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GENEZA
Szeroko pojęta transformacja energetyczna Polski to temat, który od 1989 roku wzbudzał dyskusje, a przede
wszystkim był identyfikowany jako determinanta przyszłego rozwoju gospodarczego. O ile w latach
dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku odejście od węgla, na którym w znakomitej większości opierała się
polska energetyka, nie było jeszcze procesem absolutnie koniecznym, to aspiracje związane z dołączeniem
do Unii Europejskiej, a co za tym idzie wprowadzanie nowoczesnych źródeł wytwórczych, wskazywały na to,
że zmiany w tym sektorze będą nieuniknione.
Pierwszym, znaczącym krokiem w kierunku zmiany miksu energetycznego był rozwój lądowej energetyki
wiatrowej, którego początek nastąpił praktycznie równolegle do wejścia Polski do UE. W kolejnych latach
energetyka wiatrowa rozwijała się dynamicznie mimo braku rozwiązań legislacyjnych precyzyjnie regulujących
pozyskiwanie decyzji administracyjnych, a w początkowej fazie również braku wystarczającej liczby ekspertów
zarówno w obszarze procesu inwestycyjnego, jak i etapu realizacyjnego. Jednak w ciągu kilku lat problem
braku kadr został rozwiązany przede wszystkim ze względu na transfer know-how z firm zagranicznych oraz
zaangażowanie specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych w innych
sektorach. Ograniczeniem, z którym branża wiatrowa musiała się w pewnym momencie zmierzyć, była
możliwość przyłączenia nowych projektów do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wynikająca z
niewystarczających inwestycji po stronie operatorów sieci dystrybucyjnej oraz operatora sieci przesyłowej.
Kolejne lata pokazały, że nie tylko branża wiatrowa napotkała ten problem. Znaczne wyhamowanie nastąpiło
w 2016 roku, kiedy wprowadzono ustawę „o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych”, która
regulowała budowę projektów wiatrowych zgodnie z zasadą „10h”, co w praktyce zamknęło możliwość
rozwoju tego typu przedsięwzięć w Polsce. W kolejnych latach w obszarze OZE do realizacji budowlanej
trafiały projekty, które uzyskały pozwolenia na budowę przed wprowadzeniem ww. ustawy, ale mimo
chwilowego spowolnienia hossa w sektorze energetycznym czekała „tuż za rogiem”.
Już rok 2019 wskazywał, że stoimy w przededniu bardzo dynamicznego rozwoju fotowoltaiki, która w 2020
roku stała się hitem inwestycyjnym na rynku OZE. Obecnie widzimy jednak spowolnienie, głównie związane z
ograniczeniem, które wcześniej dotknęło sektor lądowej energetyki wiatrowej, czyli znaczące zmniejszenie
możliwości przyłączeniowych dla nowych projektów. Naturalnym krokiem dla lądowych projektów OZE jest ich
integracja poprzez wprowadzenie rozwiązań związanych ze współdzieleniem linii przyłączeniowych dla
istniejących farm wiatrowych (cable pooling), hybrydyzacja nowych projektów również z udziałem magazynów
energii oraz uregulowanie zasady direct line, co pozwoli na bezpośrednie przyłączanie źródeł wytwórczych do
odbiorców.
Równolegle do rozwoju nowych źródeł wytwórczych przygotowywane i realizowane są inwestycje w sieć
przesyłową, która pozwoli na realne przyłączenie projektów, szczególnie z obszaru MFW, zgodnie z wydanymi
już warunkami przyłączenia do sieci, a w przyszłości pozwoli na przyłączenie kolejnych projektów.
Transformacja energetyczna wymaga jednak przygotowania dalszych planów rozwojowych w zakresie
inwestycji sieciowych. Niezbędnymi inwestycjami towarzyszącymi odnawialnym źródłom wytwórczym będą
projekty wspomagające stabilizację Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, klasyczne magazyny energii,
elektrolizery wodoru oraz projekty CCGT (elektrociepłownie gazowo-parowe). Należy również pamiętać, że w
związku z wdrażaniem pakietu „Fit for 55”, na swoją szansę cały czas czekają projekty wychwytywania i
przechowywania lub wykorzystania dwutlenku węgla (CCS/CCU).
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Warto zwrócić uwagę również na fakt, że transformacja energetyczna to
nie tylko zmiana sposobu wytwarzania energii, ale również usługi DSR,
czyli możliwości ograniczania zapotrzebowania na moc. Rynek tych
usług jest stosunkowo młody, ale najbliższe lata mogą znacząco
napędzić zapotrzebowanie na DSR.
W sektorze transportu dynamika zmian jest także niezwykle widoczna.
Wodór staje się nieodłącznym elementem zielonej transformacji, wydaje
się, że najbliższe lata to przede wszystkim synergia energetyki
wiatrowej i fotowoltaiki z instalacjami wytwarzania wodoru. Z drugiej
strony wykorzystanie wodoru w transporcie, które wymaga budowy
stacji ładowania, a przede wszystkim nowoczesnej technologii
wytwarzania zbiorników do przewożenia i składowania wodoru.
Kolejnym paliwem gazowym, które może stanowić istotny element
transformacyjny, jest biometan i jego wykorzystanie nie tylko jako gazu
zatłaczanego do sieci, ale także jako paliwa wykorzystywanego w
projektach energetyki zawodowej. Konieczność wyłączenia bloków 200
MW wymusza zastąpienie ich nowymi mocami wytwórczymi z
wykorzystaniem biometanu i wodoru.
Znaczącym czynnikiem mającym wpływ na sektor energetyczny, a także
na rewizję założeń dotyczących strategii energetycznej dla całej Europy,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb transformacji energetycznej w
Polsce, jest rosyjska inwazja na Ukrainę. Kolejne pakiety sankcji, które
docelowo prawdopodobnie całkowicie wyłączą Rosję z obrotu
gospodarczego, już doprowadzają do dynamicznych zmian szczególnie
w obszarze dostaw nośników energii oraz kreują szanse dla nowych
sektorów energetyki. Ograniczenia w dostawie gazu z dotychczasowych
kierunków tworzą olbrzymie możliwości dla sektora biogazu, a w
zasadzie biometanu oraz rozwoju projektów wodorowych. Wydarzenia
za naszą wschodnią granicą z całą pewnością przyspieszą
przygotowanie legislacji zabezpieczających rozwój projektów w tych
sektorach. Obecnej sytuacji przyglądają się również firmy specjalizujące
się w technologiach zgazowania węgla. Wiele krajów daje jasny sygnał,
że odejście od rozwoju energetyki jądrowej było przedwczesne.
Zdarzają się głosy o powrocie do węgla, ale w tym obszarze raczej
należy zakładać chwilowe spowolnienie w odchodzeniu od niego, a
transformacja w kierunku gospodarki bezemisyjnej nie jest zagrożona.
Skala wyzwań stojąca przed sektorem energetycznym w Polsce w
bieżącej i nadchodzącej dekadzie znacząco przekracza sumę
zrealizowanych inwestycji po roku 1989. Interdyscyplinarność
projektów, ilość interfejsów wewnętrznych, ale także w relacji pomiędzy
wydawałoby się niezależnymi projektami, innowacyjność oraz przede
wszystkim ramy czasowe, w których projekty powinny zostać
zrealizowane, generują potrzeby zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry
zarówno w obszarze technicznym, jak i zarządczym.

Krzysztof Nadolski
Advisor to the Board
Energy Sector
HRK S.A.
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ENERGETYKA

WIATROWA
Morska energetyka wiatrowa stanie się
jednym z dwóch największych kół
zamachowych w silniku, który będzie
napędzał polską gospodarkę w bieżącej
dekadzie.
Przygotowanie pierwszych projektów MFW przez
inwestorów, którzy otrzymali już pozwolenia na
wznoszenia sztucznych wysp (PWSZ), przechodzi do fazy
projektowania technicznego zarówno w obszarze
samych farm, jak i inwestycji liniowych związanych z
wyprowadzeniem mocy.
W styczniu 2022 roku otwarto możliwość składania
wniosków na kolejne lokalizacje morskich farm
wiatrowych. Potencjalni inwestorzy rozpoczęli
procedury aplikacyjne, co w niedalekiej przyszłości
wygeneruje konieczność budowy kolejnych zespołów
dedykowanych do rozpoczęcia prac deweloperskich dla
tych projektów.
Ze względu na skalę inwestycji większość inwestorów
już na etapie deweloperskim rozpoczęło dialog z
potencjalnymi partnerami, którzy w ramach łańcucha
dostaw zapewnią wsparcie w obszarze: turbin
wiatrowych, fundamentów i konstrukcji wsporczych,
stacji elektroenergetycznych (morskich i lądowych),
połączeń wewnętrznych i kabli eksportowych, logistyki,
transportu oraz O&M. Podmioty, które zostaną wybrane
do realizacji tych zadań, bardzo często już dzisiaj
borykają się z brakiem kadry na potrzeby produkcyjne,
a zwiększenie zamówień może pogłębić problemy z
zapewnieniem odpowiedniej ilości pracowników.
Realizacja projektów morskich farm wiatrowych wiąże
się również z przeprowadzeniem projektów
towarzyszących, szczególnie w obszarze inwestycji
portowych, zarówno portu instalacyjnego, jak i portów
serwisowych. Terminowe ukończenie tych inwestycji
warunkuje rozpoczęcie budowy i obsługi MFW,
a jednocześnie stawia nowe wyzwania w realizacji zadań
z zakresu hydrotechniki oraz przygotowania części
logistycznej.

Sektor morskich farm wiatrowych nadal stoi przed
poważnym wyzwaniem uzupełniania kadry
managerskiej i eksperckiej, która zapewni realizację
wszystkich niezbędnych inwestycji. Patrząc przez
pryzmat trzech ostatnich lat, w których nastąpiło
przyspieszenie rozwoju sektora, widać zdecydowaną
przewagę popytu nad podażą wykwalifikowanej kadry
oferowanej przez rynek, nawet uwzględniając
reemigrację ekspertów, którzy dotychczas pracowali
przy projektach zagranicznych. W obszarze
przygotowania projektów największe zapotrzebowanie
na specjalistów występuje w projektowaniu konstrukcji
wsporczych i fundamentowaniu dna morskiego,
wyprowadzeniu mocy, projektowaniu stacji HVDC (linii
wysokiego napięcia prądu stałego), O&M (zarządzaniu
technicznym). Odczuwalny jest także deficyt kadry
menedżerskiej doświadczonej w zarządzaniu projektami
o bardzo dużej skali, w których występuje mnogość
często bardzo skomplikowanych interfejsów.
Odpowiedzią na to wyzwanie jest skuteczne
pozyskiwanie kadr z projektów zagranicznych, ale
również rozwój kompetencji ekspertów i menedżerów,
którzy dotychczas realizowali projekty infrastrukturalne
poza obszarem morskich farm wiatrowych.
Na etapie realizacji budowlanej należy spodziewać się
przede wszystkim pogłębienia problemu z dostępnością
wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych.
Dostępność spawaczy i monterów jest problemem, z
którym sektor stoczniowy boryka się od lat. Firmy z
sektora inicjują współpracę ze szkolnictwem
zawodowym, jednak wydaje się, że w tym obszarze
niezbędne są dalsze reformy, które pozwolą na
podniesienie poziomu kształcenia oraz zainteresowania
uczniów wybraniem takiej ścieżki zawodowej.
Rozwiązaniem globalnym, które jednocześnie rozwiąże
problem kadry pracującej dotychczas w sektorze
górniczym lub energetyki zawodowej, jest zapewnienie
możliwości przekwalifikowania. Powstające centra
kształcenia i budowania kompetencji OZE z udziałem
partnerów publicznych i prywatnych mogą uzupełnić
lukę na etapie realizacji budowalnej. Równolegle na
rynku dostępne są dwa kierunki studiów
podyplomowych. Oblegany na Politechnice Gdańskiej
kierunek "Morska Energetyka Wiatrowa" oraz
nowopowstałe studia „Zarządzanie ryzykiem w morskim
przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” na
Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Studia podyplomowe
są jednak narzędziem edukacyjnym, co najwyżej
wprowadzającym w obszar, którego dotyczą, więc w
przypadku wysokiego zapotrzebowania na wiedzę
ekspercką mogą nie zapewniać wypełnienia istniejącej
na rynku luki kompetencyjnej.
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KOMENTARZ EKSPERCKI

PGE
lider sektora
offshore
Sektor morskiej energetyki wiatrowej
w Polsce to zupełnie nowa gałąź
energetyki, której rozwinięcie wymaga
ogromnego zaangażowania, konkretnej
perspektywy
strategicznej
i, Ico
KOMENTARZ
EKSPERCK
najważniejsze – nowej wiedzy i
umiejętności. Segment offshore
sukcesywnie będzie tworzył miejsca
pracy i zawody przyszłości. Grupa PGE
jest liderem morskiej energetyki
wiatrowej na rodzimym rynku i od
samego początku stawia na rozwój
specjalistycznych kompetencji,
zatrudniając profesjonalistów, których
wiedza i umiejętności będą miały
kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku
offshore w Polsce.
Grupa PGE prowadzi obecnie najbardziej
zaawansowane projekty z zakresu morskiej
energetyki wiatrowej w polskiej części Morza
Bałtyckiego. Spółką w Grupie PGE odpowiedzialną za
rozwój morskich inwestycji wiatrowych jest PGE
Baltica. Pełni ona funkcję centrum kompetencyjnego i
ma przed sobą duże wyzwanie, związane z realizacją
morskich inwestycji, będących podstawą
transformacji energetycznej w Polsce. PGE Baltica
została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka
odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w
Grupie Kapitałowej PGE. Zgodnie ze strategią, Grupa
PGE do 2040 roku będzie posiadać co najmniej 6,5
GW zainstalowanych mocy w polskiej części Bałtyku.
PGE Baltica realizuje obecnie projekty o łącznej mocy
3,5 GW, w tym największy na Morzu Bałtyckim projekt
Morskiej Farmy Wiatrowej o mocy 2,5 GW razem z
duńskim partnerem - spółką Ørsted. PGE pracuje
także nad samodzielną inwestycją Baltica 1 o mocy
ok. 1 GW.
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Rozwój kapitału ludzkiego
PGE Baltica kładzie duży nacisk na proces
pozyskiwania, adaptacji i rozwoju pracowników.
Jedną z inicjatyw strategicznych, które spółka
rozwija, jest stała i zaplanowana inwestycja w
kapitał ludzki, włączając w to młode kadry. PGE
Baltica kładzie nacisk na transparentny i
jakościowy proces rekrutacyjny, który za każdym
razem jest szyty na miarę potrzeb. W
pozyskiwaniu pracowników spółka wykorzystuje
dostępne narzędzia rekrutacyjne, aby dokonać
najlepszych wyborów. Jest również
zaangażowana w szereg programów
skierowanych do młodych osób, wchodzących
na rynek pracy, w tym również programów
autorskich, wspierających rozwój nowych
kompetencji w Grupie PGE.
– Zespół PGE Baltica to blisko 100 osób wysoko
wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i technicznej
oraz młodych pracowników. Stale go powiększamy
o nowych ludzi, którzy są najważniejszym zasobem
spółki, na którym budujemy kapitał branży
offshore. Nasi eksperci posiadają międzynarodowe
doświadczenie w sektorze morskiej energetyki
wiatrowej. To sprawia, że mamy solidny fundament
i mocną pozycję na rynku – mówi Grzegorz
Wysocki, wiceprezes ds. finansowych PGE
Baltica.
Grupa PGE realizuje liczne programy stażowe i
programy praktyk. Cieszą się one niesłabnącym
zainteresowaniem wśród studentów i
absolwentów uczelni technicznych w Polsce.
Morska energetyka wiatrowa jest atrakcyjnym
kierunkiem rozwoju dla młodych ludzi,
stwarzającym szansę na zbudowanie
doświadczenia w nowo powstającej branży.
Grupa Kapitałowa PGE jest tego świadoma i
mocno angażuje się w ten sektor, oferując
młodym współpracę z najlepszymi ekspertami
na rynku, pod okiem których mogą się uczyć i
nabywać nowe umiejętności i wiedzę.
PGE Baltica angażuje młodych studentów i
absolwentów kierunków technicznych w zadania
i prace przygotowujące do rzeczywistych
N O Mfirmy,
ADIC
warunków pracy w branży, w strukturach
monitorując stale ich postępy i rozwój. Młodzi
ludzie realizują szereg zadań z obszarów:
technicznego, rozwoju biznesu oraz
projektowych. Uczą się raportowania, są
zaangażowani w procesy zarządzania wiedzą,
planowania, finansów, analiz, badania rynku w
kontekście poszczególnych elementów morskiej
farmy wiatrowej oraz mają możliwość
wspierania wszystkich obszarów spółki w
codziennych zadaniach.
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Dla nich to bezcenne doświadczenie, dla spółki
możliwość rozwijania potencjału swoich przyszłych
pracowników jeszcze na stażach czy praktykach.
Jednocześnie spółka rozwija istniejące już zespoły. Dba o
ciągłe doskonalenie kadry, skrupulatnie dobierając
szkolenia techniczne, równocześnie rozwijając również
kompetencje miękkie.

Eksperci offshore
Spółka zatrudnia wysoko wyspecjalizowanych
pracowników, którzy posiadają solidne doświadczenie w
branży offshore.
Część z nich to osoby, które pracowały przy dużych i
najbardziej znanych projektach morskich farm
wiatrowych na całym świecie. PGE Baltica od początku
nastawiona była na zbudowanie silnej, ale
ukierunkowanej na dalszy rozwój organizacji. Spółka
stawia na rozwój i będzie się stale rozbudowywać,
zasilając zespoły nowymi kompetencjami.
Jednocześnie spółka rozwija istniejące już zespoły. Dba o
ciągłe doskonalenie kadry, skrupulatnie dobierając
szkolenia techniczne równocześnie rozwijając również
kompetencje miękkie.

Dzięki CRK osoby kończące pracę w konwencjonalnej
energetyce węglowej i mieszkańcy regionu łódzkiego
przejdą szkolenia i rozwiną swoje kompetencje w takich
obszarach jak m.in. energetyka odnawialna. Centrum
będzie kształciło w zawodach, na które będzie
zapotrzebowanie w Grupie PGE.
W sektorze offshore wind będziemy niebawem
potrzebować wysoko wykwalifikowanej kadry
menadżerskiej jak i eksperckiej z zakresu m.in.
projektowania, budowy, eksploatacji i serwisowania
morskich elektrowni wiatrowych, a także zarządzania
nimi. W odpowiedzi na potrzeby rynku i przygotowując
się do pokrycia zapotrzebowania na nowe kompetencje i
kwalifikacje dla branży offshore, a także zarządzania
nimi, PGE wspólnie z Uczelnią Łazarskiego uruchamia
pierwszy w Polsce kierunek „Morska energetyka
wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja
inwestycji” mający przygotować ekspertów do
zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej
energetyce wiatrowej.
AUTORKA:
Marta Chalimoniuk
Kierownik Biura HR

Inwestycja w rozwój kapitału ludzkiego
W Grupie PGE istnieje świadome podejście do
ekonomicznych, jak i społecznych skutków transformacji.
Do rozwoju kierunków energetyki zeroemisyjnej
potrzebne są nowe inwestycje, które wiążą się z nowymi
technologiami wytwarzania energii elektrycznej a tym
samym zapotrzebowaniem na nowe kompetencje i
kwalifikacje zawodowe, stąd pojawiają się również
rozwiązania dla pracowników.
Grupa PGE świadomie odpowiedziała na potrzebę
przekwalifikowania pracowników związanych z
Kompleksem Bełchatów, gdzie od września 2021 r.
rozpoczęło swoją działalność Centrum Rozwoju
Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej
Grupy Energetycznej. Ośrodek ma pomóc w
przekwalifikowaniu się pracownikom Grupy PGE, bo to
ich w głównej mierze dotknie transformacja
energetyczna. Mieszkańcy regionu łódzkiego będą mieli
także możliwość bezpłatnego uczestniczenia w
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
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TECHNOLOGIE

WODOROWE
Projekty wodorowe będą stanowić
niezbędne uzupełnienie Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
ze względu na wysoki potencjał w zakresie
bilansowania odnawialnych źródeł energii, ale
również mogą doprowadzić do rewolucyjnych
zmian w transporcie, nie tylko lądowym –
najpopularniejszym medialnie, ale przede
wszystkim w morskim i kolejowym, a w
niedalekiej przyszłości również lotniczym.
Z jednej strony technologie wodorowe zarówno
w obszarze produkcji energii (ogniwa paliwowe),
jak i transportu (silniki rakietowe) pracujące na
mieszance LH/LOX, czyli ciekłego wodoru i
tlenu, funkcjonują od połowy ubiegłego stulecia
w sektorze kosmicznym, jednak dopiero w
ostatnich latach pojawiły się realne pomysły na
ich upowszechnienie w sektorze energetycznym
oraz transportowym.
Produkcja zielonego wodoru we współpracy z
niestabilnymi źródłami wytwórczymi, które w
obecnej dekadzie zdominują wytwarzanie
energii, jest w zasadzie nieunikniona. Kluczowe
będzie jego wykorzystanie, ale już na etapie
koncepcyjnym projektów widać potrzebę
rozwijania wielu technologii niezbędnych do
kompleksowej realizacji przedsięwzięć
wodorowych.
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Jednocześnie firmy, które zdecydowały się
na uruchomienie projektów w tym
sektorze lub uzupełnienie
dotychczasowych projektów lub bieżącej
działalności o wykorzystanie technologii
wodorowych zgłaszają olbrzymie trudności
z pozyskaniem kompetentnej kadry.
Oprócz kilku transferów ze wspomnianego
już sektora kosmicznego lub branży
motoryzacyjnej z krajów prowadzących
zaawansowane prace w obszarze
technologii wodorowych, na rynku trudno
znaleźć przypadki regularnego
wykorzystania ekspertów z innych branż
do projektów wodorowych.
Niezbędnie wydaje się stworzenie
programu kompleksowego przygotowania
kadr dla sektora wodorowego we
współpracy z firmami z sektora
energetycznego, uczelniami wyższymi oraz
przede wszystkim transferu wiedzy i
technologii z zagranicy. Warto również
rozważyć bliższą współpracę sektora
energetycznego oraz firm produkcyjnych,
które mogą włączyć się w łańcuch dostaw
dla projektów wodorowych z firmami z
sektora lotniczego oraz przede wszystkim
kosmicznego.

KOMENTARZ EKSPERCKI

Kadrowe
wyzwania
transformacji
energetycznej
Hydrogen First jest firmą z nowatorskim
podejściem do systemów magazynowania
wodoru. Koncentrujemy się na zbiornikach
ciśnieniowych typu 3 i 4 i pracujemy nad
projektowaniem i wdrażaniem innowacji
produktowych takich jak zmiana kształtu i
wielkości zbiorników czy odpowiedź na
specyficzne potrzeby klientów i rodzącego się
rynku wodorowego w energetyce.
Zajmujemy się także innowacjami procesowymi
(nowoczesne maszyny do szybkiego nawijania
włókna, sposoby użycia tkanego rękawa z włókna czy
wstępnego naprężania tkaniny w odwrotnym
procesie autofrettage) oraz materiałowymi
(wykorzystanie prefabrykatów, zastosowanie innych
niż dotychczas materiałów – biodegradowalne
plastiki, kompozyty metalowe, włókno bazaltowe,
fotoinicjatory UV do żywic).
Prowadzimy obecnie prace nad rozwojem
kompozytowych zbiorników i systemów
magazynowania wodoru w nowym płaskim,
wielokulistym kształcie dla motoryzacji. Zajmujemy
się także wykorzystaniem maszyn do rotomoldingu
do wykonywania monolitycznych naczyń
wewnętrznych z insertami metalowymi, a także
pracujemy nad projektem naczepy ciężarowej do
transportu ponad tony wodoru w zbiornikach
kulistych.
Z uwagi na specyfikę naszej działalności zatrudniamy
głównie osoby o wykształceniu technicznym i
chemicznym. Rozwijając nasz biznes, prowadziliśmy
rekrutacje na stanowiska inżynierów mechaników,
konstruktorów maszyn, mechatronikówautomatyków, chemików czy operatorów parków
maszynowych. W naszej firmie zatrudnienie znajdują
także osoby o kompetencjach zarządczych. Pracują
one zarówno na stanowiskach kierowników grup, jak
i project managerów i project ownerów.
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Od naszych przyszłych pracowników wymagamy przede
wszystkim doświadczenia na podobnym stanowisku
oraz znajomości CAD/CAE, FEM oraz oprogramowania
SolidWorks, ANSYS i programowania PLC. Specyfika
branży, w jakiej działamy sprawia, że preferujemy
kandydatów z wykształceniem technicznym oraz
znajomością języka angielskiego.
Jako firma działająca na nowatorskim rynku borykamy
się z wieloma problemami związanymi z
pozyskiwaniem jakościowych kandydatów na
pracowników. Bazując na dotychczasowych
rekrutacjach, mamy wrażenie, że oczekiwania
finansowe kandydatów są bardzo często
niewspółmierne do zazwyczaj krótkiej praktyki
zawodowej. Widzimy również, że na rynku jest spory
deficyt kandydatów, którzy posiadają, choć częściową,
wiedzę na temat technologii wodorowych, naczyń
ciśnieniowych, przenikania gazu. Z drugiej strony na
nasze ogłoszenia bardzo chętnie odpowiadają studenci
i absolwenci uczelni technicznych, także ci pochodzący
z Bliskiego Wschodu, Indii czy Afryki. Możliwość pracy
w firmie działającej w naszej branży jest dla nich
niezwykle atrakcyjna.
Trudnością, z jaką się borykamy, jest również bardzo
niski spływ CV na ogłoszenia umieszczane na portalach
rekrutacyjnych. Z drugiej strony firmy rekrutacyjne
często przedstawiają kandydatów, którzy mają
odpowiednie doświadczenie, ale ich oczekiwania
finansowe są dla nas zbyt wygórowane.
Rynek wodorowy w swojej obecnej odsłonie jest nowy,
wcześniej przybierał kształt wielkoskalowych instalacji
w sektorze rafineryjnym czy chemicznym lub opierał
swą wiedzę na pracownikach pracujących z wodorem w
stanie ciekłym. Obecnie większość kwestii wodorowych
dotyczy wodoru zielonego, czyli o czystości 99,999%
oraz pochodzącego z energii otrzymywanej z OZE, co w
większości przypadków oznacza wodór
skompresowany do ciśnień ≤70MPa.

Problemy z kształceniem kadr
Nie ma w Polsce zbyt wielu specjalistów w ogólnych
technologiach wodorowych, w tym znających
zagadnienia termodynamiczne wodoru, korozji
wodorowej, przenikalności i napełniania naczyń
ciśnieniowych – specjaliści od technologii wodorowych,
jeśli istnieją, są rozproszeni, mają wiedzę bardzo
wąską oraz są rozchwytywani na rynku przez bardzo
dużych graczy.
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Brakuje także odpowiednich
kierunków studiów zajmujących się
problemami branży wodorowej,
wielu ekspertów pochodzi ze świata
nauki – reprezentuje bardzo wąskie
specjalizacje, a także, w swojej
pracy, prezentuje brak rynkowego
podejścia. Ich doświadczenie i
prowadzone przez nich projekty
dotyczą zagadnień szczegółowych,
niedających obrazu całości
problemów ekonomii wodoru, czyli
opłacalności zastąpienia paliw
kopalnych nowymi paliwami
alternatywnymi, w tym
zeroemisyjnym wodorem.
Oznacza to brak łączenia wiedzy
i doświadczenia z różnych dziedzin
wymaganych w obecnej odsłonie
rynku wodorowego. Eksperci, którzy
byliby pracownikami z wysokim
potencjałem, powinni łączyć wiedzę
i doświadczenie z zakresu
kompozytów, bezpieczeństwa,
materiałoznawstwa i recyclingu,

a także dobrze czuć się w zagadnieniach kruchości, przenikalności wodorowej, budowy stacji HRS,
naczep ciężarowych do transportu czy budowy magazynów energii w cyklu power-to-power z
wykorzystaniem wodoru. Nikt nie ma pojęcia o całości zagadnienia, próby otwarcia rynku zawsze
prowadzą do zatrudnienia firm zagranicznych, które posiadają choćby szczątkową wiedzę na
temat wodoru.
Posiłkowanie się zasobami zagranicznymi – np. z Danii, Holandii, Niemiec czy USA – powoduje
gigantyczne dysproporcje w cenach usług lub produktów. Powstają tam liczne centra wiedzy i
doskonałości (center of excellence), gdzie podejście zagranicznych pracowników jest bardzo
wszechstronne, chcą pomagać, zaciekawieni nowościami w technologii i podejściu, łącząc
doświadczenie w biznesie ze swoim naukowym doświadczeniem. Aby jednak nieco uprościć
porównanie, w dalszym ciągu, nawet pomimo znacznego rozwoju technologii wodoru i jego
ekonomii, nie ma w Europie, pomimo zapewnień, ośrodka badawczego ani notyfikowanej
jednostki certyfikującej wielkie zbiorniki na wodór.

Trudny rynek, ale szanse na rozwój są
Działamy na trudnym rynku pod kątem dostępności
kadr. Jedynym właściwym kierunkiem wydaje się
kształcenie własnych kadr i inwestowanie w rozwój
pozyskanych już pracowników. Drogą w dobrym
kierunku wydaje się także współpraca z uczelniami
i oferowanie studentom wybranych kierunków
technicznych możliwości odbywania praktyk i staży,
czy realizowanie projektów sponsorowanych prac
magisterskich. Dzięki temu osoby zainteresowane
pracą na rynku „zielonego wodoru” będą
zaznajamiać się z tą tematyką już w czasie studiów.
Jako medium bezpośredniego dotarcia do
kandydatów dużo lepiej, niż tradycyjne portale
ogłoszeniowe sprawdzają się social media, które
zapewniają szybsze dotarcie do potencjalnych
zasobów kadrowych, łatwiejszą komunikację, sporą
widoczność i wyższą efektywność kosztową.

Elastyczny pracodawca
Borykając się z trudnym rynkiem kandydata, w
Hydrogen First zapewniamy konkurencyjne warunki
pracy i elastycznie podchodzimy do oczekiwań
pracowników. Wdrożyliśmy pracę zdalną, a także
oferujemy pracownikowi wyposażenie stanowiska
pracy w jego miejscu zamieszkania. Wymiana
dokumentów, a także większość spotkań
prowadzone są zdalnie. Pracowników wyposażamy
w wysokiej jakości sprzęt IT, jak również licencje do
oprogramowania zawodowego. Jesteśmy otwarci na
pracowników spoza Polski – bariera językowa nie
jest problemem. Językiem wymiany informacji
zawodowych jest angielski, a dla wygody życia
codziennego obcokrajowcom pomagamy w nauce
języka polskiego. Inwestujemy także w osoby na
początku drogi zawodowej – zarówno w studentów,
jak i absolwentów bez doświadczenia zawodowego,
dbamy o ich rozwój i przyuczenie do zawodu.

AUTORZY:
Tomasz Bogucki – Prezes Zarządu
Bohdan Bogucki – Szef Strategii, Technologii
i Rozwoju Hydrogen First
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku
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BIOMETAN
Firmy z sektora biogazu, ale także
paliw płynnych, już od kilku lat
wykazują zainteresowanie produkcją
biometanu. Niestety brak regulacji
oraz nie zawsze pozytywne
doświadczenia z przygotowania, a
także realizacji projektów
biogazowych, ich utrzymania oraz
zmian w systemie wsparcia skutecznie
powstrzymywały faktyczne działania w
tym obszarze.
Pierwszym sygnałem, że rynek biometanu
zacznie się rozwijać, było podpisanie
„Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju
sektora biogazu i biometanu”. W efekcie
kilkunastu miesięcy pracy firm z sektora oraz
Ministerstwa Klimatu i Środowiska udało się
wypracować dokument wspierający rozwój
sektora biogazu i biometanu w Polsce.
W grudniu 2021 roku znowelizowano ustawę o
elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Szczególnie interesujące wydają się zmiany
związane z wprowadzeniem nowej kategorii
pojazdów – autobusów napędzanych
biometanem, które na równi z autobusami
elektrycznymi będą traktowane jako pojazdy
zeroemisyjne. Jednocześnie wprowadzono
wymogi dotyczące procentowego udziału
autobusów zeroemisyjnych we flotach
komunikacji miejskiej.
Zastosowanie biometanu wykracza
zdecydowanie poza sektor transportowy. Orlen
oraz PGNiG planują utworzenie spółki
dedykowanej do rozwoju i realizacji projektów
biometanowych, a także do obrotu biometanem
i implementacji jego wykorzystania w różnych
obszarach działalności tych spółek.
Zatłaczanie wytworzonego lokalnie biometanu
jako zielonego nośnika energii do sieci
dystrybucyjnej stanowi kolejny krok w
zwiększaniu udziału OZE w miksie
energetycznym.
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Należy zwrócić uwagę, że realizacja projektów
biometanowych ze względu na ograniczone
możliwości pozyskania substratów będzie
postępowała w znaczącym rozproszeniu.
Efektem będzie budowa instalacji do
wytwarzania niewielkich ilości biometanu
(ekwiwalent kilku MW), a co za tym idzie, liczba
projektów będzie dość duża oraz rozporoszona
na terenie całego kraju. Przy realizacji
projektów w takim modelu, należy zwrócić
uwagę na ilość kadry dostępnej zarówno
lokalnie, która będzie wspierać proces
inwestycyjny, jak i ekspertów posiadających
wiedzę z zakresu projektowania systemów
biometanowych.
Dynamiczny rozwój fotowoltaiki, wejście na
polski rynek wielu nowych graczy, a także
konieczność powiększenia zespołów firm
developerskich obecnych na polskim rynku
doprowadziły do zdecydowanej nadpodaży
ofert pracy w sektorze OZE. Wyzwaniem może
być nie tylko pozyskanie pracowników do
szeroko pojętego permittingu (zgód
administracyjnych), ale także do nadzoru nad
realizacją budowlaną projektów. Tym bardziej,
że w projektach biometanowych znajdą się
elementy o dość wysokim stopniu specjalizacji,
instalacje oczyszczania biogazu, skraplania, a
w przypadku projektów, których celem będzie
tłoczenie gazu do istniejącej sieci, również
element inwestycji liniowej.
Zainteresowanie firm projektowych ekspertami
z obszaru biometanu już na wczesnym etapie
wskazywało na deficyt tych kompetencji na
rynku. Pomimo tego, że w poprzedniej
dekadzie zrealizowano w Polsce ponad 100
biogazowni, nie przełożyło się to na
wykształcenie wystarczającej puli fachowców w
sektorze.

KOMENTARZ EKSPERCKI

W Europie
przybywa
biometanowni
Obecnie sektor transportu
odpowiada za ok. 30%
zużycia energii w UE,
podczas gdy tylko 7,4%
energii zużywanej w tym
sektorze pochodzi ze
źródeł odnawialnych.

Każda technologia ma swoje sine qua non by
funkcjonować i się rozwijać. W przypadku
biometanu najważniejsza jest podaż substratu
oraz wspólny mianownik dla całego rynku
energetycznego, czyli stabilne otoczenie
prawne.
Należy również dodać, że dla każdego
wchodzącego na dany rynek rozwiązania
technologicznego równie ważna jest kadra
ekspercka, która będzie w stanie przygotować i
zrealizować projekty.
Dotychczas w kontekście realizacji projektów
biometanowych skupiano się na wyzwaniach
związanych z kształtowaniem otoczenia
legislacyjnego i założeniach do projektowania
technicznego, związanych z substratem.

Podstawowym elementem, który ma wpływ na
zmianę tego stanu jest przygotowanie
odpowiedniej legislacji, co przełoży się na
realizację projektów zapewniających produkcję
biometnau rynku obrotu tym nośnikiem energii.
W skali europejskiej cele produkcyjne w
perspektywie dekady są dość ambitne: 8 mld m3
biometanu we Francji, 10 mld m3 we Włoszech,
10 mld m3 w Niemczech. W Polsce trudno takie
cele zdefiniować, ale analiza potencjału rynku
(podaż substratu) pozwala założyć, że
moglibyśmy osiągnąć cel zbliżony do
zakładanych przez inne kraje europejskie. W
Polsce produkujemy ok. 4 mld m3 gazu
ziemnego, ale zużywa ponad 19 mld m3.
Wprowadzając regulacje pozwalające na
uruchomienie wielkoskalowej produkcji
biometanu z substratów z sektora rolnospożywczego, moglibyśmy produkować ok. 8 mld
m3 zielonego gazu, czyli zapewnić ponad połowę
deficytu pomiędzy obecną produkcją a zużyciem.
NCW dla Polski wynosi 14% energii (nośników) z
OZE w sektorze transportu. Bez produkcji
biomentanu, cel wydaje się nieosiągalny.
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Upraszaczając proces inwestycyjny do
3 etapów wyróżniamy:

1
Etap koncepcji, pre-development
i modelowanie biznesowe
W pierwszym etapie przygotowania projektów będziemy
potrzebowali wykwalifikowanej kadry w obszarze akwizycji
danych szczególnie w zakresie dostępności substratów oraz
modelowania biznesowego, a także ekspertów od regulacji w
zakresie certyfikowania biometanu. Zapewnienie gwarancji
uzyskania produktu końcowego zgodnego z oczekiwaniami
rynku i zdefiniowanymi w regulacjach parametrami stanowi
czynnik kluczowy w komercjalizacji projektu.

2
Realizacja EPC
(Engineering,
Procurement and
Construction)
oraz O&M (zarządzanie
techniczne)

Na etapie realizacji inwestycji będziemy
potrzebować sprawnych managerów EPC, najlepiej
z referencjami z wykonania projektów
biogazowych. Jednak ważnym atutem będzie
doświadczenie w projektach liniowych (budowa
rurociągów gazowych) oraz znajomość instalacji
uzdatniania biogazu do parametrów sieciowych,
a także instalacji skraplania.

3
Project Development
Na etapie developmentu projektów będziemy
potrzebowali wykwalifkowanej kadry w zakresie
permiitingu oraz przede wszystkim projektantów
odpowiedzialnych zarówno za część produkcyjną, jak
i interfejs pomiędzy biometanownią a siecią
dystrybucyjną. W przypadku instalacji off-grid
i projektowania stacji skraplania biometanu kluczową
kompetencją będzie właściwy dobór armatury.
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DSR

czyli usługa redukcji
poboru mocy

DSR (ang. Demand Side Response) to usługa
stosunkowo młoda na polskim rynku energetycznym,
oferowana od zaledwie kilku lat. Polega na odpłatnej
redukcji poboru mocy przez użytkownika. Obecnie,
kiedy regularnie borykamy się z sytuacjami
rekordowych zapotrzebowań na moc, może okazać się
usługą kluczową do wsparcia celu stabilnej pracy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój źródeł OZE,
który bez wątpienia będzie miał swoją kontynuację w
przyszłości. Pojawi się wiele nowych, niestabilnych
źródeł wytwórczych wymagających skutecznych
sposobów i elastycznych technologii do stabilizacji
sieci. Obszar magazynowania energii nadal czeka na
stosowne regulacje, które umożliwią komercyjną
realizację ich funkcjonalności.
Planowane wyłączenia węglowych jednostek 200 MW
są nieuniknione, a projekty, które mogą zastąpić
wypadające z systemu moce, mają terminy realizacji
dłuższe niż faktyczna potrzeba ich przyłączenia do KSE.
Redukcja zapotrzebowania na moc ma zatem ogromny
potencjał, który może przeciwdziałać ewentualnemu
wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej, szczególnie w okresie
przejściowym, który w przypadku Polski może okazać
się dłuższy, niż dotychczas zakładano.
Wyzwaniem dla podmiotów zajmujących
się usługami DSR jest nadal niska
świadomość klientów — potencjalnych
wykonawców usługi. Często nawet nie
wiedzą o istnieniu takiego rozwiązania.
Taka sytuacja ma swoje przełożenie na
dostępność pracowników, dedykowanych
specjalistów na rynku.
Uczelnie bardzo rzadko uwzględniają w
swoich programach edukację w zakresie
DSR, więc sami studenci nie mają
impulsów do rozwijania kompetencji w
tym zakresie. Potencjalni kandydaci
zatem dysponują dość skromną wiedzą
na temat usługi. Naturalnie więc
istniejącą lukę w dostępności
specjalistów na rynku wypełnia się przez
transfer kadr z innych podsektorów
branży energetycznej, wybierając osoby o
interdyscyplinarnej wiedzy i uzupełniając
ich wiedzę z zakresu DSR już po podjęciu
współpracy.
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Jednym z największych wyzwań z punktu
widzenia pozyskania pracownika do obsługi
DSR, (ang. Demand Side Response) jest
stosunkowo krótka historia świadczenia tych
nowatorskich usług w Polsce. Enspirion –
spółka Energi z Grupy Orlen, to spółka
agregująca moc redukcji, która jest
najstarszym polskim agregatorem.
Wprawdzie nawiązywanie współpracy z
zainteresowanymi redukcją zużycia firmami
rozpoczęło się już w 2014 roku, to dziś nadal
większość potencjalnych klientów usługi jej nie
zna. Ma to oczywiście bezpośredni wpływ na
reprezentowany poziom świadomości
uczestników tego innowacyjnego rynku tzw.
usług elastyczności. Obserwujemy to zarówno po
stronie wykonawców (klientów), jak i po stronie
potencjalnych pracowników. Zaledwie ok. 17
proc. przedsiębiorstw zna usługę lub o niej
słyszała. Od eksperta z jednej z pomorskich
uczelni wyższych dowiadujemy się, że programy
tej i pozostałych uczelni oficjalnie nadal nie
posiadają informacji o DSR. Niestety ma to swoje
odzwierciedlenie również w prowadzonych
procesach rekrutacyjnych.
Pracownik usług elastyczności działa na
dziewiczym, dynamicznie rozwijającym się
obszarze rynku i w otoczeniu
niedoprecyzowanych uregulowań prawnych.
Ustawy europejskie są ogólne, nie wszystkie
posiadają też polskie odpowiedniki. To zapewne
dlatego spora część kandydatów, co najwyżej,
bardzo ogólnie odpowiada na pytania rekruterów
w tym zakresie. Zadania nie ułatwia również fakt,
że w zespole agregatora zazwyczaj nie ma
klasycznie pojmowanych pracowniczych ról.
Specjalista powinien bowiem cechować się
zdolnościami inżynieryjnymi, technicznymi,
handlowymi i legislacyjnymi. Dlatego liczba
gotowych do pracy ad hoc specjalistów jest
ograniczona.
Dlatego Enspirion, jako spółka zależna Energi z
Grupy ORLEN, oprócz standardowych rekrutacji
chętnie korzysta z programu stażowego pod
nazwą „Kierunek ORLEN”. Staż to doskonała
szansa na przygotowanie takiego pracownika,
który zdoła odpowiedzieć na oczekiwania
kierowane przez branżę. Staż to również
możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia
zawodowego i unikatowej wiedzy w strategicznej
dla gospodarki Grupie, a także współpraca z
ekspertami podczas realizacji ciekawych
projektów. Dla pracodawcy jest to z kolei
możliwość pozyskania młodego pokolenia z
nowoczesnym spojrzeniem na biznes.
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Wyzwania
kadrowe
w kontekście
strategii
biznesowej
Enspiriona
Kierunki, w których będą się rozwijać zespoły
Enspiriona, to przede wszystkim
multioperacyjność i otwarcie na nowe
możliwości, które stwarza rynek usług
elastyczności. Są one nakreślone m.in.
dyrektywą 2019/944, która ustanawia dla
rynku energii wspólne zasady. Dotyczą
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji,
magazynowania i dostaw energii elektrycznej,
wraz z przepisami dotyczącymi ochrony
konsumentów, w celu stworzenia
zintegrowanych, elastycznych i nastawionych
właśnie na potrzeby konsumenta rynków
energii w całej Unii. To niewątpliwie
fascynujący obszar. Właściwie w każdej
rozmowie rekrutacyjnej przyszli pracownicy
sygnalizują potrzebę ambitnej i
perspektywicznej pracy. Z optymizmem zatem
wyczekujemy nowych kandydatów do naszego
zespołu!

AUTOR:
Grzegorz Wałdoch,
Dyrektor Biura DSR Enspirion

Model

ESCO

czyli optymalizacja
efektywności energetycznej
Realizacja projektów w modelu ESCO (Energy
Service Company) na świecie staje się coraz
bardziej popularna. Dotychczas w Polsce
doświadczenia w realizacji projektów ESCO były
skromne i opierały się głównie na efektywności
energetycznej. Klasyczne rozwiązanie polegało
na przygotowaniu projektu EPC („pod klucz”)
przez firmę ESCO w zakresie zmniejszenia
zużycia lub zapotrzebowania na energię u klienta
zlecającego projekt. Należy pamiętać, że w
zakresie usług ESCO mogą być realizowane
również przedsięwzięcia modernizacyjne,
projekty kogeneracyjne czy rozwój nowych
technologii w energetyce. Warunkiem
uruchomienia takiego projektu jest spłacenie
jego kosztów (do podmiotu ESCO, który
wcześniej ze swoich środków sfinansował
przedsięwzięcie) z oszczędności, które
beneficjent osiągnął z tytułu realizacji tego
zadania.
Rozwiązania ESCO mogą być szczególnie
interesujące dla publicznych podmiotów, które w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będą
chciały zrealizować inwestycje modernizacyjne,
szczególnie wyeksploatowanych obiektów.
Projekty ESCO mogą znacząco odciążyć gminy,
które stoją w obliczu modernizacji swoich
ciepłowni i wymiany istniejących kotłów
węglowych na źródła gazowe współspalające
biometan lub wodór, a także w tworzenie
hybrydowych rozwiązań z uwzględnieniem
fotowoltaiki oraz magazynowania energii.
Dostępność kadry doświadczonej w realizacji
projektów ESCO jest proporcjonalna do
wolumenu zrealizowanych w Polsce projektów,
czyli niestety dość skromna. Większość
projektów ESCO w naszym kraju dotyczyła
oświetlenia, co w przyszłości nie do końca
przełoży się na konieczność przygotowania
bardziej ambitnych projektów w tej formule.
16
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Model ESCO
(Energy Service
Company) – czy
jest szansą dla
polskiej
energetyki?
Rosnące ceny energii, redukcja emisji gazów
cieplarnianych, koszty transformacji energetycznej,
związane z unijnym pakietem „Fit for 55” - to głośno
omawiane tematy w Polsce i w Europie w ostatnim
czasie. Po okresie spowolnienia gospodarczego
spowodowanego COVID-19 gospodarki zwiększają
popyt na energię elektryczną. Jednocześnie
doświadczamy zaostrzenia polityk klimatycznych,
które ograniczają możliwość wykorzystania energii
pochodzącej z tzw. czarnych źródeł.
Co najmniej 55 procent (w porównaniu do 1990 r.)–
taki cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do
2030 roku stawia Komisja Europejska przed krajami
członkowskimi. Jedno jest pewne – od coraz
bardziej wymagającej polityki klimatycznej nie ma
odwrotu.
Stosowane dotychczas energochłonne technologie
mogą zostać zmodernizowane lub wymienione na
takie, które mogą spełnić to samo zadanie
zużywając mniej energii elektrycznej. Modernizacja,
o której mowa, to często kapitałochłonne
inwestycje infrastrukturalne, które wymagają
olbrzymich nakładów inwestycyjnych, do których
jednostki samorządu terytorialnego, czy też
przedsiębiorstwa nie są przygotowane.
Szeroko stosowaną na świecie odpowiedzią na to
wyzwanie jest wykorzystanie modelu finansowania
efektywności energetycznej – tak zwanego modelu
ESCO.
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W skrócie jest to przeniesienie ciężaru
zobowiązań finansowych z odbiorcy końcowego
na firmę ESCO, która czerpie swoje zyski z
wygenerowanych oszczędności.
Firmy ESCO mają bardzo precyzyjny model
biznesowy, który generuje oszczędności poprzez
działania zwiększające efektywność
energetyczną, a część zaoszczędzonych
pieniędzy wraca do nich w postaci zysku.

Model ten jest oficjalnie uznawany przez Unię
Europejską, która definiuje go w ten sposób:
„(…) przedsiębiorstwa usług energetycznych
(ESCO), inaczej niż tradycyjni konsultanci ds.
energii lub dostawcy sprzętu i technologii, mogą
również finansować lub zorganizować
finansowanie operacji, a ich wynagrodzenie jest
bezpośrednio powiązane z osiągniętymi
oszczędnościami energii.
W związku z tym ESCO akceptują pewien stopień
ryzyka osiągnięcia lepszej efektywności
energetycznej w zakładzie odbiorcy końcowego i
otrzymują wynagrodzenie w oparciu o poprawę
efektywności energetycznej”.
W ten sposób klient nie musi inwestować
własnych środków i uzyskuje oszczędności, które
służą również finansowaniu usług firmy ESCO.
Dzięki temu każda ze stron zyskuje:
klient, który osiąga znaczne oszczędności
w zużyciu energii,
ESCO, które czerpie zyski z generowanych
przez siebie oszczędności, korzystający z
usług końcowych oferowanych przez klienta,
którzy nie dostrzegają różnicy w porównaniu
z poprzednimi, ale mogą liczyć na obniżkę
cen,
oraz środowisko, które zyskuje dzięki
mniejszemu zużyciu energii.
Wszystkim tym zarządza specjalna umowa o
poprawę efektywności energetycznej (EPC –
Energy Performance Contracting) pomiędzy
ESCO a klientem, która upoważnia ESCO do
przeprowadzania działań w zakresie poprawy
efektywności.
Firmy, które już od dłuższego czasu działają w
branży, są w stanie z dużą dokładnością
na podstawie audytu określić oszczędności dla
danego podmiotu, aby móc generować
przewidywalne zyski.
W szczególności w dobie rosnących cen energii,
zyski te są nie tylko przewidywalne, ale także
znaczne, dlatego model biznesowy ESCO jest jak
dotąd jednym z najbardziej atrakcyjnych na
rynku.
W dobie rosnącej inflacji, wzroście kosztu
pieniądza i spadającej zdolności kredytowej,
model ESCO daje przedsiębiorcom możliwości
sfinansowania inwestycji bez posiadania wkładu
własnego. Kapitałochłonna inwestycja
finansowana jest przez firmę ESCO, która
dostarcza stały, powtarzalny i długoterminowy
strumień przychodów swoim inwestorom.

Dzisiaj technologie są już dostępne na rynku,
ale do ich sfinansowania potrzebne są
wystandaryzowane procedury oraz kapitał.
To są największe wyzwania, przed jakimi
stoimy.
Naprzeciw tym wyzwaniom w Polsce wychodzą
instytucje publiczne, takie jak NFOŚiGW
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej) i Polski Fundusz Rozwoju,
które ogłosiły w październiku 2021 r. „Program
Priorytetowy Renowacja z gwarancją
oszczędności EPC+”. Ma on na celu wsparcie
ESCO w Polsce. Jest skierowany do jednostek
samorządu terytorialnego, wspólnot i
spółdzielni mieszkaniowych i oferuje do 30%
wartości inwestycji w postaci dotacji. Program
został omówiony 14 października 2021 roku na
konferencji podczas targów „Poleco” w
Poznaniu, w której uczestniczyli: PFR, Krajowa
Agencja Poszanowania Energii, NFOŚiGW, BOŚ
Bank, fundusz Heyka Capital Markets Group
oraz HRK S.A.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
wdraża w Polsce innowacyjne rozwiązania
służące poprawie efektywności energetycznej.
Program Priorytetowy „Renowacja z gwarancją
oszczędności EPC Plus” powstał właśnie na bazie
obecnie realizowanego przez KAPE oraz
NFOSiGW w konsorcjum międzynarodowym,
projektu FinEERGo-Dom, Horyzont 2020. KAPE
wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie
w doradztwie i realizacji inwestycji w modelu
ESCO, w ramach nowego Programu
Priorytetowego dzieli się swoją wiedzą i
doświadczeniem, pełniąc funkcję doradcy
energetycznego.
Zainteresowanie modelem ESCO widać także
wśród funduszy inwestycyjnych, które wyraził
fundusz Heyka Capital Markets Group podczas
wspomnianej wyżej konferencji. Prezes
Mateusz Kloc mówił o rosnącym
zainteresowaniu ESCO inwestorów prywatnych,
co zdecydowanie może pomóc w popularyzacji
tego modelu w Polsce.
Fundusz od dłuższego czasu analizuje rynek i
realizuje pierwsze inwestycje w spółki działające
w modelu ESCO.

18

Sprzyjającą informacją działającą na korzyść
popularyzacji ESCO w Polsce, jest zmiana
regulacji prawnych, a konkretnie nowelizacja
ustawy o efektywności wprowadzająca
możliwość szerszego wykorzystania
partnerstwa publiczno-prywatnego w
umowach o poprawę efektywności
energetycznej.
Zastosowanie ustawy o partnerstwie
publicznoprawnym pozwoli na korzystanie z
różnych trybów zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych, a jednocześnie da
większą swobodę w kształtowaniu relacji
między stronami umowy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku
ESCO, wyłączone zostało stosowanie
przepisów niedostosowanych do specyfiki
sektora efektywności energetycznej.
Zobowiązania podmiotu publicznego
wynikające z umów zawieranych z dostawcą
usług mających na celu poprawę
efektywności energetycznej (firmą ESCO) nie
będą wpływać na poziom długu
publicznego ani deficyt sektora finansów
publicznych, jeżeli dostawca usług przejmie
większość ryzyka budowy i ryzyka związanego
z utrzymaniem gwarantowanego poziomu
oszczędności energii. Dzięki temu jednostki
samorządu terytorialnego (JST), które w celu
finansowania wielu zadań przed nimi
stawianych są zmuszone do zaciągania długu
będą mogły korzystać z modelu ESCO, który
na to zadłużenie nie wpływa.

Wielokrotnie w rozmowach z włodarzami miast o
finansowaniu projektów w modelu ESCO,
spotykaliśmy się z osobami odpowiedzialnymi za
budżet jednostki, mówiącymi o tym, że niestety
ze względu na brak możliwości dalszego
zadłużania miasta czy też gminy, projekt nie ma
szans na realizację. Uważamy, że zmiany
regulacyjne były konieczne, aby udrożnić rozwój
modelu ESCO w sektorze publicznym.
Nowe zasady mają zastosowanie do umów
zawieranych w wyniku postępowań
wszczynanych od 1 stycznia 2022 roku.
Podsumowując – model ESCO jest bardzo
obiecującym narzędziem do wspierania
inwestycji związanych z efektywnością
energetyczną, który bez ścisłej współpracy
sektora publicznego, dostawców rozwiązań i
technologii oraz partnerów prywatnych może
nie rozwinąć się w wystarczającym tempie.

AUTORZY:
Zespół Heyka Capital Markets Group
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Kontynuowanie transformacji energetycznej w obliczu globalnych zmian
na rynku nośników energii wynikających z rosyjskiej inwazji w Ukrainie
stawia przed Polską jeszcze większe wyzwania. Dywersyfikacja źródeł
wytwórczych oraz budowa miksu energetycznego powinna w dużej
mierze opierać się na dostępnych lokalnie zasobach.
Wydaje się, że największe rezerwy mamy w obszarze energetyki
wiatrowej, gdzie czekamy na realizację projektów offshore oraz
liberalizację ustawy lokalizacyjnej pozwalającej na renesans lądowej
energetyki wiatrowej. Odpowiednia legislacja oraz budowa systemu
wsparcia powinny pozwolić na dynamiczny rozwój projektów
biometanowych. Podobnych rozwiązań potrzebuje sektor wodorowy,
który powinien znacząco wpłynąć na możliwość stabilizacji pracy KSE, co
może pośrednio rozwiązać problem przyłączania nowych źródeł
wytwórczych. W dobie możliwych ograniczeń w obszarze nośników
energii należy szczególną uwagę zwrócić na efektywność energetyczną
oraz redukcję zapotrzebowania energii, dla których rozwiązaniem są
usługi DSR oraz projekty efektywności energetycznej realizowane w
modelu ESCO.
Bardzo istotnym elementem miksu stanie się energetyka jądrowa,
jednak ze względu na skalę przedsięwzięcia kluczowa będzie terminowa
realizacja projektów.
W przypadku opierania się na lokalnych zasobach warto rozważyć
technologie związane ze zgazowaniem węgla, które, mimo uznania w
wielu rejonach świata, w Polsce nadal nie znalazły swojego miejsca ani w
energetyce, ani przemyśle chemicznym.
Terminowa realizacja wszystkich zadań związanych z transformacją
energetyczną, z których część będzie musiała znacząco przyspieszyć ze
względu na uwarunkowania geopolityczne, będzie wyzwaniem niezwykle
trudnym. Rewizja założeń transformacji, kryzys związany z sytuacją na
rynku nośników energii, zwiększające się zapotrzebowanie, konieczność
wyłączania wyeksploatowanych źródeł oraz wdrażanie projektów
opartych na nowych, nierzadko pierwszy raz stosowanych w Polsce
technologiach kreuje zapotrzebowanie na wysoce wyspecjalizowanych
ekspertów oraz managerów doświadczonych w realizacji projektów o
wysokiej złożoności oraz w zarządzaniu portfelami i programami
inwestycyjnymi.
Patrząc przez pryzmat potrzeb rynku, luka kompetencyjna może
stanowić jedną z największych przeszkód w osiąganiu założeń
transformacji energetycznej. Pracodawcy rynku energetycznego, poza
rozwojem kompetencji swojej kadry oraz współpracą z sektorem
edukacyjnym, powinni skorzystać z wiedzy ekspertów rekrutacyjnych
doświadczonych w poszukiwaniu fachowców w branży energetycznej na
rynku polskim oraz za granicą. Podobnie, bowiem, jak w branży
informatycznej rosnącemu popytowi na wykwalifikowanych menedżerów
i specjalistów energetycznych nie sprosta zasobność krajowego rynku
pracy.
Zespół HRK Energy

O autorze
HRK S.A. to polska firma specjalizująca się w doradztwie personalnym i digitalizacji procesów
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