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ZAPEWNIENIE PŁYNNOĝCI DOSTAW
SUROWCÓW STAŁYCH DO
ELEKTROCIEPŁOWNI POPRZEZ SPRAWNE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM
Streszczenie
W artykule przedstawiona została problematyka związana z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym
w łaĔcuchu dostaw paliw stałych do elektrociepłowni.
W czĊĞci pierwszej referatu omówiono znaczenie zarządzania ryzykiem operacyjnym
w zapewnieniu ciągłoĞci dostaw energii i ciepła odbiorcom ostatecznym w ujĊciu teoretycznym.
W drugiej czĊĞci referatu omówiono zaĞ znaczenie bezpieczeĔstwa łaĔcuchów dostaw dla
elektrociepłowni w bezpieczeĔstwie energetycznym kraju, którego celem jest zapewnienie dostĊpnoĞci
do róĪnych noĞników energii wraz z zapewnieniem ciągłoĞci ich dostaw. Przeprowadzono analizĊ
i charakterystykĊ struktury zapasów w przykładowej elektrociepłowni wg Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie utrzymania odpowiedniego stanu zapasów paliw
w przedsiĊbiorstwie energetycznym.

WSTĉP
PrzedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej lub
ciepła jest obowiązane utrzymywaü zapasy paliw w iloĞci zapewniającej utrzymanie ciągłoĞci
dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców. Obowiązek ten wynika z koniecznoĞci
zapewnienia bezpieczeĔstwa energetycznego kraju. Ma on swoje uzasadnienie
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2003 r.
w sprawie zapasów paliw w przedsiĊbiorstwach energetycznych. OkreĞlone tam zostały
wielkoĞci zapasów paliw, jakie jest obowiązane utrzymywaü przedsiĊbiorstwo energetyczne
zajmujące siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, sposobu gromadzenia zapasów
oraz trybu przeprowadzania kontroli stanu zapasów – w odniesieniu do zapasów wĊgla
kamiennego, wĊgla brunatnego i oleju opałowego. Wszystkie te działania maja na celu
ograniczenie ryzyka związanego z przerwami w dostawie energii i ciepła dla odbiorców, które
moĪe wynikaü z braku płynnoĞci dostaw paliw do przedsiĊbiorstw energetycznych.
Zrozumienie ryzyka, jakie zagraĪa przedsiĊbiorstwom energetycznym pozwala na
podejmowanie korzystniejszych decyzji strategicznych, a takĪe na lepsze wykorzystywanie
zasobów firmy. Zarządzanie ryzykiem stanowi istotny element zarządzania strategicznego
kaĪdego przedsiĊbiorstwa. Jest to proces, mający na celu rozwiązanie problemów związanych
z ryzykiem, które towarzyszą kaĪdej działalnoĞci, w taki sposób, aby zapewniü
bezpieczeĔstwo i utrzymaü ciągłoĞü działania przedsiĊbiorstwa, minimalizując przy tym
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moĪliwe straty. Identyfikacja ryzyka wymaga jednak wnikliwej wiedzy na temat samego
przedsiĊbiorstwa, rynku, na którym ono działa, dostawców, konkurencji oraz jego prawnego,
społecznego, politycznego i kulturowego otoczenia.

1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM
W ŁAēCUCHU DOSTAW WĉGLA DO ELEKTROCIEPŁOWNI
KaĪda działalnoĞü gospodarcza obarczona jest ryzykiem. Podejmując decyzjĊ o załoĪeniu
firmy ryzykujemy utratĊ naszych oszczĊdnoĞci, niepowodzenia na rynku przez
niezaspokojenie potrzeb nabywców. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeĔstwa
prowadzonej działalnoĞci. Dotyczy to przede wszystkim duĪych firm o znaczeniu społecznym
i gospodarczym obarczonych róĪnymi kategoriami ryzyka.
Lista czynników, od których zaleĪy powodzenie przedsiĊbiorstwa na rynku jest bardzo
długa. Niektóre z nich mają charakter uniwersalny, inne są zdeterminowane rodzajem
prowadzonej działalnoĞci, celami przedsiĊbiorstwa, hierarchią wartoĞci w firmie, czy teĪ
stopniem uzaleĪnienia od otoczenia zewnĊtrznego. Do najwaĪniejszych czynników ryzyka
moĪemy zaliczyü:
– krótkookresowe wahania sprzedaĪy,
– zmiany gustów konsumentów,
– zmiany technologiczne,
– zmiany polityki paĔstwa,
– zmiany w strategii konkurentów,
– zmiany w strukturze organizacyjnej,
– lokalizacjĊ,
– zmiany klimatyczne, warunki pogodowe,
– ale równieĪ trendy rozwojowe zachodzące w stosunkach miĊdzyludzkich oraz Īyciu
gospodarczym i politycznym, do których moĪna zaliczyü:
– zmiany w stylu Īycia, np. wzrost dbałoĞci o zdrowie, wzrost konsumpcji,
– zainteresowanie ekologią, np. dbałoĞü o Ğrodowisko, oszczĊdnoĞü paliw i energii,
– demografie – starzenie siĊ populacji,
– biotechnologiĊ, eliminacje wysiłku fizycznego,
– politykĊ, np. zdeterminowanie polityki ustawodawczej i wykonawczej racjami ekologii,
oszczĊdnoĞci ekologii, potrzebami fiskalnymi i społecznymi, bezrobociem itp.[6, s. 4748]
UwzglĊdniając te czynniki ryzyka we wszystkich prowadzonych przedsiĊwziĊciach,
moĪna stwierdziü, iĪ istnieje moĪliwoĞü wystąpienia zdarzeĔ, pociągających za sobą skutki,
które stanowią albo szansĊ na dodatkowe korzyĞci, albo teĪ zagroĪenie dla powodzenia tego
przedsiĊwziĊcia. Z punktu widzenia bezpieczeĔstwa prowadzonej działalnoĞci, przyjmuje siĊ
generalnie, Īe zdarzenia te mogą mieü wyłącznie niekorzystne nastĊpstwa, a tym samym
zarządzanie ryzykiem koncentruje siĊ na zapobieganiu szkodom i ich ograniczaniu.
ZagroĪenia dla przedsiĊbiorstwa i jego działalnoĞci mogą wynikaü zarówno z czynników
wewnĊtrznych jak i zewnĊtrznych w stosunku do organizacji. Ryzyka wynikające ze Ĩródeł
wewnĊtrznych i zewnĊtrznych moĪna nastĊpnie podzieliü na poszczególne rodzaje ryzyka,
m.in. na: ryzyko strategiczne, ryzyko finansowe, ryzyko operacyjne, niebezpieczeĔstwa, itp.
Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy zbiór czynników ryzyka.
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CZYNNIKI ZEWNĉTRZNE
Rys.1. Przykładowy zbiór czynników ryzyka podziałem na wewnĊtrzne i zewnĊtrzne
ħródło: opracowanie własne

Dla poprawnego funkcjonowania elektrociepłowni duĪe znaczenie odgrywa zarządzanie
ryzykiem operacyjnym.
Zarządzanie ryzykiem bĊdzie, wiĊc procesem, który obejmuje pewien złoĪony system
działaĔ w przedsiĊbiorstwie, mający na celu obniĪenie stopnia, w jakim ryzyko moĪe
oddziaływaü na organizacjĊ [4, s.298].
Ryzyko operacyjne w rzeczywistoĞci oznacza: na ile firma jest przygotowana
organizacyjnie i rzeczowo, aby sprawnie realizowaü swe zadania, takĪe w sytuacji, gdy
wystąpią czynniki zakłócające normalne procedury działania operacyjnego[6, s.153].
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym bĊdzie, zatem polegało na zidentyfikowaniu tego ryzyka,
zabezpieczeniu przed czynnikami zakłócającymi prawidłową pracĊ firmy, ale równieĪ
zaprojektowaniu i wdroĪeniu takich rozwiązaĔ, które zapewnią ciągłoĞü działania, gdy takie
czynniki siĊ pojawią.
Ryzyko operacyjne, jakie wystĊpuje w łaĔcuchu dostaw moĪemy podzieliü na ryzyko
zewnĊtrzne jak i wewnĊtrzne [1]. Ryzyko zewnĊtrzne na ogół całkowicie lub w duĪym
stopniu jest niezaleĪne od decyzji podejmowanych w ramach zarządzania przedsiĊbiorstwem,
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natomiast ryzyko wewnĊtrzne jest pochodną realizowanych w nim procesów
i podejmowanych decyzji [2, s.78].
ZagroĪenia zewnĊtrzne wynikają przede wszystkim z ryzyka wystĊpującego po stronie
dostaw – zakłócenia w dostawie materiałów, surowców czy usług, po stronie sprzedaĪy
(popytu), a takĪe ryzyko związane z funkcjonowaniem firmy na rynku – otoczenie, warunki
w jakich działa.
ZagroĪenia wewnĊtrzne pojawiające siĊ w łaĔcuchu dostaw bĊdą dotyczyły przede
wszystkim ryzyka zakłóceĔ i zniekształceĔ w przepływie informacji, trudnoĞci w koordynacji
działaĔ, ryzyka nielojalnoĞci partnerów.
BezpieczeĔstwo łaĔcuchów dostaw wĊgla do elektrociepłowni bĊdzie zatem polegało na
reagowaniu przedsiĊbiorstwa na pojawiające siĊ zakłócenia poprzez zapewnienie ciągłoĞci
działania, nie tylko jako bezpoĞrednie postĊpowanie wobec tych zakłóceĔ, ale przede
wszystkim działania prewencyjne. Działania przedsiĊbiorstwa mające charakter
zapobiegawczy bĊdą opierały siĊ na analizie zagroĪeĔ i ich podatnoĞci, a takĪe szukaniu
metod i rozwiązaĔ, aby nie dopuĞciü do zaistnienia zagroĪenia.
Na rysunku 2. przedstawiono relacje miedzy zarządzaniem ryzykiem operacyjnym,
a działaniami zapewniającymi bezpieczeĔstwo i ciągłoĞü działania w elektrociepłowni.
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Rys. 2. Relacje miedzy zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, a działaniami zapewniającymi
bezpieczeĔstwo i ciągłoĞü działaĔ w elektrociepłowni.
ħródło: opracowanie własne na podstawie[6]

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym obejmuje szereg działaĔ. W przedsiĊbiorstwie
energetycznym bĊdzie ono skoncentrowane na zapewnieniu ciągłoĞci dostaw energii i ciepła
odbiorcom, dziĊki sprawnemu zarządzaniu bezpieczeĔstwem łaĔcuchów dostaw paliw.
Pierwszym krokiem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest identyfikacja ryzyka. Po tym
etapie dokonuje siĊ ich analizy czego rezultatem moĪe byü zbudowanie modelu zagroĪeĔ,
jakie mogą pojawiü siĊ w przedsiĊbiorstwie. Kolejnym krokiem jest ocena tego ryzyka, czyli
pomiar prawdopodobieĔstwa wystąpienia okreĞlonych niepewnych zdarzeĔ oraz pomiar
moĪliwej skali ich skutków [3, s.34]– czego wyrazem moĪe byü wzór:

R = P ⋅W

(1)

gdzie: R – ryzyko, P – prawdopodobieĔstwo zdarzenia, W – wpływ tego zdarzenia na
działalnoĞü organizacji.
NastĊpnie naleĪy dokonaü klasyfikacji ryzyka jakie moĪe wystąpiü w przedsiĊbiorstwie
na: ryzyko poznawalne i niepoznawalne, mierzalne i niemierzalne, po czym moĪna stworzyü
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odpowiednie ĞcieĪki działania, uruchamiane w momencie zaistnienia zagroĪenia. Ostatnim
etapem jest kontrola skutecznoĞci zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiĊbiorstwie.

2. BEZPIECZEēSTWO ŁAēCUCHÓW DOSTAW
W ELEKTROCIEPŁOWNI
Celem nadrzĊdnym logistyki jest zorganizowanie łaĔcuchów dostaw, poprzez zapewnienie
właĞciwych zasobów w odpowiednim miejscu, czasie, iloĞci, jakoĞci itd. We współczesnych
procesach naleĪy jeszcze zwróciü szczególną uwagĊ na ich bezpieczeĔstwo, które w istotny
sposób wpływa na wykonanie i jakoĞü usług logistycznych. Na zagroĪenie bezpieczeĔstwa
w łaĔcuchach dostaw wpływ mają procesy globalizacji gospodarki. ZagroĪenia te związane są
z terroryzmem, czy teĪ mogą byü wynikiem strategicznych planów inwestycyjnych, które
w bezpoĞredni sposób mogą wpływaü na Īycie w danym kraju - przykładem moĪe byü sfera
energetyki.
Poziom bezpieczeĔstwa energetycznego moĪe byü rozpatrywany w róĪnych kategoriach.
Przede wszystkim zaleĪy od takich czynników jak:
– stopieĔ zrównowaĪenia popytu i podaĪy na energiĊ i paliwa,
– stopieĔ zrównowaĪonej i zróĪnicowanej struktury noĞników energii tworzących krajowy
bilans paliwowy,
– stopieĔ zdywersyfikowania Ĩródeł dostaw przy akceptowalnym poziomie kosztów oraz
przewidywanych potrzebach,
– stan techniczny i wysoka sprawnoĞü obiektów przemian energetycznych oraz systemów
transportu, przesyłu i dystrybucji paliw i energii,
– stany zapasów paliw w iloĞci zapewniającej utrzymanie ciągłoĞci dostaw do odbiorców,
– uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania przedsiĊbiorstw energetycznych,
– lokalne bezpieczeĔstwo energetyczne.
Z punktu widzenia bezpieczeĔstwa łaĔcuchów dostaw w energetyce naleĪy wziąü pod
uwagĊ stan zapasów paliw, który zapewnia ciągłoĞü dostaw energii i ciepła odbiorcom.
Produkcja energii elektrycznej i ciepła w Polce pochodzi w 90% z wĊgla (z wĊgla
kamiennego wytwarzamy ok. 60 proc. energii, a z brunatnego blisko 30 proc.). Polska
potrzebuje rocznie 65 mln ton surowca. Według rokowaĔ ĝwiatowej Agencji Energii
w 2030 r. Polska nadal bĊdzie potrzebowaü 52 mln ton wĊgla (tylko kamiennego) do
produkcji prądu, i niekoniecznie musi to byü wĊgiel polski [8].
BezpieczeĔstwo realizacji łaĔcuchów dostaw w energetyce jest kategorią bardzo szeroką
i złoĪoną. Związane jest z wieloma czynnikami, m.in. z czynnikami potencjalnego
terroryzmu - jako zagroĪenia mogącego nieĞü najwiĊksze skutki, ale równieĪ z warunkami
klimatycznymi, czy nieprzewidzianymi zdarzeniami (wypadki, strajkami). BezpieczeĔstwo
łaĔcuchów dostaw paliw stałych zaleĪy równieĪ od wszystkich podmiotów realizujących
łaĔcuch logistyczny w elektrociepłowni, czyli dostawców surowców potrzebnych do
produkcji energii i ciepła. Prewencja w zakresie bezpieczeĔstwa realizacji procesów
logistycznych powinna wiĊc byü prowadzona na poziomie wszystkich podmiotów
uczestniczących w tym łaĔcuchu dostaw w mniejszym lub wiĊkszym zakresie.
System dotyczący tworzenia i finansowania zapasów paliw w elektrociepłowni powoduje,
iĪ w przypadku zakłóceĔ w płynnoĞci dostawach paliw ze Ĩródeł kontraktowych, zapasy te
gwarantują utrzymanie dostaw energii elektrycznej i cieplnej w iloĞciach zapewniających
właĞciwą
obsługĊ
odbiorców.
WskaĨniki
stanu
zapasów
paliw
stałych
w Polsce są bardzo zbliĪone do wskaĨników obowiązujących w Unii Europejskiej.
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2.1. Struktura zapasów według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003
roku dotyczy utrzymania odpowiedniego poziomu zapasów paliw w przedsiĊbiorstwach
energetycznych. W dokumencie tym, w szczegółowy sposób okreĞlono wielkoĞü zapasów
paliw, a takĪe sposób ich gromadzenia i kontroli stanu zapasów przez przedsiĊbiorstwa.
Struktura zapasów opisanych w Rozporządzeniu dotyczy wĊgla kamiennego, wĊgla
brunatnego oraz oleju opałowego. PrzedsiĊbiorstwa dostarczające energiĊ i ciepło powinny
posiadaü nastĊpujące wielkoĞci poszczególnych paliw:[7]
1. zapas wĊgla kamiennego powinien odpowiadaü co najmniej:
a) trzydobowemu zuĪyciu, gdy wĊgiel jest dostarczany przy uĪyciu taĞmociągów, do
miejsca składowania sąsiadującego z miejscem wytwarzania energii, bezpoĞrednio
z kopalni, która go wydobywa i ma zawartą umowĊ sprzedaĪy na okres nie krótszy niĪ
rok. Wówczas dostawca jest zobowiązany do gromadzenia i utrzymania zapasów na
składowisku w iloĞci co najmniej czternastodobowego zuĪycia dostĊpnym dla tego
przedsiĊbiorstwa w kaĪdym czasie;
b) dwudziestodobowemu zuĪyciu, jeĞli wĊgiel jest dostarczany transportem kolejowym
lub samochodowym, a takĪe przy uĪyciu taĞmociągów do miejsca składowania
sąsiadującego z miejscem wytwarzania energii, a odległoĞü składowania zapasów
wĊgla z kopalĔ, które dostarczają łącznie 70%przewidywanego zuĪycia nie przekracza
50 km;
c) trzydziestodobowemu zuĪyciu, jeĞli zapasy wĊgla kamiennego znajdują siĊ w miejscu
składowania w sąsiedztwie miejsca wytwarzania energii, a ich dostarczenie nie spełnia
warunków okreĞlonych w punkcie a i b;
2. zapas wĊgla brunatnego powinien wynosiü co najmniej dwudziestodobowemu
zuĪyciu, z uwzglĊdnieniem zapasu wĊgla gromadzonego i utrzymywanego przez
dostawców na podstawie zawartej z przedsiĊbiorstwem umowy sprzedaĪy na okres
dłuĪy niĪ jeden rok, wówczas gdy wĊgiel brunatny jest dostarczany z kopalni za
pomocą taĞmociągów do miejsca składowania sąsiadującego z miejscem wytwarzania
energii;
3. zapas oleju opałowego powinien odpowiadaü co najmniej dwudziestodobowemu
zuĪyciu, jeĞli jest on dostarczany transportem kolejowym lub samochodowym do
miejsca składowania, które jest w sąsiedztwie miejsca wytwarzania energii.
Rozporządzenie równieĪ okreĞla sposób ustalania dobowego zuĪycia paliwa
w poszczególnych miesiącach. Wynika z tego, Īe [7]:
1. od 1 listopada do 31 marca – liczymy iloczyn Ğredniego dobowego zuĪycia w tym
okresie z trzech ostatnich lat, a współczynnik zapasów w poszczególnych miesiącach
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 paĨdziernika – zapas bĊdzie stanowił iloczyn Ğredniego dobowego
zuĪycia w tym okresie w trzech ostatnich latach, a współczynnik w poszczególnych
miesiącach bĊdzie wynosił:
a) 0,8 – w okresie od 1 kwietnia do 30 wrzeĞnia,
b) 1,0 – w paĨdzierniku.
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2.2. Struktura zapasów w przykładowej elektrociepłowni
BezpieczeĔstwo energetyczne było dotychczas odnoszone do całego paĔstwa.
W przyszłoĞci naleĪy załoĪyü coraz wiĊksze znaczenie lokalnego bezpieczeĔstwa
energetycznego, jako efekt konsekwentnie wdraĪanej reformy administracyjnej kraju,
polegającej m.in. na delegowaniu szeregu uprawnieĔ administracji centralnej na szczebel
województw, powiatów i gmin.
Na zarządach gmin ciąĪy obowiązek takiego planowania i sposobów realizacji pokrycia
potrzeb energetycznych na terenie swego działania, aby spełniony był warunek ciągłoĞci
i niezawodnoĞci dostaw paliw i energii do odbiorców.
Przykładowa elektrociepłownia funkcjonująca na terenie jednego z województw składa siĊ
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 % mieszkaĔców miasta w którym siĊ znajduje.
Elektrociepłownia ta jest dostawcą ciepła uĪytkowego w wodzie sieciowej (zaspokojenie
komfortu cieplnego mieszkaĔców) i ciepła uĪytkowego w parze technologicznej
(przedsiĊbiorstwa produkcyjne) oraz bĊdąc najwiĊkszym wytwórcą energii elektrycznej
w jednym z województw wykorzystuje do procesu wytwarzania jako paliwo wĊgiel
i biomasĊ. Ze wzglĊdu na brak moĪliwoĞci otrzymywania odpowiednich iloĞci paliw
w okreĞlonym czasie jak i uwzglĊdniając przepisy prawne (bezpieczeĔstwo energetyczne)
naleĪy je gromadziü w odpowiedniej iloĞci. JeĪeli chodzi o wĊgiel kwestiĊ gromadzenia
odpowiednich zapasów regulują przepisy prawa energetycznego a konkretnie Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. „w sprawie zapasów
paliw w przedsiĊbiorstwach energetycznych”[7].
W związku z tym naleĪy posiadaü odpowiednie magazyny tzw. rezerwowe składy wĊgla,
które to przeznaczone są do dłuĪszego przechowywania zapasu wĊgla, powstałego w okresie
zmniejszonego jego zuĪycia z nadwyĪek dostaw w porównaniu do rzeczywistego
zapotrzebowania, a przeznaczonego do pokrycia niedoborów w dostawach w okresie
zwiĊkszonego zuĪycia wĊgla. WĊgiel gromadzony jest w postaci zwału tj. usypiska
w kształcie regularnej bryły np. pryzmy.
Wszystkie elektrociepłownie posiadają bardzo duĪe składy wĊgla o pojemnoĞci powyĪej
50 000 ton i tak[5]:
1. Elektrociepłownia 1 – pojemnoĞü maksymalna to 80 000 ton,
2. Elektrociepłownia 2 – pojemnoĞü maksymalna to 80 000 ton,
3. Elektrociepłownia 3– pojemnoĞü maksymalna to 222 000 ton.
WĊgiel zgromadzony w tych iloĞciach na poszczególnych placach pozwala na
nieprzerwaną pracĊ poszczególnych elektrociepłowni przy maksymalny zuĪyciu przez:
1. Elektrociepłownia 1 – 50 dni,
2. Elektrociepłownia 2 – 35 dni,
3. Elektrociepłownia 3 – 110 dni.
W przypadku zgromadzenia takich iloĞci wĊgla pozwoli to w przypadku jakichkolwiek
zakłóceĔ związanych z dostawcami wĊgla czy teĪ przewoĨnikami na długotrwałą pracĊ bez
przerywania dostaw ciepła w okresie zimowym.
Dobowe maksymalne zuĪycie we wszystkich EC wynosi około 6 000 ton, zaĞ zuĪycie
roczne wynosi ok. 1 000 000 ton.
Na wykresie 1. przedstawiono planowane dostawy i zuĪycie wĊgla w przykładowej
elektrociepłowni w 2011 roku.
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Wykres 1. Planowane dostawy i zuĪycie wĊgla w elektrociepłowni w 2011 roku.
ħródło: [5]

RównoczeĞnie w procesie spalania paliw zuĪywana jest biomasa. W elektrociepłowni tej
moĪna wyróĪniü trzy odrĊbne systemy spalania biomasy:
1. Elektrociepłownia 2 – instalacja współspalania (razem z wĊglem) na 2 kotłach
parowych (OP-230),
2. Elektrociepłownia 3 – instalacja współspalania (razem z wĊglem) 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 regulujących wielkoĞü
posiadanych zapasów.
W procesie spalania biomasy wystĊpują nastĊpujące miejsca magazynowe dla biomasy:
1. Elektrociepłownia 2 – 2 zbiorniki po 1 500 m3 dla peletów (po 900 ton). Jest to zapas
wystarczający na 6 dni nieprzerwanej pracy na współspalaniu.
2. Elektrociepłownia 3 – rezerwowy plac biomasy o pojemnoĞci 3 000 ton. WielkoĞü ta
pozwala na 15 dni nieprzerwanej pracy na współspalaniu.
3. Elektrociepłownia 3 – 3 zbiorniki po 4 700 m3 dla zrĊbki drzewnej (po 1 900 ton)
i 4 zbiorniki po 600 m3 dla peletów (po 360 ton) oraz plac awaryjny o pojemnoĞci
3 000 ton.
Elektrociepłownia 3 posiada najsprawniejsze urządzenia wytwórcze co jest powodem
najwiĊkszego jej udziału w produkcji ciepła i energii elektrycznej w skali tego miasta. Jest to
powodem wiĊkszego zuĪycia paliw w stosunku do dwóch pozostałych Elektrociepłowni co
wpływa na logistykĊ dostaw paliw.
Zakład posiada 3 bloki energetyczne pracujące w układzie skojarzonym (jednoczesne
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej) oraz 3 kotły ciepłownicze słuĪące wytwarzaniu
ciepła. Dwa z trzech bloków zuĪywają wĊgiel i biomasĊ zaĞ trzeci tylko biomasĊ.
Magazyn do przechowywania wĊgla składa siĊ z trzech placów:
– Plac A – pojemnoĞü 90 000 t
– Plac B – pojemnoĞü 90 000 t
– Plac D – pojemnoĞü 42 000 t
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Plac C jest przystosowany do gromadzenia biomasy wykorzystywanej w procesie
współspalania o pojemnoĞci 3 000 ton.
Na rysunku 3. przedstawiono schemat układu paliw do współspalania (magazyn wĊgla
i biomasy).

Rys.3. Schemat układu paliw do współspalania
ħródło: [5]

W okresie zimowym Ğredniodobowe zuĪycie wĊgla wynosi ok. 2 000 ton zaĞ biomasy ok.
200 ton.
Były plac C (wĊglowy) został przerobiony na plac biomasowy, gdzie czĊĞü została
zadaszona (gromadzenie tzw. biomasy szlachetnej - pelet rolny) i postawiona została
infrastruktura związana z podawaniem biomasy na przenoĞniki wĊglowe. 2/3 placu zostało
wybetonowane aby uniknąü gromadzenia siĊ wody co niekorzystnie wpływało by na jakoĞü
biomasy podawanej do kotłów. BiomasĊ przeznaczoną do współspalania podaje siĊ tylko na
kotły parowe wĊglowe(OP-230 i OP-430). Jest to związane z uzyskiwaniem Ğwiadectw
pochodzenia z OZE (certyfikaty zielone) dla energii elektrycznej. Na dzieĔ dzisiejszy brak
jest zapisów związanych ze Ğwiadectwami pochodzenia z OZE uzyskiwanymi z produkcji
ciepła.
W związku z przebudową kotła na spalanie biomasy naleĪało od podstaw przygotowaü
całą gospodarkĊ podawania biomasy. WiąĪĊ siĊ to ze zmianą logistyki dostaw nowego paliwa
z powodu wielkoĞci zuĪycia. O ile, przy osiągniĊciu maksymalnej wydajnoĞci kotła, wĊgla
spalano ok. 750 Mg wĊgla o tyle biomasy naleĪy spalaü ok. 1 200 Mg. RóĪnica ta wynika
z róĪnych wartoĞci opałowej jednej tony paliwa (dla wĊgla wynosi ona ok. 21 000 kJ/kg a dla
biomasy ok. 12 000 kJ/kg).

PODSUMOWANIE
W zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w elektrociepłowni szczególną uwagĊ naleĪy
zwróciü na bezpieczeĔstwo łaĔcuchów dostaw. Mimo, wiĊzi miĊdzy przedsiĊbiorstwem
energetycznym, a dostawcami paliw stałych są oparte na wieloletnich kontraktach, to w tak
zmieniających siĊ i nieprzewidywalnych warunkach zachodzących w gospodarce krajowej
i Ğwiatowej, mogą coraz czĊĞciej pojawiaü siĊ zagroĪenia. Stąd teĪ wiĊkszego znaczenia
powinna nabieraü ocena ryzyka w łaĔcuchach dostaw, związana głównie z oceną niepewnoĞci
transakcji i z konkurencją.
W trakcie zawierania wieloletnich umów miĊdzy elektrociepłownią, a kopalniami wĊgla
i innymi dostawcami surowców niezbĊdnych do produkcji energii i ciepła, duĪe znaczenie dla
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zarządzania ryzykiem operacyjnym ma elastycznoĞü umowy i jednoczeĞnie jej maksymalna
konkretnoĞü. Parametry zmienne w umowie, takie jak np. ceny wĊgla (ich wzrost lub spadek
wskutek sytuacji rynkowej lub teĪ decyzji władz), muszą byü jasne, konkretne i terminowe.
OkreĞlony powinien zostaü takĪe sposób rozstrzygniĊcia ewentualnych sporów w tym
zakresie.
Problemy mogą dotyczyü równieĪ stanu prawnego oraz uwarunkowaĔ zarówno
organizacyjnych jak i ekonomicznych w zakresie utrzymywania zapasów paliw, wyznaczania
czynników ryzyka w porównaniu do czynnoĞci zapobiegawczych, a takĪe procedur
dotyczących 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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