do kotłów. Biomas� przeznaczon� do współspalania podaje si� tylko na 
kotły parowe w�glowe(OP-230 i OP-430). Jest to zwi�zane z uzyskiwaniem �wiadectw 
pochodzenia z OZE (certyfikaty zielone) dla energii elektrycznej. Na dzie� dzisiejszy brak 
jest zapisów zwi�zanych ze �wiadectwami pochodzenia z OZE uzyskiwanymi z produkcji 
ciepła.

W zwi�zku z przebudow� kotła na spalanie biomasy nale�ało od podstaw przygotowa�
cał� gospodark� podawania biomasy. Wi��� si� to ze zmian� logistyki dostaw nowego paliwa 
z powodu wielko�ci zu�ycia. O ile, przy osi�gni�ciu maksymalnej wydajno�ci kotła, w�gla 
spalano ok. 750 Mg w�gla o tyle biomasy nale�y spala� ok. 1 200 Mg. Ró�nica ta wynika  
z ró�nych warto�ci opałowej jednej tony paliwa (dla w�gla wynosi ona ok. 21 000 kJ/kg a dla 
biomasy ok. 12 000 kJ/kg). 

PODSUMOWANIE 
 W zarz�dzaniu ryzykiem operacyjnym w elektrociepłowni szczególn� uwag� nale�y 

zwróci� na bezpiecze�stwo ła�cuchów dostaw. Mimo, wi�zi mi�dzy przedsi�biorstwem 
energetycznym, a dostawcami paliw stałych s� oparte na wieloletnich kontraktach, to w tak 
zmieniaj�cych si� i nieprzewidywalnych warunkach zachodz�cych w gospodarce krajowej  
i �wiatowej, mog� coraz cz��ciej pojawia� si� zagro�enia. St�d te� wi�kszego znaczenia 
powinna nabiera� ocena ryzyka w ła�cuchach dostaw, zwi�zana głównie z ocen� niepewno�ci 
transakcji i z konkurencj�.    

W trakcie zawierania wieloletnich umów mi�dzy elektrociepłowni�, a kopalniami w�gla  
i innymi dostawcami surowców niezb�dnych do produkcji energii i ciepła, du�e znaczenie dla 
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zarz�dzania ryzykiem operacyjnym ma elastyczno�� umowy i jednocze�nie jej maksymalna 
konkretno��. Parametry zmienne w umowie, takie jak np. ceny w�gla (ich wzrost lub spadek 
wskutek sytuacji rynkowej lub te� decyzji władz), musz� by� jasne, konkretne i terminowe. 
Okre�lony powinien zosta� tak�e sposób rozstrzygni�cia ewentualnych sporów w tym 
zakresie. 

Problemy mog� dotyczy� równie� stanu prawnego oraz uwarunkowa� zarówno 
organizacyjnych jak i ekonomicznych w zakresie utrzymywania zapasów paliw, wyznaczania 
czynników ryzyka w porównaniu do czynno�ci zapobiegawczych, a tak�e procedur 
dotycz�cych naruszania tych zapasów. 
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PROVIDE LIQUIDITY FOR SUPPLY OF SOLID 
RAW MATERIALS TO CHP PLANT  

BY EFFICIENT OPERATIONAL RISK 
MANAGEMENT  

Abstract 
Paper discussed the issues related to operational risk management in the supply chain of solid 

fuels to CHP plants. 
In the first part of the paper discussed the importance of operational risk management to ensure 

continuity of supply of electricity and heat consumers the ultimate in theory. 
In the second part of the paper particular attention was paid to the importance of security of 

supply chains for CHP plants in the energy security of the country, the purpose of which is to ensure 
the availability of various energy sources along with ensuranceof continuity of this supply. Performed 
the analysis of the structure and characteristics of the stocks in the sample plants according to the 
Regulation of the Minister of Economy, Labour and Social Policy on the maintenance of adequate fuel 
stocks in the energy company. 
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