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• Jak Pa ni Pre mier oce nia wy ko rzy sta nie fun du szy UE w mi nio nej
per spek ty wie?

– Przed na mi jesz cze dwa la ta re ali za cji pro jek tów. Środ ki z bu dże -
tu 2007-2013 mo że my bo wiem wy da wać do koń ca 2015 r. Re gu lar nie ba -
da my wpływ fun du szy na go spo dar kę. W la tach 2007-2011 od no to wa ła
ona naj wyż sze śred nio rocz ne tem po wzro stu w ca łej Unii Eu ro pej skiej.
Sza cu je my, że ok. 1 pkt proc. przy ro stu PKB w ska li ro ku to za słu ga środ -
ków unij nych. Do daj my, że przez te czte ry la ta na sze PKB na miesz kań ca
zbli ży ło się do śred niej unij nej o po nad 13 pkt. proc. – z 52% w 2006 r.
do 65% w 2011 r.

Te 270 mld zł unij nych fun du szy, któ re ma my już w pod pi sa nych umo -
wach, prze kła da się m.in. na bli sko 11 tys. km zbu do wa nych al bo zmo -
der ni zo wa nych dróg, czy pra wie 340 tys. miejsc pra cy, na in we sty cje in -
fra struk tu ral ne w ochro nę śro do wi ska, ener ge ty kę czy na ukę. To tak że
ty sią ce wspar tych przed się biorstw, roz wój edu ka cji na każ dym po zio mie
na ucza nia, dzia ła ją ce e -usłu gi ad mi ni stra cji. W 2013 r. zło żo no w for mie
elek tro nicz nej pra wie 3,7 mln ze znań po dat ko wych PIT, a z wglą du
do elek tro nicz nych ksiąg wie czy stych sko rzy sta no kil ka dzie siąt mi lio -
nów ra zy. To tyl ko przy kła dy. Osta tecz ne pod su mo wa nia jesz cze
przed na mi. 
• A przez bran żę ener ge tycz ną?
– W la tach 2007 – 2013 sek tor ener ge ty ki po raz pierw szy miał moż li -

wość ko rzy sta nia ze środ ków unij nych. Tym bar dziej cie szy fakt, że bran -
ża do brze ra dzi so bie z efek tyw nym wy ko rzy sta niem tych fun du szy. Naj -
więk sza pu la środ ków by ła do stęp na w pro gra mie In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko. Wy ko rzy sta no już 96%. Dzię ki tym pie nią dzom roz bu do wy wa na
jest m.in. sieć ga zo cią gów, po wsta ją ma ga zy ny te go pa li wa oraz most
ener ge tycz ny po mię dzy Pol ską i Li twą. Dzia ła nia te zna czą co zwięk sza ją
bez pie czeń stwo ener ge tycz ne na sze go kra ju.
• Na po cząt ku stycz nia Ra da Mi ni strów przy ję ła pro jekt Umo wy

Part ner stwa – naj waż niej sze go do ku men tu okre śla ją ce go stra te gię wy -
ko rzy sta nia no wej pu li Fun du szy Eu ro pej skich, a tak że pro jek ty kra jo -
wych pro gra mów ope ra cyj nych. Wśród ob sza rów, na któ re prze zna czo -
ne zo sta nie no we roz da nie Fun du szy Eu ro pej skich jest m.in. ener ge ty -
ka. Jak on sy tu uje się wśród in nych, np. do stęp no ści trans por to wej czy
śro do wi ska?

– Za uwa żal ny jest wzrost zna cze nia ener ge ty ki w ca łej Unii Eu ro pej -
skiej, co prze ja wia się tak że w wy so ko ści środ ków skie ro wa nych na tę
dzie dzi nę. W per spek ty wie fi nan so wej 2007 – 2013 sek tor ener ge ty ki uzy -
skał wspar cie w wy so ko ści ok. 2,4 mld eu ro. Na to miast w ko lej nych la tach
mo że li czyć łącz nie na ok. 9,1 mld eu ro, przy czym na wspar cie efek tyw -

no ści ener ge tycz nej i OZE prze wi dzia no 8,1 mld eu ro, a na bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne 1 mld eu ro. 
• A co to zna czy, że – jak moż na prze czy tać w ko mu ni ka cie na stro nie

in ter ne to wej Mi ni ster stwa – jest też pa kiet zwią za ny z ener ge ty ką, śro do -
wi skiem i kul tu rą?

– Ozna cza to, że każ dy z tych sek to rów uzy ska wspar cie ze środ ków
unij nych w per spek ty wie 2014 – 2020. Za pro jek to wa ne wspar cie
uwzględ nia spe cy fi kę każ de go z tych sek to rów jed no cze śnie przy czy nia -
jąc się do spój no ści go spo dar czej ca łe go kra ju i UE. Oprócz wy mie nio -
nych sek to rów, Pro gram In fra struk tu ra i Śro do wi sko bę dzie wspie rał tak -
że trans port i ochro nę zdro wia. 
• Ja kie prio ry te ty wy zna czo no ener ge ty ce w no wym Pro gra mie „In fra -

struk tu ra i Śro do wi sko”?
– Ce lem dzia łań fi nan so wa nych w no wym pro gra mie w sek to rze ener -

ge ty ki bę dzie zwięk sze nie pro duk cji i wy ko rzy sta nia OZE, re duk cja emi -
sji CO2, pod nie sie nie efek tyw no ści ener ge tycz nej oraz wzrost bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go. Wy ni ka to z na szych kra jo wych stra te gii, ale też
z unij nych za pi sów roz po rzą dzeń re gu lu ją cych ob sza ry wspar cia po li ty ki
spój no ści.
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Ponad 9 mld euro 
dla energetyki

– Fun du sze unij ne ni gdy nie by ły „ła twy mi” pie niędz mi. To

środ ki pu blicz ne, udo stęp nia ne w więk szo ści ja ko po moc

bez zwrot na, któ re po win ny przy nieść kon kret ne efek ty. Dla te -

go też ko rzy sta nie z nich mu si być ob wa ro wa ne okre ślo ny mi

za sa da mi. Do dat ko wo na le ży speł niać wy mo gi wy zna czo ne

przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Te 82,5 mld eu ro, któ re otrzy ma li -

śmy na la ta 2014-20 bę dą ostat nią tak du żą pu lą dla Pol ski,

dla te go tak waż ne jest, by przy no si ły efek ty jesz cze dłu go

po za koń cze niu unij nych pro jek tów. To du że wy zwa nie, ale

przez 10 lat człon ko stwa w UE na uczy li śmy się wy ko rzy sty -

wać fun du sze eu ro pej skie – mó wi Elż bie ta Bień kow ska, 
wi ce pre mier, mi ni ster in fra struk tu ry i roz wo ju, w roz mo wie
z Je rzym Bo ja no wi czem. 

dokończenie na str. 6
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• Czy wy twór cy ener gii, np. elek trow nie, mo gą li czyć na środ ki, któ re
prze zna czą na roz bu do wę mo cy?

– Wy twór cy ener gii mo gą rów nież li czyć na środ ki na roz bu do wę in we -
sty cji w za kre sie pro duk cji ener gii z OZE. Jed nak, zgod nie z roz po rzą dze -
nia mi Ko mi sji Eu ro pej skiej na la ta 2014 – 2020 elek trow nie kon wen cjo -
nal ne nie bę dą wspie ra ne ze środ ków unij nych, ze wzglę du na moż li wość
ko rzy sta nia ze wspar cia w ra mach dy rek ty wy EU ETS. 
•W jed nym z nie daw nych wy wia dów po wie dzia ła Pa ni, że wę giel jesz cze

dłu go bę dzie w Pol sce pod sta wo wym źró dłem ener gii. Jak tę de kla ra cję po -
go dzić z wy ma ga nia mi unij ne go Pa kie tu Kli ma tycz no -Ener ge tycz ne go?

– W Pol sce, ze wzglę du na do stęp ność za so bów wę gla oraz wiel kość je -
go wy ko rzy sta nia w go spo dar ce kra ju, po win ni śmy in we sto wać w no wo -
cze sne tech no lo gie umoż li wia ją ce wy ko rzy sty wa nie wę gla przy jed no cze -
snym zmniej sze niu je go od dzia ły wa nia na śro do wi sko. W tym kon tek ście
na le ży in we sto wać w roz wój cen trów ba daw czych i roz wo jo wych, ko rzy -
sta jąc np. z fun du szy pro gra mu In te li gent ny Roz wój. Rów no cze śnie po -
dej mu je my dzia ła nia w ce lu wy peł nie nia zo bo wią zań Pol ski w za kre sie
ogra ni cze nia emi sji CO2 i zwięk sze nia pro duk cji ener gii z OZE. Środ ki
unij ne m.in. na roz wój OZE, zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej,
roz bu do wę in fra struk tu ry prze sy ło wej oraz bez pie czeń stwo ener ge tycz ne
przy czy nią się do wy peł nie nia zo bo wią zań wy ni ka ją cych z tzw. Pa kie tu
Ener ge tycz no -Kli ma tycz ne go.
• Wie lo krot nie Pa ni pod kre śla ła, że w no wej per spek ty wie gros środ -

ków win no iść na in no wa cje. Czy rze czy wi ście dys po nu je my po ten cja łem
in te lek tu al nym, któ ry umoż li wi wy ko rzy sta nie tak du żych pie nię dzy?

– Po la cy daw no już udo wod ni li, że nie po win ni śmy mieć kom plek sów,
je śli cho dzi o na sze zdol no ści w za kre sie in no wa cyj no ści. O wy so kim po -
ten cja le in te lek tu al nym pol skich na ukow ców świad czą choć by suk ce sy
pol skich wy na laz ków na mię dzy na ro do wych tar gach. Do wo dzą te go rów -
nież ta kie przy kła dy ro dzi mych od kryć, jak np. opa ten to wa na me to da pro -
duk cji gra fe nu.

Pro ble mem nie jest brak zdol no ści do pro wa dze nia prac w za kre sie in no wa -
cyj no ści, ale trud ność we wdra ża niu in no wa cyj nych roz wią zań w dzia łal no ści
go spo dar czej oraz brak współ pra cy mię dzy sfe rą biz ne su i na uki. Dla te go
w pro gra mie In te li gent ny Roz wój 2014 – 2020 po ło ży li śmy na cisk na współ -
pra cę biz ne su i na uki, dzię ki cze mu bę dzie wię cej moż li wo ści ko mer cja li za cji
wy ni ków ba dań. PO IR bę dzie też ofe ro wał wspar cie dla pol skich kadr na uko -
wych i przed się biorstw w za kre sie dzia łal no ści in no wa cyj nej.
• Czy Pa ni zda niem pro po zy cja moż li wo ści ubie ga nia się o do fi nan so -

wa nie tyl ko dro gi od po my słu do pro to ty pu, na to miast na wdro że nie ko -
niecz ność za cią gnię cia po życz ki udroż ni dro gę „od po my słu do prze my -
słu”, bo spo tka łem się ze stwier dze niem, że na pew no mo że przed się bior -
com utrud nić wdra ża nie in no wa cji?

– Z prze pro wa dzo nych ana liz eks perc kich wy ni ka, że wspar cie za pro -
jek to wa ne w pro gra mie In te li gent ny Roz wój w spo sób zna czą cy przy czy -
ni się do ko mer cja li za cji i wdro że nia wy ni ków ba dań w go spo dar ce.
W pro gra mie pla nu je my wspie ra nie ca łe go pro ce su: od po my słu i ba dań
na uko wych, aż po wdro że nie, czy li ko mer cyj ne za sto so wa nie no wej wie -
dzy w prak ty ce go spo dar czej. Istot ne jest to – co bę dzie głów ną róż ni cą
w sto sun ku do per spek ty wy 2007 – 2013 – że na fa zę ba daw czo -roz wo jo -
wą bę dzie my przy zna wać wspar cie w for mie bez zwrot nych gran tów. Na -
to miast na fa zę wdro że nio wą wspar cie bę dzie pro wa dzo ne z wy ko rzy sta -
niem in stru men tów mie sza nych, łą czą cych ele men ty do ta cyj ne i zwrot ne. 

Pa mię taj my, że per spek ty wa 2014 – 2020 jest ostat nią z tak du żym bu -
dże tem prze zna czo nym dla Pol ski. Dla te go ko niecz ne jest stwo rze nie
spraw ne go i sta bil ne go me cha ni zmu dys try bu cji środ ków, któ ry bę dzie
efek tyw nie funk cjo no wał tak że po 2020 r. Te wy mo gi speł nia ją wła śnie
zwrot ne in stru men ty fi nan so we, z uwa gi na moż li wość wie lo krot ne go ob -
ra ca nia ni mi. Przy ich wy ko rzy sta niu bę dzie moż na stwo rzyć wie lo let ni
sys tem wspar cia dla przed się biorstw. 

• Czy za kła dy ener ge tycz ne mo gą być be ne fi cjen ta mi Pro gra mu „In -
te li gent ny Roz wój”?

– W pro gra mie In te li gent ny Roz wój prio ry te to wo trak to wa ne bę dą m.in.
eko in no wa cje: in no wa cyj ne tech no lo gie w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska,
w tym w za kre sie ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia nych, za nie czysz -
czeń po wie trza i wo dy oraz ada pta cji do zmian kli ma tu. Prze wi du je my roz -
wią za nia ho ry zon tal ne pre fe ru ją ce wspar cie ba dań na uko wych i prac roz -
wo jo wych pro wa dzą cych do in no wa cji w za kre sie tech no lo gii śro do wi sko -
wych, ni sko emi syj nych oraz umoż li wia ją cych efek tyw ne go spo da ro wa nie
za so ba mi. Wo bec te go za kła dy ener ge tycz ne oraz przed się bior stwa z bran -
ży ener ge tycz nej bę dą mo gły ubie gać się o wspar cie z pro gra mu In te li gent -
ny Roz wój, oczy wi ście z za cho wa niem za sad po mo cy pu blicz nej.
• Pol ska jest pierw szym kra jem, któ ry opra co wał pa kiet do ku men tów

na per spek ty wę 2014 – 2020 i prze słał je do Ko mi sji Eu ro pej skiej. Za kła -
da my, że w lip cu za koń czy my ich ne go cja cje. Cze go mo że my się oba wiać
ze stro ny KE?

– Kon sul ta cje z Ko mi sją Eu ro pej ską pro wa dzi li śmy rów no le gle na po -
zio mie ro bo czym. Za tem pro jek ty Umo wy Part ner stwa oraz kra jo wych
pro gra mów ope ra cyj nych, prze ka za ne Ko mi sji 10 stycz nia 2014 r., nie sta -
no wi ły dla niej za sko cze nia. Oczy wi ście, po utrzy ma niu ofi cjal nych uwag
czyn nie roz pocz nie my pro ces uzgad nia nia i ne go cjo wa nia za pi sów tych
do ku men tów z Ko mi sją. Bę dzie to okres bar dzo in ten syw ny, wy ma ga ją cy
mak sy mal ne go za an ga żo wa nia wszyst kich uczest ni ków pro ce su, za rów no
re sor tów jak i re gio nów, ale je ste śmy do te go przy go to wa ni. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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W ra mach fun du szy po li ty ki spój no ści Pol ska w la tach 2014 – 2020
otrzy ma 82,5 mld eu ro, prze zna czo nych na re ali za cję 6 kra jo wych pro -
gra mów, któ rych pro jek ty Ra da Mi ni strów przy ję ła 8 stycz nia 2014 r.

Jed nym z nich jest Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko,
na któ ry prze zna czo no 27 513,9 mln eu ro. Głów ny cel te go Pro gra mu wy -
ni ka z jed ne go z trzech prio ry te tów Stra te gii Eu ro pa 2020, na rzecz in te li -
gent ne go i zrów no wa żo ne go roz wo ju sprzy ja ją ce go włą cze niu spo łecz ne -
mu, któ rym jest wzrost zrów no wa żo ny ro zu mia ny ja ko wspie ra nie go spo -
dar ki efek tyw niej ko rzy sta ją cej z za so bów, bar dziej przy ja znej śro do wi -
sku i bar dziej kon ku ren cyj nej, w któ rej ce le śro do wi sko we są do peł nio ne
dzia ła nia mi na rzecz spój no ści go spo dar czej, spo łecz nej i te ry to rial nej.

Prio ry tet ten zo stał opar ty na rów no wa dze oraz wza jem nym uzu peł -
nia niu się dzia łań w trzech pod sta wo wych ob sza rach: 

– czy stej i efek tyw nej ener gii, w tym efek tyw no ści ener ge tycz nej,
ogra ni cze niu emi sji ga zów cie plar nia nych, roz wo ju ener gii ze źró deł od -
na wial nych oraz in te gra cji i po pra wy funk cjo no wa nia eu ro pej skie go
ryn ku ener gii; 

– ada pta cji do zmian kli ma tu oraz efek tyw ne go ko rzy sta nia z za so -
bów, wzmoc nie niu od por no ści sys te mów go spo dar czych na za gro że nia
zwią za ne z kli ma tem oraz zwięk sze niu moż li wo ści za po bie ga nia za gro -
że niom (zwłasz cza za gro że niom na tu ral nym) i re ago wa nia na nie; 

– kon ku ren cyj no ści, w tym wno sze niu istot ne go wkła du w utrzy ma -
nie przez UE pro wa dze nia na świa to wym ryn ku tech no lo gii przy ja znych
śro do wi sku, za pew nia jąc jed no cze śnie efek tyw ne ko rzy sta nie z za so -
bów i usu wa jąc prze szko dy w dzia ła niu naj waż niej szych in fra struk tur
sie cio wych.

Je śli cho dzi o sek tor ener ge tycz ny, to wśród 6 osi prio ry te to wych te -
go Pro gra mu istot na są Oś I: Zmniej sze nie emi syj no ści go spo dar ki
i Oś V: Po pra wa bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

W Osi I wy mie nio no 6 prio ry te tów in we sty cyj nych, któ rych ce la mi
szcze gó ło wy mi jest zwięk sze nie pro duk cji i wy ko rzy sta nia OZE, re duk -
cja emi sji CO2 i pod nie sie nie efek tyw no ści ener ge tycz nej. Na re ali za cję
tych za dań prze zna czo no z Fun du szu Spój no ści 1 528,4 mln eu ro (wkład
kra jo wy – 269,7 mln eu ro). Na to miast w Osi V jest tyl ko je den cel szcze -
gó ło wy: wzrost bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go. Na je go re ali za cje za -
pla no wa no 971,8 mln eu ro z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go (wkład kra jo wy – 171,5 mln eu ro).

Szcze gó ły: http://www.mir.gov.pl/fun du sze/Fun du sze_Eu ro pej -
skie_2014_2020/Do cu ments/PO IS_2014_2020_08012014.pdf



Firma specjalizuje się w produkcji i remontach aparatury cukrowniczej, chemicznej oraz urzą-
dzeń dla energetyki i ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją wyrobów 
wykonywanych zarówno wg jednostkowych projektów, jak również elementów produkowanych 
regularnie na potrzeby stałych odbiorców.

OFERTA NASZA OBEJMUJE:
•  urządzenia dla ochrony środowiska i energetyki: podzespoły i elementy do spalarni śmieci, 

do zgazowywania i spalani biomasy, wymienniki ciepła, obudowy i ramy do generatorów 
prądu, kanały i rurociągi spalin, kompensatory, zasuwy i przepustnice,

•  urządzenia dla przemysłu spożywczego i cukrowniczego: aparaty wyparne, warniki, suszar-
nie, wapniarnie i piece wapienne, mieszalniki,

•  urządzenia dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego: mieszalniki, reaktory, filtry, wy-
mienniki ciepła i wirówki,

•  zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, oraz urządzenia i podzespoły urządzeń ze stali nie-
rdzewnej i kwasoodpornej,

•  kadzie odlewnicze i formy metalowe do odlewania podkładów kolejowych,
•  elementy konstrukcji spawanych ze stali węglowej, nierdzewnej i kwasoodpornej

SPRZĘT I WYPOSAŻENIE
Dysponujemy halą produkcyjną o powierzchni ok. 25 000 m2, co pozwala na produkcję elemen-
tów stalowych wielkogabarytowych o wymiarach 6,5 x 6,5 x 14 m, o wadze do 72 T. Hala składa 
się z 5 naw wyposażonych w suwnice o udźwigu od 12,5 T do 72 T.
Poszczególne fazy procesu technologicznego realizowane są dzięki wyposażeniu służącemu do:
•  cięcia acetylenowo-tlenowego, plazmowego i cięcia strumieniem wody,
•  podginania i walcowania blach,
• automatycznego i półautomatycznego spawania w osłonie gazów,
•  obróbki mechanicznej (toczenie, frezowanie, struganie, wytaczanie, wiercenie) – posiadamy 

min.: wiertarkę KOLB sterowaną numerycznie 8-wrzecionową – do wiercenia i rozwiercania 
otworów w dnach sitowych, oraz wytaczarkę płytową sterowaną numerycznie TOS Varnsdorf 
150 CNC,

•  czyszczenia metodą strumieniowo – ścierną w komorze śrutowniczej, oraz systemem tzw. 
„kuleczkowania- szkiełkowania” powierzchni,

•  hydrodynamicznego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Posiadamy laboratorium badań nieniszczących, w tym pracownię RTG:
kabina XR – o wymiarach 15,600/8,000/8,300 i kabina XR – o wymiarach 10,800/7,400/8,300.
W procesach kontrolno-pomiarowych wykorzystujemy ramię pomiarowe FARO – nowoczesne 
współrzędnościowe urządzenie pomiarowe, umożliwiające łatwą i szybką weryfikację jakości 
produktów w 3D.

ASORTYMENT SS – produkcja wyrobów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej:
Dla przemysłu spożywczego, chemicznego i petrochemicznego, oraz energetycznego i ochrony 
środowiska wykonujemy urządzenia, którego główne elementy wykonane są ze stali AISI 304L, 
zgodnej ze specyfikacjami ogólnymi norm PN, DIN, EN, oraz ASME. Pod potrzeby tej produkcji 
posiadamy wydzieloną specjalną strefę produkcyjną dla tzw. „białej stali” o powierzchni 2 100 m2.

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
•  Certyfikat  ISO 9001: 2008 nadany przez TUV Rheinland,
•  Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający zgodność produkowanych konstruk-

cji wg klasy EX C4 zgodnie z EN 1090-2:2008 + A1 – nadany przez GSI SLV Berlin,
•  Certyfikat DIN EN ISO 3834-2 o spełnieniu wymagań jakości w spawalnictwie - nadany przez 

GSI SLV Berlin,
•  Uprawnienia UDT na wytwarzanie i naprawę zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, 

oraz rurociągów technologicznych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Indywidualne
rozwiązania

i urządzenia dla przemysłu

ul. Wincentego Witosa 4
58-100 Świdnica
tel. +48 74 64 99 100
fax +48 74 74 640 20 01
e-mail: info@sfup.pl

www.sfup.pl



• Skąd ta ka wy so ka oce na zor ga ni zo wa ne go w War sza wie po sie -
dze nia naj wyż sze go or ga nu Ra mo wej Kon wen cji Na ro dów Zjed no -
czo nych w spra wie Zmian Kli ma tu (Uni ted Na tions Fra me work
Co nven tion on Cli ma te Chan ge, UNFCCC), czy li Kon fe ren cji
Stron Kon wen cji (Con fe ren ce of Par ties, COP)?

– Po nie waż uda ło się do pro wa dzić do po ro zu mie nia we wszyst kich
new ral gicz nych ob sza rach. Fi nan so wa nia po li ty ki kli ma tycz nej, bo
usta lo no pro ce du ry i dzia ła nia Zie lo ne go Fun du szu Kli ma tycz ne go,
któ ry od 2020 r. bę dzie gro ma dził 100 mld USD na ce le kli ma tycz ne.
Po nad to, pol ska pre zy den cja zgro ma dzi ła wśród państw człon kow -
skich 100 mln USD na Fun dusz Ada pta cyj ny, a tak że ze bra ła de kla ra -
cje do wspar cia fun du szu kli ma tycz ne go w wy so ko ści 6 mld USD.
Pod czas CO P19 uda ło się tak że do pro wa dzić do utwo rze nia War szaw -
skie go Mię dzy na ro do we go Me cha ni zmu Strat i Szkód (Loss and Da -
ma ge) wspo ma ga ją ce go dzia ła nia ada pta cyj ne i zwią za ne ze skut ka mi
gwał tow nych zja wisk kli ma tycz nych oraz okre ślić wi zję, czy li dro gę
doj ścia do no we go, glo bal ne go po ro zu mie nia. To by ły trzy naj trud -
niej sze ob sza ry. A po wo ła no tak że Me cha nizm War szaw skich Ram
REDD, fi nan su ją cy ochro nę la sów tro pi kal nych i prze ciw dzia ła nie de -
fo re sta cji.

Co waż ne, te de cy zje nie tyl ko uda ło się uzgod nić, ale osią gnę li -
śmy je w for mu le dys ku sji, w wy ni ku jed no myśl no ści. Od po cząt ku
pro mo wa li śmy po dej ście sprzy ja ją ce bu do wa niu za ufa nia. Dla cze go
o tym mó wię? Bo nie jest wiel ką sztu ką prze for so wać pew ne usta le -
nia na za sa dzie sta wia nia opor nych do ką ta i mó wie nia im, że jak się
nie uda, to bę dzie to ich wi na, czy li w for mu le kon fron ta cyj nej. Je -
że li o Kon fe ren cji w Pa ry żu, któ ra od bę dzie się w 2015 r., i na któ rej
ma my przy jąć no we glo bal ne po ro zu mie nie, my śli my w spo sób od -
po wie dzial ny i nie chce my po wtó rzyć klę ski spo tka nia w Ko pen ha -
dze, to mu si my bu do wać po czu cie uczest nic twa w tym pro ce sie
wszyst kich 194 państw. I na to od po cząt ku sta wia li śmy.

Po raz pierw szy w pro ce sie glo bal nych kon fe ren cji kli ma tycz nych
wpro wa dzi li śmy trio pre zy den cji: obec nej – pol skiej oraz na stęp -
nych – pe ru wiań skiej i fran cu skiej, któ ra ma za koń czyć pra ce
nad glo bal nym po ro zu mie niem. Przed sta wi cie le tych państw by li za -
pra sza ni na wszyst kie spo tka nia pre zy den cji pol skiej z Se kre ta ria -
tem, czy li gru pą eks per tów, któ rzy od 20 lat zaj mu ją się ty mi ne go -
cja cja mi, oraz na spo tka nia Biu ra Kon wen cji, na któ rych obec ne by -
ły wszyst kie for mal ne or ga ny Kon wen cji oraz wszyst kie głów ne
gru py re gio nal ne, czy li był to tzw. mi ni rząd pro ce su kli ma tycz ne go.
Dzię ki te mu ko le dzy z Pe ru i Fran cji mo gli za po znać się ze ska lą wy -
zwań, ja kie sto ją przed pre zy den cją oraz uczest ni czyć w tej dys ku sji. 

Po nad to, do po mo cy w wy pra co wy wa niu po szcze gól nych ele men -
tów przy go to wy wa ne go sta no wi ska, za pro si li śmy wie lu mi ni -

strów. I tak do oma wia nia kwe stii fi nan so wych za pro si li śmy Ma rię
Ki wa nu ka, mi ni ster fi nan sów Ugan dy i Mar ti na Li de ga ar da, mi ni stra
ds. kli ma tu, ener gii i bu dow nic twa Da nii. Do kwe stii Loss&Da ma ge
– Le nę Ek, mi ni ster śro do wi ska Szwe cji i Ed nę Mo le wa, mi ni ster
śro do wi ska i za so bów wod nych RPA, a do kwe stii zwią za nych z no -
wą glo bal ną umo wą – Ti ma Gro se ra, mi ni stra ds. zmian kli ma tycz -
nych No wej Ze lan dii i Vi via na Ba la kri sh na na, mi ni stra śro do wi ska
i za so bów wod nych Sin ga pu ru. W przy go to wy wa niu Me cha ni zmu
War szaw skich Ram REDD wy dat nej po mo cy udzie lił nam Vil le Ni -
ni sto, mi ni ster śro do wi ska Fin lan dii. My ślę, że ich udział w po szu ki -
wa niu i wy pra co wa niu kon sen su su w po szcze gól nych kwe stiach,
a nie mo no po li zo wa nie ich przez pol ską pre zy den cję, zdał eg za min.

W oce nie war szaw skiej Kon fe ren cji na „6” istot na jest też wy so ka
oce na nie zwy kłe go miej sca spo tka nia. Uwa żam, że pod wzglę dem
or ga ni za cji i lo gi sty ki oraz ja ko ści sa me go obiek tu, by ło to naj lep sze
miej sce na or ga ni za cję Kon fe ren cji od 20 lat.
• Czy za miast 14-dnio we go spo tka nia nie pro ściej by ło by ogra ni -

czyć Kon fe ren cję tyl ko do 4-dnio wych ob rad Seg men tu Wy so kie go
Szcze bla CO P19?

– Ten 20-let ni pro ces ob rósł w pew ne zwy cza je i ry tu ał, jak np. spo tka -
nia, któ re trwa ją ok. 3 ty go dni, bo eks per ci za czy na ją dys ku sję jesz cze
przed for mal nym roz po czę ciem Kon fe ren cji. Tra dy cją jest to, że Kon fe -
ren cje rzad ko koń czą się w za pla no wa nym ter mi nie. Pierw sze spo tka nie
w Dur ba nie, w któ rym w peł ni uczest ni czy łem, skoń czy ło się w nie dzie -
lę, czy li dwa dni póź niej. W War sza wie uda ło nam się za koń czyć kon fe -
ren cję w so bo tę wie czór, a więc dzień póź niej niż to by ło pla no wa ne.

Dla wszyst kich uczest ni czą cych w tym pro ce sie 194 państw wy -
zwa niem in te lek tu al nym i po li tycz nym jest zro zu mie nie, że dys ku tu -
je my i ne go cju je my no wą umo wę glo bal ną. No wą nie dla te go, że bę -
dzie obo wią zy wa ła po przy ję tym i obec nie funk cjo nu ją cym II okre -
sie roz li cze nio wym pro to ko łu z Kio to, czy li po ro ku 2020, ale że bę -
dzie do ty czyć wszyst kich. My ślę, że dla wszyst kich uczest ni ków te -
go pro ce su pro ble mem jest zro zu mie nie, okre śle nie i wy dy sku to wa -
nie tej no wej ja ko ści.

Zwra cam uwa gę, że obec nie funk cjo nu ją cy re żim praw ny, czy li
oba okre sy roz li cze nio we pro to ko łu z Kio to, dzie li pań stwa na roz -
wi nię te, któ re ma ją pew ne zo bo wią za nia praw ne i na te, któ re ich nie
ma ją. No wa umo wa ma do ty czyć wszyst kich państw i wszyst kie mu -
szą pod jąć pew ne wy zwa nia zwią za ne z wal ką ze zmia na mi kli ma -
tycz ny mi. Jed na z pod sta wo wych za sad kon wen cji do ty czy wspól nej
lecz zróż ni co wa nej od po wie dzial no ści (com mon but dif fe ren tia ted
re spon si bi li ty) i od po wied nich moż li wo ści (re spec ti ve ca pa bi li ties)
wy ko na nia pod ję tych zo bo wią zań, któ re bę dą róż ne.
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Na drodze do Paryża
– Bar dzo trud no oce niać mi war szaw ski Szczyt
Kli ma tycz ny CO P19, bo przy go to wy wa li śmy się
do nie go przez ca ły rok, po tem – przez dwa ty -
go dnie – by li śmy za nu rze ni w dys ku sje i pra ce
Kon fe ren cji. Wy da je mi się, że na to py ta nie po -
win ni od po wie dzieć in ni uczest ni cy spo tka nia.
Ze swo jej stro ny uwa żam, że COP w War sza wie
za słu gu je na „6” – mó wi Mar cin Ko ro lec, 
Se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Śro do wi ska,
Peł no moc nik Rzą du ds. Po li ty ki Kli ma tycz nej,
w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.



Suk ces usta leń war szaw skich po le ga na tym, że wszy scy uczest ni -
cy te go pro ce su ma ją na tych miast roz po cząć przy go to wa nia do swo -
ich kon try bu cji bę dą cych czę ścia mi skła do wy mi no wej umo wy.
W tym ro ku w Li mie bę dzie my dys ku to wać nad tym, co de fac to ma -
ją one zna czyć. W I kwar ta le 2015 r. nie któ re pań stwa przed sta wią
swo je kon try bu cje, in ne – w Pa ry żu, a nie któ re do pie ro po osta tecz -
nym usta le niu tek stu po ro zu mie nia.

Mu si my też zro zu mieć, co ozna cza sło wo kon try bu cja. W Eu ro pie
ma my pew ne przy zwy cza je nie do mo de lu po li ty ki, któ ry funk cjo nu -
je w Unii Eu ro pej skiej. Po le ga on na tym, że naj pierw w spo sób
skwan ty fi ko wa ny okre śla my ce le, po tem do pa so wu je my do nich
me cha ni zmy praw ne. Wy da je się, że kon try bu cje bę dą ze swo jej na -
tu ry dzia ła niem znacz nie szer szym. 

Dzi siaj wie le państw nie mo że okre ślić w spo sób skwan ty fi ko wa -
ny swo ich am bi cji. Cho ciaż by dla te go, że nie dys po nu ją od po wied -
ni mi sta ty sty ka mi i w związ ku z tym nie zna ją swo je go ak tu al ne go
po zio mu emi sji, co utrud nia okre śle nie pro cen to we go po zio mu re -
duk cji. Dla te go przez naj bliż szy rok po win ni śmy się wspól nie za sta -
no wić, na czym ma ją po le gać te kon try bu cje. Moż na je bo wiem re -
ali zo wać na wie le róż no rod nych spo so bów, np. po przez po li ty kę
efek tyw no ści ener ge tycz nej czy zmniej sza nie wzro stu emi sji z trans -
por tu pu blicz ne go, prze sta wia jąc go na elek trycz ny czy wy ko rzy stu -
ją cy pa li wa ga zo we. W USA oko ło po ło wy środ ków trans por tu pu -
blicz ne go do na pę du uży wa ga zu skon den so wa ne go (LNG).
• A co powinna i może zrobić Polska?
– Na le ży za cząć od te go, że Pol ska ma nie zwy kłe osią gnię cia – po -

nad 30% re duk cję w okre sie obo wią zy wa nia I okre su roz li cze nio we go
z Kio to, któ rej to wa rzy szył po nad 200% wzrost na sze go PKB. Jest to
fe no me nal ne osią gnie cie, bo choć sto pień re duk cji w in nych no wych
pań stwach człon kow skich był więk szy, to my mie li śmy jed no cze śnie
do czy nie nia z naj więk szym wzro stem PKB.

Dzi siaj je ste śmy przed roz po czę ciem dys ku sji nad przy szłą, eu ro pej -
ską po li ty ką kli ma tycz ną po 2020 r. Pod ko niec stycz nia Ko mi sja Eu -
ro pej ska ma przed sta wić swo ją pro po zy cję – wi zję zmian i har mo no -
gra mu, ale są dzę, że de cy zja okre śla ją ca ra my tej po li ty ki po win na mieć
miej sce po kon fe ren cji w Li mie, a mo że na wet po kon fe ren cji w Pa ry -
żu.

Dla te go na pa na py ta nie nie spo sób od po wie dzieć, bo nie ma my
okre ślo nych po zio mów czy ce lów po li tycz nych. Nie ma my też okre -
ślo nych i uzgod nio nych in stru men tów, któ re by te ce le mia ły re ali zo -
wać. Nie wia do mo, czy bę dzie to z po żyt kiem dla pol skiej go spo dar -
ki, czy z po żyt kiem dla po zio mu emi sji na po zio mie eu ro pej skim
a na wet glo bal nym. Bo moż na so bie wy obra zić ta kie roz wią za nie,
któ re sta ty stycz nie do pro wa dzi do bar dzo po waż nych re duk cji
w jed nym miej scu, ale zwięk szy je w in nym…
• … ale jak umo wę pod pi szą wszyst kie pań stwa, to ta ki sce na -

riusz jest nie moż li wy!
– Mó wi łem, że jed ną z za sad glo bal ne go pro ce su kli ma tycz ne go

jest to, że zo bo wią za nie jest wspól ne lecz zróż ni co wa ne. Dla te go nie
tyl ko ce le po li tycz ne, ale też i in stru men ty je re ali zu ją ce po win ny
być zhar mo ni zo wa ne z de cy zja mi in nych.
• To – jak pan okre ślił – fe no me nal ne osią gnię cie przy szło nam

ła two uzy skać, bo tyl ko w War sza wie prze sta ły dy mić FSO, Za kła dy
Ur sus.

– Prze mysł nie padł. Pol ska jest kra jem, w któ rym je go udział w wy twa -
rza niu PKB jest naj wyż szy w Eu ro pie – ok. 34%. Re duk cja w Pol sce,
na co trze ba zwró cić uwa gę, na stą pi ła nie po przez za my ka nie po szcze gól -
nych za kła dów, ale ich trans for ma cję i in we sty cje w no we tech no lo gie.

Dla te go też w War sza wie za pro si li śmy, zresz tą po raz pierw szy
w hi sto rii Kon fe ren cji COP, przed sta wi cie li prze my słu, że by z ni mi
dys ku to wać, co jest moż li we, a co nie. Ma my ener go chłon ne bran że:
me ta lo wą, pa pier ni czą, ce men to wą, szklar ską i ener ge tycz ną, któ re
w Pol sce bar dzo do brze się roz wi ja ją. Chce my, by te prze my sły nie
tyl ko u nas zo sta ły, ale na dal się roz wi ja ły.

Ini cja ty wa za pro sze nia do udzia łu w dys ku sji z mi ni stra mi i przed -
sta wi cie la mi or ga ni za cji po za rzą do wych przed sta wi cie li prze my słu

by ła bar dzo do brze przy ję ta. Mam na dzie ję, że bę dzie kon ty nu owa na
przez ko lej ne pre zy den cje, bo ta kie de kla ra cje sły sza łem od przed sta -
wi cie li ad mi ni stra cji pe ru wiań skiej i fran cu skiej. Ta ką de kla ra cję zło -
ży li też przed sta wi cie le ONZ. Ta dys ku sja, w któ rą za an ga żo wa li się
m.in. przed sta wi cie le Chin, by ła jed ną ze skła do wych war szaw skie go
suk ce su.
• A jak na ustalenia Konferencji i przyjęty program dalszego

postępowania może patrzeć polski sektor energetyczny?
– Sto imy przed po waż nym py ta niem, ja ka ma być pol ska ener ge -

ty ka za lat 10, 20, 30 czy 40? Wy da je mi się, że dzi siaj ma my wię cej
py tań niż od po wie dzi, ale te py ta nia są nie zwy kle istot ne. Ma my luk -
sus po le ga ją cy na tym, że na sza ener ge ty ka jest opar ta na wę glu, któ -
re go nie mu si my im por to wać, choć to ro bi my. Pań stwo ma więc za -
pew nio ne, prak tycz nie rzad ko spo ty ka ne na świe cie, bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne. Kie dyś oczy wi ście ten su ro wiec się skoń czy, ale nie
mo że my te raz po dej mo wać de cy zji, któ re mo gą być dla Pol ski nie -
bez piecz ne, np. uza leż nie nia tech no lo gicz ne go czy su row co we go
od in nych. Dla te go po trzeb na jest dys ku sja. Ona nie mu si na tych -
miast się koń czyć, ale mu si od po wie dzieć na wie le py tań.

Dla mnie ta ką bar dzo opty mi stycz ną per spek ty wą jest gaz łup ko -
wy, któ ry mo że być al ter na ty wą dla wę gla. Gdy by śmy by li w sta nie
tyl ko w pew nym pro cen cie po wtó rzyć suk ces USA na tym po lu, to
od nie śli by śmy suk ces eko no micz ny i eko lo gicz ny, za cho wu jąc po -
ziom bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, do któ re go je ste śmy przy zwy -
cza je ni.
• Ta ką dys ku sję po win no za ini cjo wać Mi ni ster stwo Go spo dar ki

czy izba bran żo wa ener ge ty ki?
– Mu si my ją pro wa dzić wszy scy, bo jej roz strzy gnię cia prak tycz ne

i po li tycz ne bę dą do ty czyć wszyst kich, więc nie po win na być zmo no -
po li zo wa na przez jed ną stro nę. My ślę, że w pew nym sen sie tą dys ku -
sję za czę li śmy ra zem z Kon fe ren cją Kli ma tycz ną w War sza wie.
• Do Konferencji w Limie (COP20) pełni pan rolę Prezydenta

procesu klimatycznego. Na czym ona polega?
– For mu ła prac pre zy den cji po le ga na tym, że Kon fe ren cja jej nie

koń czy, ale za czy na. Jest to pew ne wy zwa nie, bo bar dziej na tu ral ne
by ło by, że pre zy den cja pro wa dzi przez ca ły rok spra wy i koń czy je
Kon fe ren cją COP.

Pre zy den cja po le ga na for mal nym pro wa dze niu dys ku sji. Ale nie
po win na się ogra ni czać tyl ko do te go, bo za 2 la ta ma my wy ne go cjo -
wać no we glo bal ne po ro zu mie nie kli ma tycz ne. W związ ku z tym
pro mo wa nie je go idei, sty mu lo wa nie dys ku sji i pro wa dze nie ne go -
cja cji jest po waż nym za da niem. Se kre ta riat za pro po no wał mi udział
w po nad 100 spo tka niach, któ re po wi nie nem pro wa dzić lub w nich
uczest ni czyć. Nie ze wszyst kich pro po zy cji sko rzy stam, nie mniej
w czę ści bę dę mu siał wziąć udział.
• A funkcja sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. polityki

klimatycznej?
– Obej mu je bar dzo po waż ny wy miar zwią za ny z pro wa dzo ną w Eu -

ro pie dys ku sją nad po li ty ką ener ge tycz no -kli ma tycz ną i jej kształ to -
wa niem przez Pol skę. Nie tyl ko my wi dzi my, że nie jest ona do sko na -
ła. 3 mar ca od bę dzie się spo tka nie mi ni strów śro do wi ska. Mo im za da -
niem bę dzie sty mu lo wa nie dys ku sji we wnętrz nej i pro wa dze nie jej
na fo rum eu ro pej skim. Czy to w ra mach spo tkań z in ny mi mi ni stra mi
śro do wi ska, czy w re la cjach z Par la men tem Eu ro pej skim i Ko mi sją
Eu ro pej ską.
• Czy po wyborach nowy Parlament Europejski może zmienić

politykę klimatyczno-energetyczną?
– To bę dzie in ny Par la ment i no wa Ko mi sja Eu ro pej ska. Te in sty -

tu cje bę dą po dej mo wać de cy zje, ale nie zna jąc ich struk tu ry, nie wie -
dząc kto bę dzie ko mi sa rzem ds. ener gii, ko mi sa rzem ds. kli ma tu
i ko mi sa rzem ds. prze my słu, trud no prze wi dzieć czy wy zna czo ne
w „Ener ge tycz nej ma pie dro go wej 2050” zo bo wią za nie UE do re -
duk cji emi sji w 2030 r. o 40% w po rów na niu z 1990 r., w 2040 r.
– o 60%, a w 2050 r. – o 80% zo sta ną pod wyż szo ne, utrzy ma ne czy
ob ni żo ne.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Jak w ostat nich la tach wy glą da ło zu ży cie ener gii elek trycz nej
przez nie miec ki prze mysł i spo łe czeń stwo, bo w Pol sce jest ono
zde cy do wa nie po ni żej śred niej unij nej? Ja kie są per spek ty wy
na naj bliż sze la ta?

– Od 2007 r. zu ży cie ener gii elek trycz nej w Niem czech sys te ma -
tycz nie spa da. W 2013 r. wy nio sło 596,0 TW i był to naj niż szy po -
ziom od 2003 r. Tak że w za kre sie zu ży cia ener gii pier wot nej od no -
to wu je się w Niem czech od 1990 r. ten den cję spad ko wą.

Jest to moż li we głów nie dzię ki zwięk sze niu efek tyw no ści ener -
ge tycz nej w Niem czech. Ma to miej sce przede wszyst kim w bran -
ży bu dow la nej: każ dy na jem ca i każ dy wła ści ciel do mu mo że za -
osz czę dzić bar dzo du żo ener gii po przez lep szą ter mo izo la cję.
Zmniej sza ona emi sję szko dli wych sub stan cji i po zwa la za osz czę -
dzić środ ki fi nan so we. Trwa ją ce wie le lat zmia ny kli ma tycz ne ma -
ją za trwa ża ją ce kon se kwen cje. Bo le śnie od czu wa my, jak ra chu nek
za ogrze wa nie ob cią ża nasz bu dżet na ko niec mie sią ca. Tym cza sem
ko niecz ne in we sty cje zwra ca ją się już czę sto po krót kim cza sie.

W przy szłych la tach mo że my za kła dać dal szy spa dek zu ży cia
ener gii. Ze wzglę du na po stęp tech no lo gicz ny uda je się nam co raz
wy daj niej wy ko rzy sty wać ener gię bez ko niecz no ści ob ni że nia
stan dar du ży cia czy też spad ku wzro stu go spo dar cze go.
• Jak obec nie wy glą da nie miec ki miks ener ge tycz ny i jak się

zmie niał w ostat nich la tach? Cho dzi o pro cen to wy udział ener gii
wę glo wej, ga zo wej, ją dro wej i od na wial nej (OZE).

– W Niem czech ma my du żą dy wer sy fi ka cję źró deł ener gii.
Ener gia pier wot na po cho dzi z wie lu róż nych źró deł. Na pierw -
szym miej scu znaj du je się olej mi ne ral ny sta no wią cy nie co po -
nad 1/3, a na stęp nie gaz ziem ny (22,5%) i wę giel ka mien ny
(12,7%), po tem od na wial ne źró dła ener gii (11,8%), wę giel bru nat -
ny (11,6%) oraz ener gia ją dro wa (7,6%).

Obec nie jed nak wie le się zmie nia. W Niem czech wstrzy ma ne
zo sta nie wy do by cie wę gla ka mien ne go. Do 2022 r. Niem cy zre zy -
gnu ją cał ko wi cie z ener gii ją dro wej. De cy zja ta spo ty ka się w spo -
łe czeń stwie z sze ro ką apro ba tą, zwłasz cza po ka ta stro fie w Fu ku -
shi mie.

I tak Niem cy pro du ku ją pra wie 1/4 ener gii elek trycz nej ze źró -
deł od na wial nych, a nie miec ka go spo dar ka jest nie zmien nie wy -
daj na i kon ku ren cyj na! Co raz wię cej nie miec kich firm do strze ga
w trans for ma cji ener ge tycz nej szan sę na roz wój go spo dar czy,

wzrost pro duk cji oraz lan so wa nie tech no lo gii umoż li wia ją cych
pro duk cję ener gii ze źró deł od na wial nych. Mam wra że nie, że rów -
nież pol skie przed się bior stwa są tym za in te re so wa ne. Pod su mo -
wu jąc, moż na stwier dzić, że wy ko rzy sta nie od na wial nych źró deł
ener gii nie jest spra wą świa to po glą du. Na „zie lo nej go spo dar ce”
moż na za ro bić. Do niej na le ży przy szłość. Ina czej mó wiąc, py ta -
nie nie brzmi: „czy mo gę so bie po zwo lić na przej ście na ener gie
od na wial ne”, lecz, pa trząc w dłuż szej per spek ty wie cza so wej:
„czy mo gę so bie po zwo lić, by te go nie zro bić?”
• Ja ki typ OZE (wiatr, wo da, słoń ce, bio ma sa) jest naj bar dziej

po pu lar ny i dla cze go? Ja kie są naj więk sze obiek ty w każ dym ob -
sza rze?
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Stosunki między naszymi
krajami są doskonałe

– Ma ją ce wy so ko uprze my sło wio ną go spo dar kę
Niem cy mu szą roz glą dać się za no wy mi źró dła -
mi ener gii. Ten pro ces prze mian wła śnie po stę -
pu je w szyb kim tem pie i do pro wa dził już do du -
że go wzro stu wy ko rzy sta nia przy ja znych dla
śro do wi ska od na wial nych źró deł ener gii. Cie ka -
we jest przy tym to, że nie tyl ko przy wy ko rzy sta -
niu ener gii pier wot nej, lecz tak że przy pro duk cji
ener gii elek trycz nej wzra sta ro la, ja ką od gry wa -
ją od na wial ne źró dła ener gii – mó wi Je go Eks ce -
len cja Rüdi ger Fre iherr von Fritsch, Am ba sa dor
Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec w Pol sce, w roz -
mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.

RÜDI GER FRE IHERR von FRITSCH (ur. w 1953 r., w Sie gen (West fa lia),
ukoń czył stu dia hi sto rii i ger ma ni sty ki w Er lan gen i Bonn. W 1984 r. roz -
po czął pra cę w służ bie dy plo ma tycz nej. W 1986 r. był re fe ren tem ds. po -
li tycz nych w Am ba sa dzie Nie miec w War sza wie, do któ re go obo wiąz ków
na le ża ło m.in. utrzy my wa nie kon tak tu z opo zy cją w Pol sce, a na stęp nie
re fe ren tem ds. pra sy i kul tu ry w Am ba sa dzie Nie miec w Na iro bi (1989).
W la tach 1992-95 pra co wał w Re fe ra cie Pra so wym Fe de ral ne go Mi ni -
ster stwa Spraw Za gra nicz nych. W la tach 1995 – 99 był re fe ren tem ds.
po li tycz nych w Sta łym Przed sta wi ciel stwie Nie miec przy Unii Eu ro pej -
skiej w Bruk se li, a na stęp nie, do 2004 r., sze fem Szta bu Pla no wa nia
w Urzę dzie Pre zy den ta Fe de ral ne go. W la tach 2004 – 2007 był za stęp cą
sze fa Fe de ral nej Agen cji Wy wia du, a w la tach 2007 – 2010 – dy rek to rem
De par ta men tu Go spo dar ki i Zrów no wa żo ne go Roz wo ju, Fe de ral ne Mi ni -
ster stwo Spraw Za gra nicz nych oraz G8 -So us Sher pa.
Od lip ca 2010 r. jest am ba sa do rem Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec w War -
sza wie.
Au tor książ ki „Stem pel do wol no ści. Uciecz ka z Nie miec do Nie miec” (Ofi -
cy na Wy daw ni cza Atut, 2012), w któ rej opi su je jak ze swo im bra tem uła -
twił w 1974 r. uciecz kę z NRD ich ku zy na To ma oraz je go dwóch ko le gów. 
Żo na ty, pię cio ro dzie ci.



– Spo śród od na wial nych ener gii, któ re w 2013 r. po kry wa -
ły 24,7% nie miec kie go zu ży cia ener gii elek trycz nej, naj więk szy
udział ma ener gia wia tro wa (7,9% zu ży cia ener gii elek trycz nej),
za nią pla su je się bio ma sa (6,8%). In sta la cje fo to wol ta icz ne wy ko -
rzy stu ją ce ener gię sło necz ną po kry wa ją 4,5% zu ży cia ener gii elek -
trycz nej, a wy ko rzy sta nie si ły wo dy 3,4%.

Naj więk szy mi pro jek ta mi wy ko rzy stu ją cy mi ener gię wia tro wą
są far my wia tro we off -sho re: BARD Of fsho re I o za in sta lo wa nej
mo cy 400 MW i „Al pha Ven tus” o mo cy 60 MW – oby dwie usy tu -
owa ne na Mo rzu Pół noc nym oraz Bal tic -1 o mo cy 50 MW na Mo -
rzu Bał tyc kim.

Je śli cho dzi o bio ma sę, pod ko niec 2011 r. funk cjo no wa ło
w Niem czech ok. 7 200 bio ga zow ni o za in sta lo wa nej mo cy wy -
twór czej ener gii elek trycz nej ok. 2 850 MW. W ten spo sób nie -
miec cy rol ni cy pro du ku ją cy bio gaz wy twa rza ją wię cej ener gii niż
dwie elek trow nie ją dro we i za opa tru ją w ener gię elek trycz ną po -
nad pięć mi lio nów go spo darstw. Szcze gól ne zna cze nie na ryn ku
ener gii elek trycz nej ma ją ela stycz nie dzia ła ją ce bio ga zow nie, któ -
re w przy szło ści mo gą osią gnąć cał ko wi tą moc wy no szą cą
ok. 16 000 MW (dla po rów na nia: za in sta lo wa na moc elek trow ni
na wę giel bru nat ny to 18 000 MW). Naj więk sza do tych czas bio ga -
zow nia w Niem czech znaj du je się w Par ku Prze my sło wym Dor -
sten/Marl, a jej za in sta lo wa na moc wy no si 5,5 MW. 

W przy pad ku wszyst kich form po zy ski wa nia ener gii ze źró deł
od na wial nych nie cho dzi o wiel kie in dy wi du al ne pro jek ty, lecz
o roz wój zde cen tra li zo wa nych struk tur za opa trze nia w ener gię
na pod sta wie do stęp nych w da nym miej scu su row ców.

Na tu ral ną kon se kwen cją te go jest ro sną cy udział osób pry wat -
nych, rol ni ków oraz ma łych i śred nich przed się biorstw w po sia da -
niu zdol no ści wy twór czych ener gii z od na wial nych źró deł. Udział
ten wy no si już w Niem czech po nad 50% i cią gle wzra sta.

Po nad to co raz wię cej miesz kań ców or ga ni zu je się w ra mach lo -
kal nych i re gio nal nych ini cja tyw ma ją cych na ce lu od po wie dzial -
ne wy twa rza nie i ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej i ciepl nej po -
cho dzą cych z od na wial nych źró deł, np. w for mie oby wa tel skich
par ków wia tro wych oraz spół dziel ni ener ge tycz nych. Sa ma licz ba
spół dziel ni ener ge tycz nych wzro sła w okre sie od ro ku 2010
do 2013 ro ku z 392 do 888. W ich skład wcho dzi po nad 130 000
osób, któ re za in we sto wa ły łącz nie oko ło 1,2 mld eu ro. 
• Pod na ci skiem opi nii pu blicz nej Niem cy re zy gnu ją z ener gii

ją dro wej. Jak wy glą da obec nie pro ces „wy ga sza nia” re ak to rów?
Co da lej?

– Odej ście od ener gii ją dro wej jest już po sta no wio ne. De cy du ją -
cym po wo dem by ło to, że ni gdy nie moż na wy klu czyć ist nie nia
choć by mi ni mal ne go ry zy ka awa rii. Przy kład Fu ku shi my w wy so -
ko roz wi nię tym kra ju, ja kim jest Ja po nia, po ka zał, że błęd na oce -
na sy tu acji i tech nicz ne awa rie są za wsze moż li we. Zaj mu ją ca się
tą spra wą ko mi sja par la men tu ja poń skie go usta li ła, że głów ną
przy czy ną ka ta stro fy był błąd czło wie ka. Nie miec kie elek trow nie
ją dro we na le ży we dług mię dzy na ro do wych stan dar dów oce nić ja -
ko bez piecz ne. Jed nak ist nie je mi ni mal ne ry zy ko po wsta nia w wy -
ni ku awa rii ogrom nych szkód za gra ża ją cych ży ciu i zdro wiu lud -
no ści, a tak że ogrom nych kosz tów dla ca łej go spo dar ki na ro do wej.

Do te go do cho dzą in ne pro ble ma tycz ne aspek ty. Bu do wa elek -
trow ni ją dro wych jest nie zwy kle dro ga, a uran rów nież jest pa li -
wem wy czer py wal nym i, co jest szcze gól nie waż ne: zu peł nie nie -
wy ja śnio na jest na ca łym świe cie kwe stia osta tecz ne go skła do wa -
nia od pa dów ra dio ak tyw nych. Co ro bić z wy so ko ra dio ak tyw ny mi
od pa da mi?

Zgod nie z uchwa łą Bun de sta gu z 2011 r. odłą czo no sie dem elek -
trow ni ją dro wych o łącz nej mo cy 8,4 GW. Elek trow nia ją dro wa
w Krümmel wów czas już nie pra co wa ła. Do 2021 r. zo sta nie za -
mknię tych dal szych sześć elek trow ni ją dro wych, a trzy ostat nie
naj póź niej do koń ca 2022 r. 

Pro du ko wa na obec nie w elek trow niach ją dro wych ener gia za -
stą pio na zo sta nie przez miks z roz wi ja nych in ten syw nie ener gii

od na wial nych i – głów nie w okre sie przej ścio wym – przez ener -
gię wy twa rza ną w bu do wa nych elek trow niach wy ko rzy stu ją -
cych pa li wa ko pal ne. W przy pad ku elek trow ni sto su ją cych pa li -
wa ko pal ne waż ne jest, aby osią gnąć du żo wyż szą efek tyw ność
ener ge tycz ną niż do tych czas, a tak że wy ko rzy stać moż li wo ści
mię dzy na ro do wych sie ci ener go elek trycz nych, np. ener gię sło -
necz ną z Afry ki Pół noc nej. Ener gie od na wial ne sta no wić bę dą
w przy szło ści głów ną część mik su ener ge tycz ne go. Jed nak tak
sa mo waż ne jest, aby śmy w przy szło ści zmniej szy li zu ży cie
ener gii – przede wszyst kim po przez wyż szą efek tyw ność ener -
ge tycz ną.
• Skąd jest kon wen cjo nal ne pa li wo?
– Tak że Niem cy mu szą w prze wa ża ją cej czę ści im por to wać pa -

li wa ko pal ne ja ko no śni ki ener gii pier wot nej: 96,6% zu ży wa ne go
w Niem czech ole ju mi ne ral ne go po cho dzi z im por tu; do ty czy to
rów nież ga zu ziem ne go (85,7%) oraz wę gla ka mien ne go (80,8%).
Dla te go wła śnie tak waż ne jest sta wia nie na od na wial ne no śni ki
ener gii! Niem cy eks por tu ją je dy nie nie wiel kie ilo ści wę gla bru -
nat ne go.

Olej mi ne ral ny Niem cy im por tu ją głów nie z Ro sji (36%), Nor -
we gii (14%) i Wiel kiej Bry ta nii (11%). Gaz ziem ny im por to wa ny
jest przede wszyst kim z Ro sji (37%), Nor we gii (25%) oraz Ho lan -
dii (23%). Na to miast wę giel ka mien ny Niem cy spro wa dza ją głów -
nie z Ko lum bii (31%), Ro sji (28%), USA (15%) i Pol ski (8%).
• Jak Eks ce len cja oce nia nie miec ko -pol ską współ pra cę w za -

kre sie sze ro ko po ję tej ener ge ty ki i czy wi dzi moż li wość jej zwięk -
sze nia?

– Współ pra ca ta obej mu je czte ry du że sfe ry: go spo dar kę, na ukę,
spo łe czeń stwo oby wa tel skie oraz po li ty kę. W tych dzie dzi nach
współ pra ca ukła da się po myśl nie i jest ca ły czas roz wi ja na.
Zwłasz cza współ pra ca go spo dar cza mię dzy nie miec ki mi i pol ski -
mi przed się bior stwa mi ener ge tycz ny mi jest ko rzyst na dla oby dwu
stron. Współ pra cę w dzie dzi nie na uki moż na by jesz cze bar dziej
roz bu do wać, tym bar dziej że obec nie ogra ni cza się do wy bra nych
za gad nień i pla có wek ba daw czych. Ist nie je du ży po ten cjał,
na przy kład w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej czy też ter mo -
izo la cji w bu dow nic twie.

Ogól nie rzecz bio rąc jed nak, tak że w dzie dzi nie ener ge ty ki od -
zwier cie dla ją się do sko na łe bi la te ral ne sto sun ki mię dzy na szy mi
kra ja mi. Po dam je den przy kład: do staw cy ener gii oby dwu kra jów
za war li pre kur sor skie umo wy umoż li wia ją ce wy chwy ty wa nie wa -
hań w pro duk cji ener gii elek trycz nej w Niem czech i sta bi li zo wa -
nie sie ci wy so kie go na pię cia.

In nym przy kła dem do brej współ pra cy są re gu lar ne spo tka nia
wspól nych gre miów na szcze blu rzą do wym, jak na przy kład pol -
sko -nie miec kie kon sul ta cje mię dzy rzą do we czy też Pol sko -Nie -
miec ka Ra da Ochro ny Śro do wi ska, a tak że bli skie kon tak ty mię -
dzy przed sta wi cie la mi in sty tu cji rzą do wych i ad mi ni stra cji oraz
gru pa mi de pu to wa nych do Bun de sta gu i par la men tów lan dów
a ich ko le ga mi z Sej mu i in sty tu cji dzia ła ją cych na szcze blu wo je -
wództw.

Za waż ny ob szar roz wo ju współ pra cy uwa żam zwięk sze nie
efek tyw no ści ener ge tycz nej. Na przy kład w dzie dzi nie bu dow nic -
twa na sze kra je mo gą wy mie niać know -how i do świad cze nia. Do -
ty czy to rów nież trans por tu, a tak że tzw. „smart grids”, in te li gent -
nych sie ci ener go elek trycz nych, po zwa la ją cych zmniej szyć stra ty
przy prze sy ła niu ener gii elek trycz nej.

Ogrom ny po ten cjał we współ pra cy na szych kra jów do strze gam
tak że w za kre sie wy ko rzy sta nia od na wial nych źró deł ener gii,
zwłasz cza w dzie dzi nie ener gii wia tro wej off -sho re, a tak że w bu -
do wa niu bar dzo wy daj nych elek trow ni ga zo wych i wę glo wych.
Pol ska i Niem cy, współ dzia ła jąc w dzie dzi nie ba dań na uko wych
i roz wo ju, są też wspól nie sil niej sze – na przy kład w za kre sie tech -
no lo gii skła do wa nia, tech no lo gii czy ste go spa la nia wę gla oraz bio -
pa liw. 
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Jak oce nia Pan Am ba sa dor obec ny
stan szwaj car sko -pol skich sto sun ków go -
spo dar czych?

– Szwaj ca rię i Pol skę łą czą do sko na łe re -
la cje. Pod czas nie daw nej ofi cjal nej wi zy ty
w Pol sce, pre zy dent Kon fe de ra cji Szwaj -
car skiej Di dier Bur khal ter wska zy wał, że
Szwaj ca ria jest dru gim naj więk szym in we -
sto rem spo za UE w Pol sce oraz że fir my
szwaj car skie stwo rzy ły w Pol sce do tej po -
ry oko ło 40 tys. miejsc pra cy. Sto sun ki han -
dlo we mię dzy na szy mi kra ja mi są bar dzo
waż ne dla obu stron. Je stem prze ko na ny, że
ist nie je zna czą cy po ten cjał do dal sze go
roz wo ju tych sto sun ków, jak rów nież dwu -
stron nych sto sun ków go spo dar czych
w ogó le. Pol sko-Szwaj car skie Fo rum Go -
spo dar cze, zor ga ni zo wa ne 27 stycz nia
2014 r. w War sza wie, z oka zji wi zy ty
w Pol sce pre zy den ta Bur khal te ra, sta no wi
świet ny przy kład jak sze ro ki ob szar obej -
mu ją na sze bi la te ral ne re la cje go spo dar cze.
Fo rum zgro ma dzi ło po nad 300 uczest ni -
ków, któ rzy po ru sza li ta kie te ma ty, jak edu -
ka cja i kształ ce nie za wo do we, współ pra-
ca pol sko-szwaj car ska w za kre sie ba dań
i trans fe ru tech no lo gii z na uki do prze my słu.
Pre zy dent Bur khal ter i pre zy dent Bro ni sław
Ko mo row ski pod pi sa li wspól ną de kla ra cję,
któ ra prze wi du je ści ślej szą współ pra cę
dwu stron ną, szcze gól nie w dzie dzi nie go -
spo dar ki, ener ge ty ki, trans por tu, śro do wi -
ska, fi nan sów oraz ba dań. Co wię cej, chciał -
bym pod kre ślić, iż Szwaj car sko -Pol ski Pro -
gram Współ pra cy, któ ry jest naj więk szym
pro gra mem współ pra cy dwu stron nej kie dy -
kol wiek pod ję tym przez Szwaj ca rię, sta no -
wi klu czo wy ele ment na szych sto sun ków.
Pro jek ty re ali zo wa ne w je go ra mach ma ją
na ce lu zmniej sze nie róż nic spo łecz nych
i go spo dar czych w Pol sce, jak rów nież po -
dej mo wa nie no wych przed się wzięć w dzie -
dzi nie efek tyw no ści ener ge tycz nej i od na -
wial nych źró deł ener gii.
• Jak kształ tu je się ak tu al nie w Szwaj -

ca rii mix ener ge tycz ny i ja ki jest w nim
udział ener ge ty ki ją dro wej?

– Na ener gię zu ży tą w Szwaj ca rii
w 2012 ro ku skła da ły się pa li wa sil ni ko we
(34%), olej opa ło wy (19%), ener gia elek -
trycz na (24%) i gaz (13%). Po zo sta ła część
(10%) po cho dzi ła z drew na, cie płow nic -
twa, prze twór stwa od pa dów i in nych od na -
wial nych źró deł ener gii. Udział od na wial -
nych źró deł ener gii w cał ko wi tym zu ży ciu
ener gii wy no si obec nie 21%.

Bio rąc pod uwa gę pro duk cję ener gii
elek trycz nej, 60% za pew nia ją od na wial ne
źró dła ener gii, głów nie elek trow nie wod -
ne; 3% sta no wi ener gia sło necz na, bio ma sa,

bio gaz, ener gia wia tru oraz od pa dy. Elek -
trow nie ato mo we po kry wa ją bli sko 40%
zu ży cia ener gii elek trycz nej. Resz ta jest
pro du ko wa na przez ma łe zde cen tra li zo wa -
ne jed nost ki ciepl ne czy sie ci cie płow ni cze.
Ze wzglę du na po ło że nie geo gra ficz ne
(cen trum Eu ro py), Szwaj ca ria od gry wa
klu czo wą ro lę na ryn ku ener gii elek trycz nej
w Eu ro pie Środ ko wej. Ilość ener gii elek -
trycz nej znaj du ją ca się w gra ni cach na sze -
go kra ju prze kra cza po pyt we wnętrz ny, co
przy czy nia się do bez pie czeń stwa do staw
i roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii
w re gio nach tak da le kich jak ob szar Mo rza
Pół noc ne go czy Bał tyc kie go, jak rów nież
Włoch. Po nad to ta my usy tu owa ne w szwaj -
car skich gó rach umoż li wia ją prze cho wy -
wa nie ener gii, dzię ki wy ko rzy sta niu elek -
trow ni szczy to wo -pom po wych. W ten spo -
sób, Szwaj ca ria mo że dzia łać ja ko „aku mu -
la tor” dla Eu ro py, prze cho wu jąc nad wyż ki
do staw ener gii w gór skich zbior ni kach,
do póź niej sze go jej uży cia w ra zie po trze by.
• Czy pla no wa na jest bu do wa no wych

elek trow ni ato mo wych, czy ist nie ją ce zbu -
do wa ne kil ka dzie siąt lat te mu bę dą za my -
ka ne czy mo der ni zo wa ne?

– Szwaj ca ria po sia da pięć elek trow ni ją -
dro wych. Po ka ta stro fie w Fu ku shi mie,
rząd Szwaj ca rii zde cy do wał się w ma -
ju 2011 ro ku na stop nio we re zy gno wa nie
z ener ge ty ki ją dro wej, co ozna cza, że ist -
nie ją ce elek trow nie ją dro we zo sta ną wy co -
fa ne z eks plo ata cji wraz z koń cem ich bez -
piecz nej dzia łal no ści ope ra cyj nej i nie bę dą
za stę po wa ne przez no we jed nost ki. Szwaj -
car skie sce na riu sze ener ge tycz ne są opar te
na za ło że niu, iż ist nie ją ce elek trow nie ją -
dro we bę dą dzia łać przez 50. lat, a to ozna -
cza, że bę dą za my ka ne po mię dzy 2019
i 2034 r. Pa kiet le gi sla cyj ny w spra wie no -
wej stra te gii ener ge tycz nej zo stał przy ję ty
przez rząd we wrze śniu 2013 r., po dwóch
la tach kry sta li zo wa nia się pla nu ener ge -
tycz ne go, iden ty fi ko wa nia opcji po li tycz -
nych oraz prze pro wa dza nia sze ro kich kon -
sul ta cji spo łecz nych. Pa kiet jest obec nie
przed mio tem dys ku sji w Par la men cie.
• Ja kie jest na sta wie nie Szwaj ca rów

do ener ge ty ki ją dro wej?
– W Szwaj ca rii wy bor cy ma ją ostat nie

sło wo w po dej mo wa niu wszyst kich waż -

nych de cy zji po li tycz nych, a ener gia ją dro -
wa już od dzie się cio le ci bu dzi wie le kon -
tro wer sji. Każ dy oby wa tel szwaj car ski ma
pra wo za pro po no wać no wą usta wę, je śli
uda mu się ze brać 100 tys. pod pi sów na po -
par cie swo je go wnio sku, któ ry jest na stęp -
nie pod da wa ny gło so wa niu ogól no kra jo -
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Szerokie pole współpracy
Z Je go Eks ce len cją 

Lu ka sem Beg lin ge rem, 
Am ba sa do rem Kon fe de ra cji

Szwaj car skiej w Pol sce, 
roz ma wia An drzej Uznań ski.

Am ba sa dor LU KAS BE GLIN GER uro dził się
w 1955 ro ku w Ber nie. Jest ab sol wen tem eko -
no mii na Uni wer sy te cie w Ber nie oraz stu diów
po dy plo mo wych w Ośrod ku Stu diów Stra te -
gicz nych i Dy plo ma tycz nych w Pa ry żu (CEDS).
W la tach 1982 – 1986 pra co wał ja ko spe cja li -
sta pu blic re la tions w or ga ni za cji wspie ra ją cej
szwaj car ską go spo dar kę. W ro ku 1986 zo stał
pra cow ni kiem szwaj car skie go Mi ni ster stwa
Spraw Za gra nicz nych. Po od by ciu sta żu w Am -
ba sa dzie Szwaj ca rii w Ka irze i w Ge ne wie pod -
jął pra cę w De par ta men cie Eko no micz no -Fi -
nan so wym, któ rym kie ro wał od 1995 ro ku.
W 1996 ro ku zo stał mia no wa ny Rad cą eko no -
micz nym i han dlo wym w Am ba sa dzie Szwaj -
ca rii w Bonn. Kil ka mie się cy póź niej wró cił
do Ber na, gdzie peł nił funk cję za stęp cy sze fa,
a na stęp nie sze fa ko mór ki spe cjal nej, ba da ją -
cej spra wy zwią za ne z dru gą woj ną świa to wą.
W 2001 ro ku zo stał od de le go wa ny do Pa ry ża
ja ko za stęp ca prze wod ni czą ce go Sta łe go
Przed sta wi ciel stwa Szwaj car skie go przy Or ga -
ni za cji Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju
(OECD). W ro ku 2006 zo stał mia no wa ny za -
stęp cą sze fa mi sji w Am ba sa dzie Szwaj ca rii
w Mo skwie. Od wrze śnia 2007 był sze fem
Szwaj car skie go Biu ra Łącz ni ko we go w Ko so -
wie, a w mar cu 2008 ro ku zo stał akre dy to wa -
ny ja ko pierw szy am ba sa dor Szwaj ca rii w Re -
pu bli ce Ko so wa. We wrze śniu 2011 ro ku pod -
jął swo je obec ne obo wiąz ki ja ko am ba sa dor
Szwaj ca rii w Rze czy po spo li tej Pol skiej.
Am ba sa dor Be glin ger jest żo na ty i ma jed ną
cór kę.



we mu. Aby za kwe stio no wać akt praw ny
ju ż u chwa lo ny przez par la ment, na le ży ze -
brać w cią gu 100 dni 50 tys. pod pi sów
– usta wa jest wte dy pod da wa na re fe ren -
dum. Na prze strze ni ostat nich 35 lat, ener -
gia ją dro wa by ła przed mio tem licz nych
ini cja tyw i re fe ren dów, co jest do wo dem
na jej zróż ni co wa ną oce nę spo łecz ną. Nie -
mniej jed nak wy ni ki tych przed się wzięć
fa wo ry zo wa ły dal szy roz wój pro duk cji
ener gii ją dro wej, z wy jąt kiem dzie się cio -
let nie go mo ra to rium na bu do wę no wych
elek trow ni ją dro wych wpro wa dzo ne go
w 1990 ro ku.

Bu do wa trzech no wych elek trow ni ją dro -
wych by ła za pla no wa na jesz cze przed wy -
pad kiem w Fu ku shi mie. Szwaj car ska opi -
nia pu blicz na by ła po dzie lo na na pół;
na son da że miał wpływ głos do rad czy do ty -
czą cy no wej elek trow ni w kan to nie Ber no,
za le d wie kil ka ty go dni przed Fu ku shi mą,
co da ło 51% więk szość, któ ra opo wie dzia ła
się za. Już po Fu ku shi mie opi nia pu blicz -
na w prze wa ża ją cej czę ści zwró ci ła się
prze ciw ko ener gii ją dro wej. Sza cu je się, że
ok. 20 tys. osób wzię ło udział w naj więk -
szym pro te ście prze ciw ener gii ato mo wej
w Szwaj ca rii w cią gu ostat nich 25 lat. Od -
stą pio no od re ali za cji trzech pro jek tów. Ja -
ko że zgod nie z na szym pra wem do ty czą -
cym ener gii ją dro wej, każ da no wa li cen cja
na bu do wę elek trow ni, po prze gło so wa niu
w re fe ren dum, wy ma ga na stęp nie za twier -
dze nia przez Par la ment, rząd uznał, że
praw na oraz pu blicz na ak cep ta cja no wych
pro jek tów elek trow ni ją dro wych wy da je się
w nad cho dzą cych la tach bar dzo ma ło praw -
do po dob na. Uza sad nia to rów nież je go de -
cy zję o stop nio wym wy co fa niu się z ener -
ge ty ki ją dro wej.
• Na ile roz wi nię ta jest ener ge ty ka ze

źró deł od na wial nych, mam na my śli nie
tyl ko hy dro ener ge ty kę, ale tak że ener ge ty -
kę wia tro wą czy fo to wol ta icz ną?

– Hi sto rycz nie, naj star szym i naj waż -
niej szym źró dłem ener gii od na wial nej
w Szwaj ca rii jest ener gia wod na. W ra -
mach no wej Stra te gii Ener ge tycz nej 2050
i stop nio we go wy co fy wa nia się z ener gii
ją dro wej, rząd szwaj car ski kłaść bę dzie na -
cisk na zwięk sza nie za pa sów ener gii (efek -
tyw ność ener ge tycz na), na roz bu do wę
elek trow ni wod nych i „no we” źró dła od na -
wial ne, a tak że, je śli bę dzie to ko niecz ne,
na pro duk cję ener gii elek trycz nej na ba zie
pa liw ko pal nych (obiek ty ko ge ne ra cyj ne,
elek trow nie ga zo we cy klu kom bi no wa ne -
go) oraz im port ener gii.

„No we” źró dła od na wial ne, w tym ener -
gia sło necz na, drew no, bio ma sa, wiatr,
ener gia geo ter mal na oraz czer pią ca z cie pła
oto cze nia, od gry wa ją co raz waż niej szą ro lę
w dzi siej szym szwaj car skim mik sie ener ge -
tycz nym. Szcze gól ny wzrost wy ko rzy sta -
nia fo to wol ta iki rząd prze wi du je od 2020
ro ku. Pro duk cja ener gii z bio ma sy oraz

dzię ki tur bi nom wia tro wym rów nież przy -
bie rze na war to ści. Pro gno zu je się tak że, że
pro duk cja ener gii geo ter mal nej wzro śnie
w póź niej szym ter mi nie, po nie waż ko -
niecz ne są na tym po lu po waż ne in we sty -
cje, szcze gól nie w dzie dzi nie eks plo ra cji.
• Ja ki jest sto su nek rzą du Szwaj ca rii

do wy do by cia ga zu z łup ków (Ko mi sja Eu -
ro pej ska ne ga tyw nie oce nia me to dę szcze -
li no wa nia hy drau licz ne go)?

– Ca łość zu ży wa ne go ga zu Szwaj ca ria
po zy sku je z im por tu. Do tej po ry eks plo ra -
cja złóż ro py i ga zu przy nio sła w Szwaj ca -
rii skrom ne re zul ta ty. To kan to ny (a nie wła -
dze fe de ral ne) są upraw nio ne do wy da wa -
nia li cen cji na dzia ła nia po szu ki waw czo -
-wy do byw cze za so bów mi ne ral nych. Kil ka
po zwo leń zo sta ło przy zna nych pod mio tom
wy do by wa ją cych za rów no gaz kon wen cjo -
nal ny, jak i nie kon wen cjo nal ny. Obie cu ją -
ce go od kry cia do ko na no pod Je zio rem Ge -
new skim, jed nak że wy ma ga ono do dat ko -
wych ba dań. Po dob nie jak w in nych kra jach
eu ro pej skich, miesz kań cy Szwaj ca rii wy -
ka zu ją ostroż ność w kwe stii po szu ki wań
ga zu łup ko we go, któ re go wpływ na bez pie -
czeń stwo i śro do wi sko na tu ral ne tak nie -
wiel kie go te ry to rial nie pań stwa jak Szwaj -
ca ria, trze ba jesz cze wy ja śnić.

Kil ka kan to nów za wie si ło wy da wa nie li -
cen cji – np. kan ton Fry burg, któ ry wy dał
ze zwo le nie na po szu ki wa nie ga zu łup ko -
we go w 2008 r., za wie sił je w 2011 r., ar gu -
men tu jąc, że wpływ wier ceń na śro do wi -
sko nie zo stał do tej po ry w peł ni zwe ry fi -
ko wa ny. Kan ton ten uznał, iż wo li sku pić
się na roz wo ju od na wial nych źró deł ener -
gii, niż na pro wa dze niu wy do by cia pa liw
ko pal nych. Tym cza sem rząd fe de ral ny za -
czął po dej mo wać wy sił ki ma ją ce na ce lu
lep sze sko or dy no wa nie po li tyk kan to nów
i do sto so wa nie usta wo daw stwa, tak że za -
wią za ne go z ochro ną śro do wi ska, do obec -
nych wy zwań.
• W ja kich dzie dzi nach ener ge ty ki

Szwaj ca ria dys po nu je naj więk szym do -
świad cze niem i wie dzą?

Szwaj ca ria ma dłu gą tra dy cję w wy twa -
rza niu czy stych tech no lo gii, w ta kich dzie -
dzi nach jak bu dow nic two ener go osz częd -
ne, trans port pu blicz ny, re cy kling od pa dów
i spa la nie. Dla przy kła du – szwaj car ski
sys tem trans por tu pu blicz ne go na le ży
do jed nych z naj bar dziej zwar tych i nie za -
wod nych sys te mów na ca łym świe cie.
Szwaj car skie fir my, przy czy nia jąc się do
two rze nia w kra ju wy daj nej, za awan so wa -
nej tech nicz nie in fra struk tu ry, ofe ru ją swo -
je wy so kie kom pe ten cje w ob sza rze czy -
stych tech no lo gii, zdo by wa ne na ca łym
świe cie na prze strze ni ostat nich de kad.

W kwe stiach za wią za nych z ener gią
w ogó le, fir my szwaj car skie po sia da ją sze -
ro ką wie dzę w dzie dzi nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej, od na wial nych źró deł ener -
gii, a tak że han dlu ener gią. Za ry so wu je się

trend w kie run ku no wych, ener go osz częd -
nych bu dyn ków, któ re pro du ku ją wię cej
ener gii niż jej zu ży wa ją. Wy so ki udział no -
wych sys te mów grzew czych sprze da wa -
nych w Szwaj ca rii jest opar ty na pom pach
cie pła. Szwaj car skie fir my ofe ru ją in no wa -
cyj ne tech no lo gie i know -how, w szcze gól -
no ści w sys te mach grzew czych, wen ty la -
cyj nych, kli ma ty za cyj nych, przy bu do wie
po włok, izo la cji, sie ciach smart grid i bu -
dyn kach o po zio mie zu ży cia ener gii bli -
skim ze ra. W od nie sie niu do od na wial nych
źró deł ener gii na sza wie dza obej mu je na -
stę pu ją ce ob sza ry: ener gii wod nej, sło necz -
nej, in wer sji ener gii, ener gii wia tru, ener gii
z bio ga zu, od pa dów i ener gii geo ter mal nej.
Szwaj car scy usłu go daw cy w dzie dzi nie
wy twa rza nia, han dlu i sprze da ży ener gii są
rów nież do brze zna ni na ryn ku eu ro pej -
skim. Stro na in ter ne to wa cle an tech -swit -
zer land. com za wie ra ba zę da nych firm
dzia ła ją cych na po lu czy stych tech no lo gii.
• Czy, a je śli tak, to w ja kich dzie dzi -

nach, ist nie je moż li wość współ pra cy mię -
dzy Pol ską a Szwaj ca rią w sek to rze ener -
ge tycz nym?

– Jak wspo mi na łem wcze śniej, Pol sko -
-Szwaj car ski Pro gram Współ pra cy współ fi -
nan su je już sze reg pro jek tów w dzie dzi nie
ener ge ty ki. Po nad to w sek to rze ener ge tycz -
nym jest obec nych wie le szwaj car skich
firm, któ re na pol skim ryn ku są ak tyw ne
i od no szą suk ce sy, ale z pew no ścią wciąż
ist nie je po ten cjał do roz wo ju han dlu i in we -
sty cji w tym za kre sie. W czerw cu 2013 ro -
ku pa ni Ma rie -Ga briel le In e ichen‑Fle isch,
szwaj car ska Se kre tarz Sta nu ds. Go spo dar -
ki, od wie dzi ła Pol skę w ce lu omó wie nia
dwu stron nej współ pra cy go spo dar czej, in -
no wa cji, Szwaj car sko -Pol skie go Pro gra mu
Współ pra cy, jak rów nież kwe stii han dlo -
wych i in we sty cyj nych. To wa rzy szy ła jej
de le ga cja biz ne so wa, któ rej re pre zen tan ta -
mi by ły głów nie ma łe i śred nie przed się -
bior stwa z sek to ra ener ge tycz ne go. Pa ni
Se kre tarz otwo rzy ła pierw szy pol sko -
-szwaj car ski okrą gły stół nt. in no wa cji, któ -
ry kon cen tro wał się na ener gii od na wial nej,
efek tyw no ści ener ge tycz nej i naj lep szych
prak ty kach w za kre sie współ pra cy mię dzy
in sty tu ta mi ba daw czy mi i sek to rem pry -
wat nym. De ba ta zo sta ła zor ga ni zo wa na we
współ pra cy z Mi ni ster stwem Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go oraz Szwaj car skim Se -
kre ta ria tem Sta nu ds. Edu ka cji, Ba dań i In -
no wa cji. Na ten rok pla nu je my dru gą run dę
okrą głe go sto łu do ty czą ce go in no wa cji,
praw do po dob nie w Szwaj ca rii, przy czym
szcze gó ło wy za kres te ma tycz ny te go wy da -
rze nia po zo sta je jesz cze do usta le nia. Ta kie
wła śnie ini cja ty wy, któ re am ba sa da za wsze
chęt nie ini cju je bądź wspie ra, mo gą
w znacz nym stop niu przy czy nić się do
wzmoc nie nia dwu stron nych sto sun ków go -
spo dar czych mię dzy Pol ską a Szwaj ca rią.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Pro ble my bę dą ce te ma tem dzi siej szej
dys ku sji są trud ne, od ich roz wią za nia
wie le bę dzie za le ża ło i w go spo dar ce, i w
spo łe czeń stwie. Pro po nu ję aby śmy na szą
roz mo wę roz po czę li od oce ny re al no ści
prze wi dy wa nych de fi cy tów mo cy.

– S. Iwan: – Ona bę dzie za le ża ła nie
tyl ko od bi lan su mo cy prze wi dzia nej
do wy co fa nia z sys te mu, ale tak że od po -
li ty ki in we sty cyj nej pro wa dzo nej w elek -
tro ener ge ty ce. Z od da niem do użyt ku du -
żych in we sty cji, w okre sie prze wi dy wa -
nych de fi cy tów mo cy, nie zdą ży my. Ale
ma my spo ro wstrzy ma nych in we sty cji
na ga zie, któ rych uru cho mie nie w spo sób
re al ny mo gło by za ła go dzić prze wi dy wa -
ne de fi cy ty. Na ska lę de fi cy tu mo cy
i wiel kość po trzeb nych źró deł w cza sie
bę dzie miał rów nież wpływ po ziom roz -
wo ju go spo dar cze go Pol ski. I tu po ja wia
się pro blem, któ re z pro gnoz do ty czą cych

Jak wska zu je ostat ni ra port o bez pie czeń stwie do staw ener gii elek trycz nej Mi ni ster stwa Go spo dar ki, w 2015 r.
prze wi dy wa ny de fi cyt mo cy dys po zy cyj nej w sys te mie w szczy cie zi mo wym wy nie sie ok. 95 MW, w 2016 r. – ok. 800
MW, a w 2017 r. – ok. 1 100 MW. Bra ki mo cy dys po zy cyj nej w szczy cie let nim ma ją wy nieść od po wied nio: 520, 680
i 30 MW. Ta sy tu acja wy ni ka z bi lan su mo cy prze wi dzia nej do wy co fa nia z sys te mu oraz mo cy, któ ra ma być uru -
cho mio na w źró dłach obec nie bu do wa nych przy za ło że niu umiar ko wa ne go wzro stu za po trze bo wa nia na moc w sys -
te mie (ok 1,1% rocz nie).

Wg da nych PSE, do koń ca 2015 r. zo sta nie wy co fa nych 3816 MW, a do koń ca 2020 r. – 5782 MW, przede wszyst -
kim w wy ni ku wdro że nia dy rek ty wy IED o emi sjach prze my sło wych. Przez naj bliż sze 2 la ta nie zo sta ną od da ne do eks -
plo ata cji żad ne du że źró dła wy twór cze. Do pie ro w po ło wie 2015 r. mo że zo stać uru cho mio ny blok ga zo wo -pa ro wy
w Sta lo wej Wo li (ok. 450 MW), a kil ka mie się cy póź niej – blok ga zo wo -pa ro wy we Wło cław ku (ok. 460 MW). Na stęp -
nym du żym obiek tem ga zo wym jest Elek trow nia Pu ła wy (ok. 840 MW), któ rej uru cho mie nie jest pla no wa ne w koń -
cu 2017 r. W ener ge ty ce wę glo wej, w po ło wie 2017 r. ma zo stać uru cho mio na Elek trow nia Ko zie ni ce II (1 075 MW),
a w ko lej nych la tach Elek trow nie: Ja worz no III (910 MW), Tu rów (460 MW) oraz Opo le (2 x 900 MW). Po za tym w la -
tach 2016-2018 za kła da się uru cho mie nie źró deł ga zo wych w ist nie ją cych obiek tach: EC Ka to wi ce, Go rzów, Byd -
goszcz, Że rań, Po mo rza ny i El bląg o nie wiel kim udzia le w bi lan sie mo cy. Na le ży pod kre ślić, że prze wi dzia ne do bu -
do wy elek trow nie wia tro we i fo to wol ta icz ne, sta no wią przede wszyst kim źró dła ener gii a nie mo cy. 

Da ne te wzbu dza ją po waż ny nie po kój u ener ge ty ków i od bior ców ener gii. O pro ble mach zwią za nych z prze wi -
dy wa ny mi de fi cy ta mi mo cy w naj bliż szych la tach oraz o spo so bach za po bie że nia ewen tu al ne mu kry zy so wi ener -
ge tycz ne mu war to więc dys ku to wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du
Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy te ma -
to wi, pod ha słem „Czy je ste śmy przy go to wa ni na kry zys do staw ener gii elek trycz nej?” 

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Zbi gniew Bic ki – Wi ce pre zes Izby, Ener gy Ma na ge ment and Con se rva tion Agen cy S.A.,
– Dr inż. Sta ni sław Iwan – Se na tor RP, Wi ce prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki,
– Adam Olek sy – Dy rek tor De par ta men tu Roz wo ju Sys te mu w PSE S.A.,
– Sta ni sław Po rę ba – Ma na ger Ernst&Young,
– Wie sław Ma riusz Ró żac ki – Wi ce pre zes Izby, Mit su bi shi Hi ta chi Po wer Sys tems Eu ro pe GMBH,
– Dr inż. Krzysz tof Sa dow ski – Pre zes Za rzą du ENEA Wy twa rza nie S.A.,
– Dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski – Pre zes Za rzą du „PRO NO VUM” Sp. z o.o.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Czy jesteśmy przygotowani na
kryzys dostaw energii elektrycznej?
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wzro stu zu ży cia ener gii elek trycz nej zisz -
czą się. Do te go na le ża ło by nie ja ko do ło -
żyć po li ty ki: pań stwa, URE i PSE S.A.,
w kon tek ście po li ty ki kli ma tycz nej Unii.

– Z. Bic ki: – Nie jest ta jem ni cą, że od
ro ku 1988 po ziom zu ży cia ener gii elek -
trycz nej w Pol sce jest, w grun cie rze czy, na
tym sa mym po zio mie. W tym cza sie do -
chód na ro do wy na gło wę miesz kań ca
wzrósł kil ka krot nie, co ozna cza za ra zem
kil ku krot ny spa dek elek tro chłon no ści go -
spo dar ki. Nasz kraj roz wi jał się za tem do -
tych czas, po mi ja jąc pew ne wa ha nia nie ja -
ko po dro dze, prak tycz nie przy ze ro wym
wzro ście za po trze bo wa nia na ener gię elek -
trycz ną. W ro ku 2013 od no to wa li śmy
0,6% wzrost za po trze bo wa nia, a zwa żyw -
szy prze bieg obec nej zi my, w ro ku bie żą -
cym zu ży cie ener gii elek trycz nej bę dzie
pew nie mniej sze niż w ro ku ubie głym.
W la tach naj bliż szych nie spo dzie wam się
za tem gwał tow ne go wzro stu za po trze bo -
wa nia na ener gię. Chy ba, że Pol ska bę dzie
eks por te rem net to ener gii elek trycz nej.

Z dru giej stro ny, ma my zo bo wią za nia
wy ni ka ją ce z trak ta tu ak ce syj ne go owo -
cu ją ce ko niecz no ścią za trzy ma nia pra cy
sta rych mo cy. Te zo bo wią za nia są jak naj -
bar dziej ak tu al ne. Ich re ali za cja wy wo ła
na pię cia, ale nie spo wo du je „po ja wie nia
się ciem no ści w Pol sce”. Nie na le ży za -
tem stra szyć spo łe czeń stwa tym, że ener -
ge ty ka nie po ra dzi so bie z tą sy tu acją.
Zwięk szo ny zo sta nie im port, po ja wią się
dzia ła nia wzmac nia ją ce po łą cze nia mię -
dzy na ro do we.

No wych źró deł ener gii tro chę jed nak
po wsta je – Ko zie ni ce, Opo le, Sta lo wa
Wo la. Na koń ców ce prze tar gu jest du ży
blok w Tu ro wie. Ener ge ty ka ją dro wa, to
od dziel ny te mat. Chciał bym by po wsta ła,
ale nie dał bym dziś gło wy, że tak się rze -
czy wi ście sta nie. Jed nak szko da, że nie
po wstał Żar no wiec.
• Za bez pie czeń stwo dzia ła nia sys te mu

ener ge tycz ne go od po wia da PSE, ale czy
ma wy star cza ją ce na rzę dzia praw ne
i tech nicz ne do za po bie ga nia za gro że -
niom bi lan su mo cy w sys te mie? Ja kie
dzia ła nia w tym za kre sie są nie zbęd ne?

– A. Olek sy: – Po sia da my da ne do ty -
czą ce prze wi dy wa nych de fi cy tów mo cy
w sys te mie. Na le ża ło by jed nak uści ślić
– czy cho dzi o brak moż li wo ści po kry cia
za po trze bo wa nia na moc w sys te mie, czy
też o brak moż li wo ści po kry cia za po trze -
bo wa nia na moc w sys te mie plus wy ma ga -
na nad wyż ka mo cy? Co to jest ta wy ma ga -
na nad wyż ka mo cy? Otóż jest to pe wien
po ziom re zerw mo cy w sys te mie, któ ry
w dłu go okre so wym pla no wa niu jest nie -
zbęd ny by za pro gno zo wać moc do stęp ną
dla ope ra to ra sys te mu prze sy ło we go, nie -
zbęd ną dla po kry cia za po trze bo wa nia.
W pla no wa niu do bo wym re zer wy te okre -
śla się na po zio mie 9–10%, na to miast

w pla no wa niu wie lo let nim, w per spek ty -
wie 15 i wię cej lat, wy ma ga ny po ziom re -
zerw mo cy to 19%. W na szych ana li zach
uwzględ nia my pla no wa ne wzro sty zu ży -
cia ener gii, pla no wa ne wy co fy wa nie
z eks plo ata cji jed no stek wy twór czych
oraz pla no wa ne no we mo ce. Z ostat nich
ana liz wy ni ka, że np. w 2016 r. nad wyż ka
mo cy na dal po zo sta nie, ale zmniej szy się
na ty le, że w 2016 r. i na stęp nych la tach
mo że my zna leźć się na gra ni cy za spo ko je -
nia za po trze bo wa nia na moc.

Co moż na w tej sy tu acji zro bić aby po -
pra wić bi lans mo cy? Przede wszyst kim
na le ży uru cho mić w 2015 ro ku blo ki
w Sta lo wej Wo li i Wło cław ku, co da łącz -
nie oko ło 900 MW. Bez tych blo ków sy -

tu acja mo że być trud na. W 2016 r. uru -
cho mio ny zo sta nie nie du ży blok w Go -
rzo wie Wiel ko pol skim. I w tym okre sie,
to jest wszyst ko. Wie le no wych in we sty -
cji jest moc no przy go to wa nych. In we sto -
rzy ma ją pla ny, po zwo le nia na bu do wę,
de cy zje śro do wi sko we itd. Nie ma ją tyl ko
za gwa ran to wa ne go fi nan so wa nia.

Co w ta kiej sy tu acji mo że zro bić Ope ra -
tor Sys te mu Prze sy ło we go? W pierw szej
ko lej no ści za kon trak to wać, tzw. in ter wen -
cyj ną re zer wę zim ną. Usłu ga ta bę dzie
kon trak to wa na na za sa dach prze tar go -
wych. Dzię ki niej OSP bę dzie miał moż li -
wość uru cho mie nia w la tach 2016–2017
pew nych jed no stek wy twór czych, któ re w
tym cza sie pla no wa ne by ły do wy co fa nia
z eks plo ata cji. Za kła da my, że dzię ki tej
usłu dze po zy ska my do dys po zy cji oko ło
900–1000 MW umoż li wia ją ce zwięk sze -
nie mar gi ne su bez pie czeń stwa.

Ko lej nym dzia ła niem mo gą cym pod -
nieść do stęp ną dla OSP re zer wę mo cy to
kon trak ty na re duk cję za po trze bo wa nia.
Obec nie to czy się ko lej ne po stę po wa nie
prze tar go we na tę usłu gę. Za kła da my, że
do ce lo wo, w ra mach tej usłu gi, po win ni -
śmy uzy skać ko lej ne 200 MW re zerw.

Po nad to, PSE za kon trak to wa ły wła śnie
za kup prze suw ni ków fa zo wych, któ re bę -
dą za in sta lo wa ne na po łą cze niu z Niem -
ca mi. Wy mier ną ko rzy ścią z tych urzą -
dzeń bę dą zwięk szo ne zdol no ści im por to -
we i eks por to we KSE. Dzię ki tej in we sty -
cji, w 2016 ro ku po win ni śmy uzy skać
oko ło 500 MW zdol no ści im por to wych.

Od no śnie moż li wo ści im por tu, ja ko ko -
lej ne go środ ka po zy ska nia mo cy, na le ży
za dać so bie dwa pod sta wo we py ta nia.
Pierw sze – na ile im port jest pew ny? Czy
w da nym mo men cie, kie dy bę dzie po trze -
ba za im por to wa nia ener gii, to czy ktoś
bę dzie ją miał wów czas do sprze da nia.
I dru gie, na po zio mie spo łecz no -po li tycz -
nym – czy rze czy wi ście chce my ja ko Pol -
ska być im por te rem ener gii, a nie roz wi -
jać wła sną go spo dar kę i wła sne źró dła
wy twór cze, szcze gól nie w dłu giej per -
spek ty wie cza so wej. Oczy wi ście wszyst -
kie te pro gno zy, pla ny i po dej mo wa ne
dzia ła nia ma ją ce wpływ na bi lans mo cy
są nie zwy kle istot ne, ale rów nież na le ży
pa mię tać, że za wsze mo że zda rzyć się
ja kaś po waż niej sza awa ria, w któ rejś
z elek trow ni, co zwięk sza ry zy ko po kry -
cia za po trze bo wa nia na moc.

– S. Po rę ba: – Ja pa trzę zu peł nie ina czej
na stro nę po py to wą, na zmia ny zu ży cia
ener gii elek trycz nej. Je że li nie ma wzro stu
jej zu ży cia to zna czy, że pol ska go spo dar -
ka się nie roz wi ja, al bo też nie roz wi ja się
w tem pie umoż li wia ją cym do ga nia nie kra -
jów roz wi nię tych. Je że li przyj rzy my się
przy ro stom mo cy w kra jach roz wi nię tych
w ostat nich dwu dzie stu la tach, to one
zwią za ne są z prze cho dze niem go spo dar ki

Dr inż. Stanisław Iwan
– Senator RP, Wiceprzewodniczący

Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

Zbigniew Bicki
– Wiceprezes Izby, Energy Management

and Conservation Agency S.A.
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i ad mi ni stra cji na for my zin for ma ty zo wa -
ne. To wy ma ga znacz ne go wzro stu zu ży cia
ener gii i mo cy szczy to wych. Kry zys ener -
ge tycz ny w Ka li for nii był spo wo do wa ny
m.in. tym, że przy rost mo cy na po trze by
farm in for ma tycz nych, tyl ko w cią gu jed -
ne go ro ku wy niósł 3 tys. MW – nie -
mal 10% mo cy szczy to wych w Ka li for nii.
U nas pierw sza ta ka far ma do pie ro racz ku -
je na Ślą sku. We Fran cji w cią gu ostat nich
dzie się ciu lat na stą pił 30% przy rost mo cy
szczy to wych – tu znów przy czy ną by ła te -
le in for ma ty za cja go spo dar ki. Je że li nie za -
cznie my ro bić te go sa me go te raz, cze ka
na nas miej sce w ogo nie Eu ro py. Im szyb -
ciej bę dzie my się roz wi jać, na wet z ta ki mi
po trze ba mi elek tro ener ge tycz ny mi, tym
bę dzie le piej dla wszyst kich. Je że li tem -
po roz wo ju za gra ża wy stą pie niem de fi cy tu
mo cy, nie bój my się go. To zmu si nas do
okre ślo nych dzia łań. Elek trow nie na ga zie
mo gą dać szyb ki przy rost mo cy. Nie pro -
gno zuj my więc tak ni kłe go wzro stu za po -
trze bo wa nia, choć rze czy wi ście mo że ta -
kie być. Mo że się jed nak oka zać, że nie je -
ste śmy przy go to wa ni do szyb kie go wzro -
stu za po trze bo wa nia na moc i ener gię elek -
trycz na. Po wsta ną ba rie ry roz wo jo we, któ -
re unie mo zli wią nam za ję cie po cze sne go
miej sca w go spo dar ce świa to wej. Stwórz -
my so bie szan se do szyb kie go roz wo ju.

Z wol na po rząd ku je my w kra ju pro ble -
my in fra struk tu ral ne. Czas by wię cej
środ ków skie ro wać na roz wój kra ju bar -
dziej wy ra fi no wa ny, cze go pierw sze
symp to my, wy da je się, wi dać w no wej
per spek ty wie fi nan so wej UE. Je śli po szli -
by śmy tą dro gą, to oko ło ro ku 2020 mo -
gli by śmy być na eta pie roz wo ju Fran cji
w ro ku 2010. By ło by to bar dzo do brze,
ozna cza ło by bo wiem wej ście w etap
umoż li wia ją cy go nie nie Za cho du. Szy -
kuj my się do te go.
• To bar dzo waż ne co usły sze li śmy

przed chwi lą. Oczy wi ście po win ni śmy
brać pod uwa gę re ali stycz ne pro gno zy
tem pa wzro stu zu ży cia ener gii. Ale rów -
no cze śnie po win ni śmy być przy go to wa ni
na to, że tem po wzro stu mo że przy spie -
szyć i to znacz nie. Cią gle nie za po mi naj -
my o cy wi li za cyj nej ro li ener gii elek -
trycz nej. Ona się nie skoń czy ła, a na no -
wym eta pie roz wo ju mo że wręcz za cząć
do mi no wać. Czy za tem je ste śmy przy go -
to wa ni na ewen tu al ne wyż sze wzro sty za -
po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną?

– J. Trzesz czyń ski: – Ży je my w cza -
sach, w któ rych po mi mo nie ogra ni czo ne -
go do stę pu do in for ma cji, pla no wa nie jest
bar dzo trud ne, a w wie lu przy pad kach
nie moż li we. Bar dzo du żo się dzie je, nie
bar dzo wia do mo co z te go wy ni ka. Więk -
szość pro gnoz oka za ła się nie wie le war ta,
krót ko po ich ogło sze niu. Li czy się szyb -
ka, mą dra re ak cja. Trze ba mieć od po -
wied nie do świad cze nie, spo ro wie dzy

i in tu icji. Trze ba tak że pa mię tać, że naj sil -
niej si gra cze nie ty le pro gno zu ją przy -
szłość, ile pró bu ją ją kre ować. To do ty czy
tak że naj więk szych firm i in sty tu cji z na -
szej bran ży. Uwa żam, że po win ni śmy
mar twić się nie tyl ko o to czy nie za brak -
nie nam w naj bliż szym cza sie ener gii, ale
tak że o jej ce nę. Czy cią głość do staw
„za każ dą ce nę” za ak cep tu ją od bior cy?

Czę sto sły szę, że „mu si my” wy co fać
część blo ków z eks plo ata cji. Mam po waż -
ne wąt pli wo ści czy sło wo „mu si my” jest
w tym przy pad ku wła ści we. Prze cież my
tych blo ków nie wy co fu je my dla te go, że
zo sta ły tech nicz nie wy eks plo ato wa ne, jak
to czę sto moż na prze czy tać w pra sie, lecz
dla te go, że nie speł nia ją ar bi tral nie okre -

ślo nych „wy ma gań” eko lo gicz nych. Ak tu -
al nie jest tak, że gdy jed ni np. wy co fu ją
z eks plo ata cji blo ki 120 MW i 200 MW,
in ni roz po czy na ją lub kon ty nu ują pro gram
ich mo der ni za cji, pod ką tem speł nia nia
m.in. wy ma gań dy rek tyw eko lo gicz nych
UE. Wy co fuj my więc blo ki w ta kim tem -
pie aby za gro że nie blac ko utu cał ko wi cie
wy klu czyć. Trud no sko men to wać dzia ła -
nie po le ga ją ce na wy łą cza niu blo ków, któ -
re są naj tań szym źró dłem ener gii, w tem -
pie szyb szym niż bu do wa ne są no we.

Zwróć my uwa gę, że nasz pięk ny pro jekt
wspól nej Eu ro py ja kim jest Unia ra cjo na li -
zu je się w ostat nim cza sie. Np. pre mier
Wiel kiej Bry ta nii prze ko nu je, że kon trak -
tów róż ni co wych wspie ra ją cych bu do wę
no wych blo ków ją dro wych nie po win no
trak to wać się ja ko nie do zwo lo ną po moc
pu blicz ną. Z ko lei Pa ni Kanc lerz Nie miec
pu blicz nie pre zen tu je po gląd, że dy rek ty -
wy do ty czą ce re duk cji CO2 nie mo gą ogra -
ni czać kon ku ren cyj no ści prze my słu nie -
miec kie go. Uwa żam, że ta ki mi po my sła mi
na le ży in spi ro wać się w więk szym niż do -
tych czas stop niu. Wy co fu jąc blo ki dłu go -
ek splo ato wa ne bierz my pod uwa gę nie tyl -
ko sto pień re duk cji emi sji i kosz ty bu do wy,
ale tak że kosz ty eks plo ata cji i ener gii. Za -
sta na wiaj my się nie tyl ko czy nam nie za -
brak nie prą du, ale tak że czy nam wy star -
czy pie nię dzy aby go ku pić? Mó wi się, że
wy bu do wa nie w naj bliż szym cza sie pa ru
blo ków ga zo wych to naj lep sze le kar stwo
na spo dzie wa ną, trud ną sy tu ację. Pa mię taj -
my jed nak, że przy ak tu al nej ce nie ga zu to
jed ne z naj droż szych źró deł ener gii.

Wy da je się, że roz po czy na my na więk -
szą ska lę bu do wać no we blo ki. Nie ste ty,
każ dy z nich, mo że po za dwo ma no wy mi
blo ka mi w El. Opo le, jest (bę dzie?) in ny,
co ozna cza, że nie wy kreu je my wy star cza -
ją cych kom pe ten cji tech nicz nych nie za -
leż nych od do staw ców, aby moż li wie ta -
nio je eks plo ato wać. To tak że ob szar bez -
pie czeń stwa ener ge tycz ne go, prak tycz nie
cał ko wi cie po za pu blicz nym dys kur sem.
• Na sza dzi siej sza dys ku sja jest ukie -

run ko wa na przede wszyst kim na bez pie -
czeń stwo do staw ener gii. Choć ma ra cję
mój przed mów ca zwra ca jąc uwa gę na to,
że na bez pie czeń stwo ener ge tycz ne kra ju
skła da się nie tyl ko bez pie czeń stwo do -
staw, ale i ra cjo nal ne ce ny ener gii. Dziś
cho dzi nam jed nak przede wszyst kim o to
by śmy nie mu sie li przy wo ły wać na szych
do świad czeń z go spo dar ki z koń ca lat
70., gdy wy łą cza li śmy od bior ców. Jak bo -
wiem wia do mo, naj droż szą ener gią jest
ta, któ rej bra ku je. Z ana liz wy ni ka, że
jest ona od 10 do 100 ra zy droż sza od
ener gii, któ ra jest do stęp na. W tej sy tu -
acji bez pie czeń stwo do staw ma nie ja ko
na tu ral ny prio ry tet.

– K. Sa dow ski: – Mó wio no tu wcze -
śniej o ko niecz no ści od sta wie nia blo ków

Stanisław Poręba
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i róż nych, ewen tu al nych dzia ła niach
na wy pa dek bra ku do staw ener gii, w tym
o jej im por cie. Mam po waż ne wąt pli wo ści,
czy opcja im por to wa, ja ko sta ły ele ment
bi lan su, jest dla nas do przy ję cia, z róż nych
po wo dów. O nie któ rych już wcze śniej
wspo mnia no. Dla te go też po win ny być
w kra ju stwo rzo ne wa run ki, aby pro duk cja
ener gii na dą ża ła za po py tem na nią. Za tem
owe wa run ki po win ny tak że sprzy jać in -
we sto wa niu w ener ge ty kę. I to w wę glo wą,
bo Pol ska na wę glu stoi. Co po win no być
nie tyl ko opła cal ne, ale w ogó le moż li we,
zwa żyw szy na wy ma ga nia śro do wi sko we
Unii. Tym cza sem, wy ni ki eko no micz ne
pro duk cji ener gii na wę glu w 2013 ro ku,
ogól nie rzecz bio rąc, oscy lu ją w oko li cach
ze ra, co ozna cza, że nie któ rzy pro du cen ci
są na mi nu sie, a la ta na stęp ne nie za po wia -
da ją się do brze. Rów no cze śnie, ist nie ją ce
in stru men ty fi nan so we są ta kie, że nie zwy -
kle trud no jest po dej mo wać de cy zje o bu -
do wie no wych blo ków. Tym cza sem wy -
ma ga nia dy rek ty wy IED spo wo du ją
wzrost kosz tów utrzy ma nia i eks plo ata cji.

To jak by je den aspekt spra wy. Ko lej ny,
to opła cal ność in we sty cji w ener ge ty ce w
ob sza rze wy twa rza nia. Na ten te mat na
licz nych fo rach trwa ją dys ku sje. Kon klu -
zje wy ni ka ją ce z tych dys ku sji są jed no -
znacz ne – trud no li czyć, przy obec nie
funk cjo nu ją cych in stru men tach fi nan so -
wych, na chęt ne po dej mo wa nie in we sty -
cji w pod sek to rze wy twa rza nia. Mu szą się
po ja wić lep sze oraz in ne niż ist nie ją ce
obec nie, da ją ce gwa ran cje i to w dłu giej
per spek ty wie opła cal ne go in we sto wa nia
w no we mo ce w ener ge ty ce.

Z ubo le wa niem mó wi my, że nie dłu go
za cznie my od sta wiać blo ki nie dla te go, że
zo sta ły wy eks plo ato wa ne tech nicz nie lecz
dla te go, że nie bę dą speł nia ły wy ma gań
dy rek ty wy IED i dal szych ob ostrzeń wy -
ni ka ją cych z do ku men tów re fe ren cyj nych
(BREF). Ale z dru giej stro ny po pa trz my
na spraw ność tych blo ków. Mo że my je
jesz cze przez ja kiś czas re ani mo wać,
utrzy mać zdol ność pro duk cyj ną i za pew -
nić moc w sys te mie. Ale trud no bę dzie
obro nić ich pra cę w sys te mie ze wzglę du
na spraw ność 34–36%, gdy no wo bu do -
wa ne blo ki ma ją ją na po zio mie 45–46%.

– J. Trzesz czyń ski: – Pod wa run kiem,
że pra cu ją peł ną mo cą. Bo je śli pra cu ją przy
mi ni mum pro duk cyj nym, to ma ją spraw -
ność nie wie le wyż szą od blo ków sta rych.

– K. Sa dow ski: – To praw da. Ozna cza
to, że sys tem po wi nien być ra cjo nal nie
„po ukła da ny”. Za tem in stru men ty tzw.
mo co we, o któ rych się du żo mó wi, po -
win ny gwa ran to wać pew ne wa run ki pra -
cy tych naj spraw niej szych blo ków. Bo to
by ozna cza ło mniej sze zu ży cie pa li wa
i ko rzy ści dla śro do wi ska.

– W. M. Ró żac ki: – Spójrz my na to
z punk tu wi dze nia naj lep szych do stęp -

nych tech no lo gii (BAT). Obec na sy tu acja
cha rak te ry zu je się pew ny mi, okre ślo ny mi
ce cha mi. Po pierw sze – w okre ślo nym
cza sie, okre ślo ny po ten cjał mo cy zo sta nie
przy mu so wo wy łą czo ny z eks plo ata cji.
Po dru gie – na stę pu je zmia na struk tu ry
za po trze bo wa nia na ener gię i na moc.
Przy nie du żym, ale sys te ma tycz nym
wzro ście za po trze bo wa nia na ener gię
elek trycz ną, ob ser wu je my du że, dy na -
micz ne zmia ny za po trze bo wa nia na moc
szczy to wą. Kie dyś mie li śmy do czy nie nia
je dy nie ze szczy tem zi mo wym, dziś ma -
my dru gi szczyt – let ni. Po trze cie – po li -
ty ka kli ma tycz na Unii, do któ rej Pol ska
mu si się do sto so wać. Wy mu sza ona sto -
so wa nie pro eko lo gicz nych tech no lo gii
w sys te mie elek tro ener ge tycz nym, w tym
OZE, któ re nie roz wią zu ją pro ble mu mo -

cy szczy to wych. Wresz cie, po czwar te
– jest two rzo na in ter wen cyj na re zer wa
zim na, bę dą ca ci chą ak cep ta cją ni sko
spraw nych źró deł, za rów no z punk tu wi -
dze nia eko no micz ne go, jak i śro do wi sko -
we go, za miast no wo cze snych, wy so ko
spraw nych, ela stycz nych źró deł.

Przy ta kich ce chach sys te mu, w Pol sce
naj bar dziej ra cjo nal na jest bu do wa źró deł
ge ne ra cji opar tych na wę glu ka mien nym
i bru nat nym. Te su row ce są ła two do stęp ne,
opar ta na nich ener ge ty ka jest ła twa w eks -
plo ata cji, ni skie są kosz ty in we sty cyj ne i na -
stęp nie eks plo ata cyj ne, wy so ka jest dys po -
zy cyj ność i ela stycz ność oraz re la tyw nie ni -
skie od dzia ły wa nie na śro do wi sko.

– S. Iwan: – Je że li mó wi my o bez pie -
czeń stwie do staw ener gii w okre ślo ne
miej sce, o jej im por cie, roz wo ju ener ge ty -
ki na wę glu, to mu si my wresz cie uchwa -
lić usta wę ko ry ta rzo wą. Prze cież np. elek -
trow nie na wę glu bru nat nym nie bę dą po -
wsta wa ły w do wol nym miej scu, tyl ko na
zło żu. A dziś wszyst kie li nio we in we sty -
cje in fra struk tu ral ne bu do wa ne są na pod -
sta wie spec ustaw. Ostat nio po ja wi ła się
kon cep cja roz sze rze nia spec usta wy do ty -
czą cej ter mi na la LNG tak, aby moż na by -
ło w opar ciu o nią zbu do wać wię cej ru ro -
cią gów. Kil ka waż nych li nii wy so kie go
na pię cia uda ło nam się zbu do wać przy
oka zji spec usta wy do ty czą cej Eu ro 2012.
To jest nie nor mal ne. Wie le kwe stii fi nan -
so wych, nie zwy kle trud nych, do ty czą -
cych usta wy ko ry ta rzo wej zo sta ło opra co -
wa nych, roz wią za nych i jej wpro wa dze -
nie nie po win no po cią gnąć za so bą aż tak
hor ren dal nych kosz tów jak się pier wot nie
wy da wa ło. Ale po ja wi ły się opo ry sa mo -
rzą dow ców, bo wiem usta wa wy łą czy ła by
pew ne grun ty z ju rys dyk cji sa mo rzą dów.
To jest obec nie głów ny pro blem blo ku ją -
cy usta wę ko ry ta rzo wą.

Spo ro tu mó wio no na te mat spraw no ści
wy twa rza nia ener gii elek trycz nej w Pol -
sce. Trze ba ją oczy wi ście pod no sić, tak że
ze wzglę dów mo ral nych. Bo je że li ko pal -
ne źró dła ener gii są wy czer py wal ne, to
trze ba ich jak naj mniej zu żyć, by jak naj -
wię cej zo sta wić na stęp nym po ko le niom.

Są do nie sie nia mó wią ce o po waż nym za -
awan so wa niu prac nad znacz nym zwięk -
sze niem ela stycz no ści ko tłów. Osią ga ją
one wy so ką spraw ność już po wy żej 15%
mo cy zna mio no wej. To szcze gól nie waż ne
przy du żym udzia le ener ge ty ki wia tro wej,
któ ra za leż nie od wia tru róż nie pra cu je.

I spra wa utrzy my wa nia sta rych, ni sko
spraw nych blo ków. Unia wpro wa dza nam
do dat ko we ba rie ry ich wy ko rzy sty wa nia. Są
to m.in. dy rek ty wy py ło we i rtę cio we. My tę
zim ną re zer wę bę dzie my więc mo gli utrzy -
mać, ale ile po cho dzą ca z niej MWh bę dzie
kosz to wać przy za kła da nych ka rach?

– J. Trzesz czyń ski: – Ale ten pro blem
do ty czy tak że no wych blo ków.

Dr inż. Krzysztof Sadowski
– Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie S.A.

Wiesław Mariusz Różacki
– Wiceprezes Izby, Mitsubishi Hitachi Power

Systems Europe GMBH
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• To od dziel ne za gad nie nie. Nie ste ty,
KE w od nie sie niu do ener ge ty ki ma prio -
ry tet śro do wi sko wy. Ja dziś ra no słu cha -
łem wy po wie dzi Pa ni ko mi sarz od po wie -
dzial nej za ochro nę śro do wi ska. Ta wy -
po wiedź mnie prze ra ża. Aar gu men ty szy -
te są gru by mi nić mi.

– S. Iwan: – W grud niu bra łem udział
w Unii w po sie dze niu mię dzy par la men tar -
ne go ze spo łu ds. go spo dar ki i ener ge ty ki.
Ko mi sarz ds. ener ge ty ki i prze wod ni czą cy
przed się bior ców eu ro pej skich mó wi li jed -
nym gło sem i po dob nie jak my to mó wi my
o pro ble mach kon ku ren cyj no ści, bra ku sta -
bil no ści roz wo ju ener ge ty ki. Mam do czy -
nie nia z Unią dru gą ka den cję i w po przed niej
wszy scy mó wi li jak Pa ni ko mi sarz ds. śro -
do wi ska. Te raz jest ina czej, co da je na dzie ję,
że po li ty ka UE za cznie być ra cjo nal na.
•Do świad cze nia eu ro pej skie wska zu ją,

że ry nek tyl ko ener gii nie da je wy star cza -
ją cych bodź ców do bu do wy źró deł sys te -
mo wych. Czy wpro wa dze nie płat no ści za
ofe ro wa ną moc w sys te mie mo że być po -
moc ne w do raź nym opa no wa niu sy tu -
acji? Ja kie do dat ko we wa run ki po win ny
być speł nio ne, aby ewen tu al ny ry nek mo -
cy mógł być po moc ny w opa no wa niu za -
gro że nia de fi cy tem mo cy? Czy i ewen tu -
al nie ja kie in stru men ty praw ne i re gu la -
cyj ne są w tym za kre sie po trzeb ne?

– Z. Bic ki: – Wy da je się za sad nym za -
sta no wie nie się nad tym, dla cze go zna leź -
li śmy się w obec nej sy tu acji. Ini cja tyw do -
ty czą cych bu do wy no wych blo ków by ło
wie le. Ma te ria li zu ją się nie licz ne. Sy tu -
acja na ryn ku nie skła nia bo wiem do po -
dej mo wa nia no wych in we sty cji. Gdy by
dziś ca ła ener ge ty ka by ła pry wat na, to nie
po wsta ła by w niej żad na in we sty cja. Po -
nie waż tak nie jest, ist nie ją na ryn ku sil ne
fir my, to jed nak coś się bu du je. Do nie -
daw na pa no wa ło prze ko na nie, że po nie -
waż spół ka jest na gieł dzie i mu si brać pod
uwa gę in te res udzia łow ców, to nie po -
wsta nie in we sty cja w Opo lu, bo z ana liz
wy ni ka, że przy obec nym po zio mie cen
hur to wych się nie opła ca. Za tem na obec -
nym eta pie roz wo ju ryn ku ener gii, jest po -
trzeb ny pe wien ele ment po li ty ki pań stwa.
Na gle in we sty cja w Opo lu oka za ła się
opła cal na. Wie my na to miast wszy scy, jak
tu sie dzi my, że w opar ciu o obec ną ce nę
ener gii – na dal jest nie opła cal na, po dob nie
jak ta w Ko zie ni cach. Nie znam przy pad -
ku na świe cie in we sty cji w wy twa rza nie
ener gii elek trycz nej opar tej tyl ko o ry nek
ener gii. Te in we sty cje po wsta ną w opar ciu
o kor po ra cyj ne zdol no ści in we sto wa nia,
al bo wspie ra ne są róż ne go ro dza ju kon -
trak ta mi na sprze daż ener gii. De cy zje po -
li tycz ne ma ją ce na ce lu za pew nie nie bez -
pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju uła -
twia ją re ali za cję in we sty cji w ener ge ty ce. 

Są dzę, że na pię cia, któ re nas cze ka ją
w ener ge ty ce nie do pro wa dzą do wy łą czeń

prą du. Na to miast po zy tyw nie „po trzą sną”
świa do mo ścią po li ty ków, de cy den tów go -
spo dar czych i po ja wią się roz wią za nia,
w więk szym stop niu niż do tych czas, sty -
mu lu ją ce więk sze za an ga żo wa nie in we sty -
cyj ne w ener ge ty ce. My o cze ka ją cych nas
na pię ciach wie my. Zwy kły oby wa tel nie
ma o nich po ję cia, zaś po li ty cy uwa ża ją na -
sze prze stro gi za „stra chy, na La chy”. Bo
na ra zie nic się nie dzie je. Gdy za cznie się
dziać, mam na dzie ję, że po ja wi się wstrząs.

– S. Iwan: – Ha sło „eu ro pej ski ry nek
ener gii”, jest ha słem bar dzo no śnym
i w nie któ rych ob sza rach, sze ro ko ro zu -
mia nej ener ge ty ki, na wet atrak cyj nym.
W od nie sie niu do elek tro ener ge ty ki, tak
na praw dę, po li tycz nym. Bo ener gia elek -
trycz na nie jest pro duk tem jak każ dy in ny,
wy ma ga więc spe cjal ne go po trak to wa nia.
Stąd już wia do mo, że sam ry nek ener gii
nie wy star czy i trze ba go po de przeć pro te -
zą ryn ku mo cy. Tu na tych miast wcho dzi -
my w kosz ty ryn ku mo cy.

– S. Prę ba: – Na unij ny ry nek ener gii
po win ni śmy pa trzeć jak na pew ną nor -
mal ność. Jak się po wie dzia ło „A”, to zna -
czy, że z ener gii ro bi my to war, to na le ży
iść da lej. Co mo że my uzy skać przy ist nie -
niu unij ne go ryn ku ener gii? Na pew no
opty ma li za cję kosz tów zmien nych. Ener -
gia po win na być pro du ko wa na tam gdzie
ro bi się to naj ta niej.

Ob ni ża nie kosz tów utrzy my wa nia nie -
zbęd nych re zerw mo cy (bez pie czeń stwo
mo co we), jest od po cząt ku istot nym czyn -
ni kiem roz wo ju współ pra cy mię dzy na ro -
do wej. Udział wy mia ny mię dzy na ro do -
wej w za cho wa niu bez pie czeń stwa do -
staw ogra ni cza ją wzglę dy tech nicz ne
i po li tycz ne. Prze ko na ła się o tym Ka li -
for nia pod czas kry zy su ener ge tycz ne go,
któ ra mia ła za kon trak to wa ne 6 tys. MW
u są sia dów, a w szczy cie kry zy su „do sta -

wa ła” nie wie le po nad 1 tys. MW. Bez pie -
czeń stwa mo cy unij ny ry nek nie roz wią -
że, mo że po móc w nie wiel kim stop niu.
Unij ny ry nek mógł by na to miast uzdro wić
ry nek ener gii w Pol sce, pod wa run kiem,
że sam bę dzie zdro wy i efek tyw ny. Tym -
cza sem, w po szcze gól nych kra jach udział
ener gii do to wa nej jest na po zio mie
10–20% i ro śnie Prze cież ta kie ryn ki trud -
no uznać za zdro we. Po łą cze nie ryn ków
cho rych nie da w efek cie ryn ku zdro we -
go. Do ta cje do ener gii w Niem czech, to
dziś po nad 20 mld eu ro rocz nie. Trud no
po łą czyć ry nek nie miec ki, gdzie do ta cje
do MWh wy no szą 30 eu ro, z pol skim,
gdzie pła ci się za MWh 40 eu ro.

De sta bi li za cja ryn ku ener gii osią gnę ła
ta ki po ziom, że ry zy ka w ener ge ty ce są po -
rów ny wal ne do dzia łal no ści spe ku la cyj nej.
W ta kich wa run kach mu szą wy stę po wać
pro ble my z in we sty cja mi. Wa run ki dla in -
we sto rów trze ba uczy nić nor mal ny mi,
ogra ni cza jąc po ziom ry zy ka, np. wpro wa -
dza jąc ry nek mo cy i/lub in ne me cha ni zmy.
Je że li na dziś nie ma moż li wo ści wy co fa -
nia się z in ter wen cji re gu la cyj nych w ob -
sza rze od na wial nych źró deł ener gii, to
trze ba wpro wa dzić na stęp ne, któ re ob ni żą
ry zy ko tech no lo gii kon wen cjo nal nych.

– A. Olek sy: – Eu ro pej ski ry nek ener gii
elek trycz nej – tak. Ale rze czą o fun da men -
tal nym zna cze niu mu si być usta le nie czy
ma my być w tym ob sza rze sa mo wy star -
czal ni, czy też nie. Przy kład Włoch. Kraj
ten do blac ko ut’u w 2003 r. był du żym im -
por te rem ener gii. Jed na awa ria z fa tal ny mi
skut ka mi dla go spo dar ki i roz po czął się
wiel ki pro gram in we sty cyj ny we wła sne
mo ce. Nic nie za stą pi sta bil ne go wy twa -
rza nia ener gii we wła snych źró dłach.
Oczy wi ście przy tej oka zji nie da się unik -
nąć od po wie dzi na py ta nie – bez pie czeń -
stwo do staw, ale za ja ką ce nę – ja kie go ty -
pu źró deł po trze bu je kraj aby w spo sób
zrów no wa żo ny się roz wi jać? Po win ni śmy
umieć wy cią gnąć wnio ski ze zda rzeń, któ -
re na szczę ście nas nie do ty ka ją i za sta no -
wić się jak bę dzie wy glą da ła elek tro ener -
ge ty ka w 2030–2040 ro ku, po nie waż no we
blo ki, któ re wy bu du je my w naj bliż szych
la tach wte dy jesz cze bę dą pra co wa ły.

– J. Trzesz czyń ski: – Po ja wie nie się
ak cen tów zdro wo roz sąd ko wych w Unii w
od nie sie niu do ener ge ty ki, do brze ro ku je
dla sta rych blo ków zwłasz cza tych, któ re
po mo der ni za cji speł nią Dy rek ty wę IED
2010/75/EU. Mą dre za rzą dza nie ich eks -
plo ata cją mo że być bu fo rem w trud nym
okre sie. Ich obec ność w KSE przez naj -
bliż sze 15 lat mo że stwo rzyć wa run ki do
po dej mo wa nia mą drych de cy zji re du ku -
jąc zna czą co pre sję cza su.

Sta re blo ki, od po wied nio zmo der ni zo -
wa ne, mo gą pra co wać znacz nie po nad
trwa łość pro jek to wą, to wiel ki atut wy ni ka -
ją cy z ich kon struk cji oraz wy so kie go po -

Dr inż. Jerzy Trzeszczyński
– Prezes Zarządu „PRO NOVUM” Sp. z o.o.
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zio mu tech nicz ne go utrzy ma nia. Za kła da się, że mo gą bez piecz nie,
z dys po zy cyj no ścią, jak dla no wych blo ków, prze pra co wać ok. 350
tys. go dzin. Dla po rów na nia trwa łość no wych blo ków pro gno zu je
się na po zio mie 260 tys. go dzin. Prze dłu ża nie ich trwa ło ści, je śli
oka za ło by się po trzeb ne, mo że być re ali zo wa ne wy łącz nie po przez
wy mia nę ele men tów i ca łych urzą dzeń. Koszt ta kie go po dej ścia
był by po rów ny wal ny z bu do wą no we go blo ku. Ale to te mat na in -
ną roz mo wę.

– S. Po rę ba: – Niem cy już 20 lat te mu przy ję li 360 tys. go dzin
pra cy blo ków i te go się trzy ma ją.

– W. M. Ró żac ki: – Ma my w Pol sce dwa ro dza je do staw ców
ener gii. Pierw szy, nie mal cał ko wi cie wy peł nia ją cy pod sta wę
sys te mu, pra cu ją cy na peł nych ob ro tach, ta ni pro du cen ci ener gii
z wę gla bru nat ne go lub pro du cen ci OZE ma ją cy przy wi lej
pierw szeń stwa od ku pu. Dru gi, to pro du cen ci nie co droż szej
ener gii z wę gla ka mien ne go zmu sze ni do sprze da wa nia ener gii
po łą czo nej z funk cją re gu la cyj ną, mi mo dys po no wa nia urzą dze -
nia mi wy so ko spraw ny mi pra cu jąc czę sto przy ob cią żeniu
40–50%, wy twa rza ją prąd z ra żą co ni ską spraw no ścią. 

– S. Po rę ba: – Po to bu do wa ło się po łą czo ne sys te my, aby
przede wszyst kim opty ma li zo wać kosz ty zmien ne. I za wsze bę -
dzie tak, że wo da bę dzie przed ją drów ką, ją drów ka przed wę -
glem bru nat nym, a on przed ka mien nym, wę giel ka mien ny
przed ga zem itd. O ja kim kra ju by śmy nie mó wi li, to sys tem za -
wsze, w spo sób nie ja ko na tu ral ny, po wi nien opty ma li zo wać bie -
żą ce kosz ty pro duk cji. Nie za leż nie czy pro duk cją ste ru je ry nek
i ce ny, czy też ope ra tor i kosz ty. Isto tą pro ble mu jest to by ry nek
ge ne ro wał sy gna ły wska zu ją ce na bra ku ją ce mo ce i ja kie tech no -
lo gie wy twa rza nia są po trzeb ne w sys te mie. Dziś tak nie jest, bo
dzia ła nie ryn ku za kłó ca wie le czyn ni ków.
• Wy da je się, że do opa no wa nia kry zy so wej sy tu acji w per -

spek ty wie do 2020 r. nie wy star czą dzia ła nia do raź ne. Po trzeb ne
bę dą in we sty cje, zwłasz cza w za kre sie mo cy szczy to wych. Czy
nie na le ża ło by wy ko rzy stać ist nie ją ce go prze pi su Pra wa ener ge -
tycz ne go o obo wiąz ku ogła sza nia przez Pre ze sa URE prze tar -
gów na bu do wę no wych mo cy wy twór czych? Kto po wi nien pod -
jąć ini cja ty wę w tym za kre sie i ja kie przy wi le je po win ny być za -
pew nio ne zwy cięz com prze tar gów? Mo że żół te cer ty fi ka ty dla
szyb ko bu do wa nych źró deł ga zo wych? Co na to Unia?

– S. Po rę ba: – Je że li na ko la nach bę dzie my pod cho dzi li
do wszel kich in ter pre ta cji ja kie gło si urzęd nik na wet wy so kie go
szcze bla w UE, to rze czy wi ście ma my nie wiel kie moż li wo ści dzia -
ła nia. An gli cy, Fran cu zi te go nie ro bią, ana li zu ją co jest dla nich ko -
rzyst ne, pro jek tu ją zmia ny i nie ła two wy co fu ją się przy uwa gach
Ko mi sji Eu ro pej skiej. W wie lu kra jach ma ją kon trak ty dłu go ter mi -
no we, ma ją płat no ści mo co we, wpro wa dza ją kon trak ty róż ni co we,
więc moż na wie le dzia łań po dej mo wać na wet w obec nych wa run -
kach. Po za tym trak tat unij ny do pusz cza in ter wen cję pań stwa
w sta nach za gro żeń. Wy ko rzy stuj my to w na szych dzia ła niach.

– A. Olek sy: – Do tych czas nikt w Pol sce nie pod jął się skon -
stru owa nia za sad ta kie go prze tar gu na bu do wę no wych, kon wen -
cjo nal nych mo cy. Trud no jest bo wiem okre ślić kry te ria, we dług
któ rych mia ła by być wy bra na tech no lo gia wy twa rza nia i in we stor. 
• Jest to praw dą i bu dzi nie po kój.
– S. Po rę ba: – Mo ja fir ma – EY, na pod sta wie umo wy z TGPE

re ali zu je pro jekt do ty czą cy ryn ków mo cy i kon trak tów róż ni co -
wych. Pro jekt jest moc no za awan so wa ny, a roz wią za nia są
w wie lu przy pad kach bar dziej prze my śla ne niż w an giel skim
pro jek cie re for my ryn ku.

– J. Trzesz czyń ski: – W bu do wa niu mo de lu pol skiej ener ge -
ty ki, prio ry te tem po wi nien być in te res na ro do wy. Od twa rza jąc
ma ją tek pro duk cyj ny elek trow ni pa mię taj my o wszyst kich
kosz tach, nie tyl ko w fa zie bu do wy. Świa to wy kry zys po ka zu -
je, że po li ty ka – nie tyl ko ener ge tycz na – po win na przy wró cić
na leż ne miej sce eko no mii i zdro we mu roz sąd ko wi.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Spół ka jest wła sno ścią Skar bu Pań stwa o szcze gól nym zna cze -
niu dla pol skiej go spo dar ki. Peł ni ro lę Ope ra to ra Elek tro ener ge -
tycz ne go Sys te mu Prze sy ło we go (OSP) w Pol sce. PSE zaj mu ją się
prze sy ła niem ener gii elek trycz nej do wszyst kich re gio nów kra ju,
od po wia da ją za bi lan so wa nie sys te mu elek tro ener ge tycz ne go oraz
utrzy ma nie i roz wój in fra struk tu ry sie cio wej wraz z po łą cze nia mi
trans gra nicz ny mi, a tak że udo stęp nia nie na za sa dach ryn ko wych
zdol no ści prze sy ło wych dla re ali za cji wy mia ny trans gra nicz nej.
Za rzą dza ją in fra struk tu rą prze sy ło wą, do któ rej na le żą: 245 li nii
o łącz nej dłu go ści po nad 13 445 km, po nad 100 sta cji elek tro ener -
ge tycz nych naj wyż szych na pięć i 200 trans for ma to rów o łącz nej
mo cy 46 706 MVA.

Nad rzęd nym ce lem PSE jest za pew nie nie cią gło ści funk cjo no -
wa nia i nie za wod nej pra cy pol skie go sys te mu prze sy ło we go, co
gwa ran tu je utrzy ma nie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju.

W la tach 2011 – 2013 m.in. opra co wa no ta ry fę wie lo let nią po zwa -
la ją cą na za pew nie nie fi nan so wa nia in we sty cji zwią za nych z bu do -
wą no wych i mo der ni za cją ist nie ją cych li nii i sta cji elek tro ener ge -
tycz nych, wdro żo no no wy mo del przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji in fra struk tu ral nych po pra wia ją cy efek tyw ność pro wa dzo nych
za dań in we sty cyj nych, wdro żo no i prze pro wa dzo no cer ty fi ka cje
Sys te mu za rzą dza nia cią gło ścią dzia ła nia (ISO/IEC 22301:2012),
Sys te mu za rzą dza nia śro do wi sko we go (ISO/IEC 14001:2005), Po -
li ty ki ochro ny in for ma cji (ISO/IEC 27001:2007) i Sys te mu prze ciw -
dzia ła nia za gro że niom ko rup cyj nym (BS 10500:2011). We wrze śniu
ub. r. uru cho mio no pierw szy w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej Sy -
mu la tor Kra jo wy Sys tem Elek tro ener ge tycz ny (KSE).

Zak tu ali zo wa na stra te gia
Od stycz nia 2014 r. PSE re ali zu ją zak tu ali zo wa ną Stra te gię,

w któ rej okre ślo no naj waż niej sze za da nia sto ją ce przed Spół ką
do 2020 r. „Port fel pro jek tów PSE” obej mu je 70 pro jek tów,
z któ rych naj wię cej ukie run ko wa nych jest na po pra wę efek tyw no -
ści dzia ła nia Spół ki, roz wój ka pi ta łu ludz kie go, do sko na le nie re la -
cji z in te re sa riu sza mi, roz wi ja nie me cha ni zmów ryn ko wych, za -
pew nia nie bez pie czeń stwa pra cy KSE i je go roz wój.

– Ry nek ener gii wy mu sza na nas cią głe ogra ni cza nie kosz tów,
dla te go też mu si my po pra wić efek tyw ność i ra cjo na li zo wać na sze
kosz ty. Du żą wa gę przy kła da my też do ko mu ni ka cji z na szy mi In te -
re sa riu sza mi. Waż ne są dla nas re la cje z miesz kań ca mi gmin, na te -
re nie któ rych pro wa dzi my in we sty cje. Jest to bez wąt pie nia wy zwa -
nie, bo wiem wszy scy chce my mieć ener gię, ale nie chce my słu pów
ener ge tycz nych na na szej dział ce – mó wi Hen ryk Maj chrzak,
Pre zes Za rzą du PSE S.A. – Istot ną gru pą in te re sa riu szy są tak że
fir my wy ko naw cze, re ali zu ją ce na sze pro jek ty in we sty cyj ne.

Za in te re so wa nie kon trak ta mi od PSE jest bar dzo wy so kie.
W każ dym prze tar gu na wy bór Wy ko naw cy dla kon kret ne go za da -
nia in we sty cyj ne go star tu je 5-6 firm – za rów no kra jo wych, jak
i za gra nicz nych. Po ja wia ją się rów nież fir my z Azji. Przy kła dem

jest chiń skie Ping gao Gro up Co. Ltd, któ re wy gra ło dwa prze tar gi:
na bu do wę li nii 220 kV od sta cji Po mo rza ny do na cię cia li nii Kraj -
nik -Glin ki wraz z roz bu do wą sta cji Po mo rza ny 110 kV o roz dziel -
nię 220 kV (61,8 mln zł) oraz bu do wę li nii 400 kV Ży do wo Kierz -
ko wo -Słupsk i sta cji Ży do wo Kierz ko wo wraz z in sta la cją (au to)
trans for ma to ra 220/110 kV (350 mln zł).

Oba kon trak ty, ta spół ka cór ka Sta te Grid Cor po ra tion of Chi na
(SGCC) – Chiń skie go Ope ra to ra Sys te mu Prze sy ło we go, za mie rza
zre ali zo wać ko rzy sta jąc m.in. z wy ro bów pol skich wy twór ców
kon struk cji sta lo wych i usług pol skich biur pro jek to wych (z kil ko -
ma już pro wa dzi roz mo wy).

Pro wa dzo ne przez PSE in we sty cje ma ją na ce lu po pra wę bez pie -
czeń stwa i nie za wod ność do staw ener gii elek trycz nej.

– In we sty cje są bar dzo waż nym ele men tem za pla no wa nej roz bu -
do wy sie ci prze sy ło wej, w znacz nej czę ści – w pół noc nej Pol sce.
Jest to ko niecz ne do wy pro wa dze nia mo cy z pla no wa nych do przy -
łą cze nia do sie ci prze sy ło wej i dys try bu cyj nej źró deł od na wial nych
– w tym mor skich farm wia tro wych – oraz źró deł kon wen cjo nal -
nych. Po nad to no wa in fra struk tu ra sie cio wa wzmoc ni bez pie czeń -
stwo pra cy KSE – pod kre śla Hen ryk Maj chrzak.

Bi lan so wa nie mo cy
– Roz wi ja nie me cha ni zmów ryn ko wych spra wi, że co raz czę ściej

bę dzie my się gać po re zer wy mo cy. W bez pie czeń stwie istot ne jest
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Wydłużanie
sieci

HEN RYK MAJ CHRZAK jest ab sol wen tem Wy dzia łu Elek trycz ne go Po li tech -
ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, na któ rej w 2001 r. obro nił pra cę dok tor ską obej -
mu ją cą pro ble ma ty kę strat roz ru cho wych blo ków ener ge tycz nych i zo stał
ad iunk tem w In sty tu cie Elek trow ni i Sys te mów Po mia ro wych tej uczel ni.
W 2003 r. ukoń czył stu dia me ne dżer skie MBA na Wy dzia le Za rzą dza nia
i In for ma ty ki Aka de mii Eko no micz nej we Wro cła wiu. 
Ka rie rę za wo do wą za czy nał w 1986 r. w Elek trow ni Beł cha tów (od sta no -
wi ska ob cho do we go do dy żur ne go in ży nie ra ru chu). W 1991 r. roz po czął
pra cę w Elek trow ni Opo le (kie row nik wy dzia łu ru chu blo ków, głów ny in ży -
nier eks plo ata cji, za stęp ca dy rek to ra tech nicz ne go ds. eks plo ata cji, czło -
nek Za rzą du, dy rek tor tech nicz ny).
W 2005 r. ob jął funk cję Pre ze sa Za rzą du, dy rek to ra ge ne ral ne go BOT Elek -
trow nia Opo le SA, a w 2008 r. – po wy gra niu kon kur su – Pre ze sa Za rzą du
BOT Gór nic two i Ener ge ty ka SA. Na stęp nie był wi ce pre ze sem ds. in we sty cji
i wy twa rza nia w PGE SA, a w la tach 2009–2010 – dy rek to rem De par ta men -
tu Ener ge ty ki w Mi ni ster stwie Go spo dar ki. W lip cu 2010 r. zo stał człon kiem
Za rzą du, a od 15 paź dzier ni ka 2010 r. Pre ze sem Za rzą du PSE SA.
Czło nek Ko mi te tu Pro ble mów Ener ge ty ki PAN w War sza wie, wi ce pre zes
Pol skie go To wa rzy stwa Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii Elek trycz nej (PTPi -
REE), czło nek Ko mi te tu Ste ru ją ce go ds. ba dań na uko wych i prac roz wo jo -
wych w ob sza rze bez pie czeń stwa i obron no ści pań stwa NCBiR oraz prze -
wod ni czą cy Ra dy Za rzą dza ją cej Pol skie go Ko mi te tu Świa to wej Ra dy Ener -
ge tycz nej. Re pre zen tant PSE w Wal nym Zgro ma dze niu Eu ro pe an Ne twork
of Trans mis sion Sys tem Ope ra tors for Elec tri ci ty (ENT SO -E).
Po sia da Cer ty fi kat In ter na tio nal Pro ject Ma na ga ment As so cia tion (IP MA)
na po zio mie B – Cer ti fied Se nior Pro ject Ma na ger.

W 2014 r. na re ali za cję za dań i za mie rzeń in we sty cyj nych Pol -

skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne S.A. prze zna czą ok. 740 mln zł.

W 2013 r. wy da ły ok. 700 mln zł, z cze go 450 mln zł na no we

in we sty cje – sta cje i li nie ener ge tycz ne, a 160 mln zł na mo -

der ni za cję sie ci. Po zo sta łe środ ki zo sta ły prze zna czo ne na te -

le in for ma ty kę, za kup obiek tów sie cio wych i pra ce zwią za ne

z przy go to wa niem do ku men ta cji przed in we sty cyj nej.



za rzą dza nie po py tem i do stęp do in ter wen cyj nej re zer wy zim nej
– pre cy zu je ce le pre zes Maj chrzak.

In ter wen cyj na re zer wa zim na zo sta nie utwo rzo na z jed no stek
wy twór czych prze wi dzia nych pier wot nie do wy co fa nia z eks plo -
ata cji do 2016 r. ze wzglę du na za ostrza ją ce się nor my emi sji za -
nie czysz czeń. Jed nost ki te by ły by uru cha mia ne na po le ce nie Ope -
ra to ra wy łącz nie w okre sach de fi cy tu mo cy.

W wy ni ku pierw sze go prze tar gu, któ ry roz strzy gnię to w grud -
niu 2013 ro ku, OSP przez okres dwóch lub czte rech lat, za leż nie od sy -
tu acji bi lan so wej w KSE, bę dzie mógł po zy skać 454 MW mo cy
z dwóch blo ków Ze spo łu Elek trow ni Dol na Od ra od 2016 r. Ko lej ny
prze targ na za kup usłu gi in ter wen cyj nej re zer wy zim nej zo stał już
ogło szo ny, a je go wy nik zna ny bę dzie na prze ło mie lu te go i mar ca br.

Ko niecz ne jest też zbu do wa nie no we go mo de lu pro gno zo wa nia
i za rzą dza nia ge ne ra cją wia tro wą, któ rej moc sys te ma tycz nie ro -
śnie – uwa ża Pre zes Maj chrzak.

PSE S.A. wy da ły wa run ki przy łą cze nia dla farm wia tro wych
na łącz ną moc ok. 8881 MW (w tym za war te umo wy o przy łą cze -
nie – ok. 5556 MW), zaś dla jed no stek kon wen cjo nal nych wy da ły
wa run ki przy łą cze nia na moc 14 670 MW (w tym za war te umo wy
o przy łą cze nie – 13 590 MW). 

In we sty cje 
Jed nym z naj waż niej szych ob sza rów dzia łal no ści PSE są pro wa -

dzo ne in we sty cje. Ich ce lem jest za rów no roz wój KSE, jak i bez -
pie czeń stwo je go pra cy. Dla te go też z ro ku na rok ro sną na kła dy
na re ali za cję in we sty cji, tak że zwią za nych z po łą cze nia mi trans -
gra nicz ny mi. Spół ka ma opra co wa ne pla ny roz wo ju sie ci prze sy -
ło wej w per spek ty wie 15 lat, na pod sta wie któ rych po wsta ją 5-let -
nie pla ny za mie rzeń in we sty cyj nych.

W mi nio nym ro ku naj wyż sze na kła dy po nie sio no na re ali za cję
za dań zwią za nych z re ali zo wa nym od 2008 r. po łą cze niem Pol ska
– Li twa, któ re jest jed nym z ele men tów bu do wy tzw. pier ście nia
bał tyc kie go. Pro jekt, któ re go za koń cze nie pla no wa ne jest w grud -
niu 2015 r., jest do fi nan so wy wa ny kwo tą 767 mln zł z unij nych
środ ków po mo co wych – Pro gram Ope ra cyj ny „In fra struk tu ra
i Śro do wi sko” i fun dusz unij ny TEN -E (Trans eu ro pej skie Sie ci
Elek tro ener ge tycz ne). Cał ko wi ta war tość I eta pu pro jek tu – ok. 1,8
mld zł. Obej mu je 11 za dań in we sty cyj nych, w tym m.in. uru cho -
mio ny w grud niu 2013 r. naj więk szy obiekt sta cyj ny w tym pro jek -
cie i je den z naj no wo cze śniej szych w Eu ro pie – sta cja 400/220/110
kV Oł ta rzew. 

Du że wy dat ki po nie sio no tak że na mo der ni za cję sta cji 220/110
kV Abra mo wi ce i li nii 220 kV Ko zie ni ce -Mo ry/Pia secz no, roz bu -
do wę sta cji 220/110 kV Sta lo wa Wo la o roz dziel nię 220 kV oraz
za kup li nii elek tro ener ge tycz nej 220 kV Mo rzy czyn -Re cław
od ENEA Ope ra tor Sp. z o.o. Za koń czo no mo der ni za cje li nii 400
kV Płock -Mi ło sna i Mi ło sna -Ro go wiec z wcię cia mi do sta -
cji 400/220/110 kV Oł ta rzew, li nii 220 kV Ko zie ni ce -Mo ry/Pia -
secz no oraz li nii 400 kV Wie lo po le -Jo achi mów, Wie lo po le -Ro kit -
ni ca, Tucz na wa -Ro go wiec, a tak że za in sta lo wa no dru gi trans for -
ma tor 400/110 kV w sta cji 400/110 kV Płock.

– Do te go bar dzo am bit ne go pro ce su in we sty cyj ne go Spół ka
przy go to wy wa ła się od kil ku lat. Opra co wa li śmy i wdro ży li śmy no -
wy, efek tyw ny mo del in we sty cji, a dzię ki ta ry fie wie lo let niej ma my,
w znacz nej czę ści, za pew nio ne fi nan so wa nie. Ska la uru cha mia -
nych in we sty cji jest naj więk sza w hi sto rii Spół ki. Dzię ki te mu
w cią gu naj bliż szych kil ku lat istot nie zwięk szy się bez pie czeń stwo
do staw ener gii elek trycz nej i wzro sną moż li wo ści roz wo jo we KSE
– pod kre śla Hen ryk Maj chrzak

– Dla te go na no we pro jek ty po le ga ją ce na bu do wie i roz bu do wie
sie ci prze sy ło wej, PSE prze zna czy 82% pla no wa nych na in we sty -
cje środ ków. Tak że w tym ro ku naj więk sze na kła dy, bo 60% pla nu,
zo sta ną prze zna czo ne na re ali za cję in we sty cji wcho dzą cych
w skład pro jek tu Pol ska – Li twa – pre cy zu je Mar cin La skow ski,
Dy rek tor De par ta men tu In we sty cji PSE S.A.

W 2014 r. PSE pla nu ją tak że re ali zo wa nie pro gra mów w za kre -
sie m.in. roz wo ju sys te mów te le in for ma tycz nych w ob sza rze za -
rzą dza nia ryn kiem ener gii, mo der ni za cji urzą dzeń sie ci te le tran -
smi syj nej, bu do wy sys te mów bez pie czeń stwa te le in for ma tycz ne -
go na sta cjach elek tro ener ge tycz nych oraz dwa eta py mo der ni za cji
po pu la cji trans for ma to rów.

Wy mia na trans gra nicz na
W 2013 r. prąd eks por to wa li śmy głów nie do Nie miec oraz

Czech i na Sło wa cję. W Szwe cji wię cej ku pi li śmy, ale nad wyż ka
eks por tu nad im por tem wy nio sła ok. 4,5 TWh ener gii elek trycz nej. 

Wy mia nę z Niem ca mi ogra ni cza ją prze pły wy ko ło we. Pa na -
ceum jest in sta la cja prze suw ni ków fa zo wych na po łą cze niach
trans gra nicz nych. W grud niu 2012 r. PSE Ope ra tor i 50Hertz
Trans mis sion pod pi sa li umo wę do ty czą cą za sto so wa nia Wir tu al -
ne go Prze suw ni ka Fa zo we go oraz list in ten cyj ny w spra wie wspól -
nej bu do wy prze suw ni ków fa zo wych na obu li niach prze sy ło wych
po mię dzy Pol ską i Niem ca mi.

W lu tym br. PSE za war ły z wy ło nio ną w prze tar gu pu blicz nym
fir mą Sie mens Sp. z o.o. umo wę na do sta wę i mon taż prze suw ni -
ków fa zo wych na po łą cze niu z Niem ca mi. Umo wa obej mu je rów -
nież pra ce zwią za ne z ich za pro jek to wa niem. Cał ko wi ta war tość
net to umo wy wy no si 349 mln zł. Pierw sze pra ce bu dow la ne roz -
pocz ną się w 2014 r., a za koń cze nie ca łe go pro jek tu, wraz z uru -
cho mie nia mi i nie zbęd ny mi te sta mi pla no wa ne jest na gru -
dzień 2015 r. Do pie ro póź niej bę dą pod ję te de cy zje do ty czą ce bu -
do wy trze cie go po łą cze nia 400 kV Pol ska – Niem cy, w spra wie
któ re go w mar cu 2011 r. obaj ope ra to rzy sys te mu prze sy ło we go
pod pi sa li list in ten cyj ny. Mo wa w nim o pro wa dze niu wspól nych
prac stu dial nych do ty czą cych m.in. miej sca przej ścia li nii ener ge -
tycz nej przez Od rę.

Je śli cho dzi o in ne kie run ki po łą czeń trans gra nicz nych, to jest
kon cep cja tech nicz na po now ne go uru cho mie nia po łą cze nia
z Ukra iną na na pię ciu 750 kV, któ ra zo sta ła po zy tyw nie przy ję ta
przez ope ra to ra Ukra iń skie go – NEK Ukre ner go. Do roz wa że nia
są dwa wa rian ty: po przez wstaw ki prą du sta łe go o mo cy 2×600
MW usta wio ne na te re nie sta cji Rze szów lub w po sta ci pra cy rów -
no le głej sys te mu Ukra iny z eu ro pej skim sys te mem ENT SOE, ale
na osta tecz ne de cy zje i za twier dze nie kon cep cji trze ba po cze kać
do 2016 r.

Bia ły Cer ty fi kat
31 paź dzier ni ka 2013 r., w wy ni ku prze pro wa dzo ne go przez

Urząd Re gu la cji Ener ge ty ki pierw sze go prze tar gu na wy bór przed -
się wzięć słu żą cych po pra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej, PSE
otrzy ma ły Świa dec two Efek tyw no ści Ener ge tycz nej, czy li tzw.
Bia ły Cer ty fi kat. 

– Uzy ska nie przez PSE Bia łe go Cer ty fi ka tu nr 1 nie tyl ko po twier -
dza czo ło wą po zy cję Ope ra to ra wśród firm wdra ża ją cych no wa tor -
skie roz wią za nia pro -oszczęd no ścio we i pro eko lo gicz ne, lecz rów -
nież jest istot ną za chę tą do dal sze go pro wa dze nia prac zwią za nych
z pro mo wa niem efek tyw ne go za rzą dza nia ener gią elek trycz ną – za -
rów no w na szej fir mie, jak i w ca łej bran ży, z cze go są wy mier ne ko -
rzy ści – pod kre śla Hen ryk Maj chrzak, pre zes Za rzą du PSE.

Je rzy Robert
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Ob cho dzą ca w tym ro ku 10-le cie dzia łal no ści w Polsce
Spół ka Balc ke -Dürr Pol ska Sp. z o.o. jest fir mą in ży nier ską
spe cja li zu ją cą się w do sta wach „pod klucz” oraz mo der ni -
za cjach urzą dzeń dla ener ge ty ki i ochro ny śro do wi ska. 

Do star cza ne przez Balc ke -Dürr elek tro fil try Ro themühle, fil try tka ni -
no we, re ge ne ra cyj ne pod grze wa cze po wie trza i spa lin (LU VO/GA VO),
skra pla cze tur bi no we oraz ni sko i wy so ko pręż ne wy mien ni ki cie pła, to
urzą dze nia od lat zna ne i użyt ko wa ne w wie lu elek trow niach na świe cie. 

Tro chę hi sto rii

Po cząt ki dzi siej sze go Balc ke -Dürr w Pol sce się ga ją lat 90. ub. wie ku,
kie dy po wsta ła Spół ka Ro themühle Pol ska. Jej za ło ży cie lem i udzia łow -
cem zo stał Ma rek Mi ko łaj czyk, któ ry dziś wspo mi na: – Uda ło mi się
prze ko nać, wów czas ro dzin ną fir mę Ap pa ra te bau-Ro themühle GmbH
z Wen den ko ło Ko lo ni, od wie lu lat współ pra cu ją cą z pol ski mi do staw ca -
mi na ryn ku eu ro pej skim do roz po czę cia bez po śred niej dzia łal no ści
w Pol sce.

Dzię ki świet nej współ pra cy z gru pą zna nych i spraw dzo nych pol skich
pod do staw ców i firm mon ta żo wych Spół ka szyb ko sta ła się na ryn ku pol -
skim jed nym z głów nych do staw ców elek tro fil trów Ro themühle oraz
Wal ther. Wie le z nich do dziś bez a wa ryj nie pra cu je w licz nych pol skich
elek trow niach i elek tro cie płow niach (m. in. w Elek trow ni Ła zi ska, Elek -
tro cie płow niach: Ty chy, Że rań, Ka to wi ce, Szcze cin, Dwory), na dal do -
trzy mu jąc gwa ran to wa nych pa ra me trów sku tecz no ści od py la nia. Rów -
nież do dziś pra cu ją do star czo ne przez Spół kę re ge ne ra cyj ne pod grze wa -
cze spa lin za in sta lo wa ne w in sta la cjach od siar cza nia w ta kich elek trow -
niach jak Ko zie ni ce, Ła zi ska czy Dol na Od ra.

W 2003 r. ak ty wa nie miec kiej Spół ki Ap pa ra te bau Ro themühle 
(ów cze sna na zwa Ha mon Ro themühle Cot trell GmbH) zo sta ły po jej
upa dło ści od ku pio ne przez Balc ke -Dürr GmbH, któ ra tym sa mym zo -
sta ła wła ści cie lem wszyst kich tech no lo gii. Ro themühle sta ło się od dzia -
łem Balc ke -Dürr GmbH, a na zwa Ro themühle zo sta ła za re je stro wa na
ja ko znak to wa ro wy dla do star cza nych przez Spół kę elek tro fil trów.

W 2004 r. za re je stro wa no Spół kę Balc ke -Dürr (Ro themühle) Pol ska,
za trud nia jąc w niej gru pę do świad czo nych pol skich in ży nie rów zwią za -
nych do tąd z Ro themühle Pol ska, gwa ran tu jąc cią głość do staw i ser wi su
urzą dzeń w Pol sce.

Za ło ży cie lem i pre ze sem za rzą du Spół ki zo stał Ma rek Mi ko łaj czyk,
po zo sta ją cy na tym sta no wi sku do dziś. W ko lej nych la tach Spół ce uda -
ło się stwo rzyć i utrzy mać kil ku dzie się cio oso bo wy ze spół in ży nie rów
o ogrom nej wie dzy i wie lo let nim do świad cze niu, roz sze rzyć za kres te ry -
to rial ny dzia łal no ści po przez utwo rze nie w 2009 r. od dzia łu w Ty chach,
a tak że – w ostat nich la tach – stop nio wo obej mo wać za się giem sprze da -
ży kra je Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej i Tur cję.

Od 2002 r. wła ści cie lem Balc ke -Dürr GmbH w Niem czech jest no to -
wa ny na no wo jor skiej gieł dzie (NY SE) ame ry kań ski kon glo me rat prze -
my sło wy SPX Corp. Ame ry kań ski wła ści ciel w 2004 r. wy dzie lił 
z Balc ke -Dürr GmbH część biz ne su obej mu ją cą sys te my chłod ni cze, któ ry
dziś pro wa dzo ny jest w ra mach spół ki SPX Co oling Tech no lo gies GmbH.
Sie dzi ba obu tych firm, two rzą cych w ra mach SPX seg ment ener ge tycz -
ny, znaj du je się w Ra tin gen ko ło Düssel dor fu. SPX Co oling GmbH jest
zna na w Pol sce ja ko do staw ca chłod ni ko mi no wej z wy pro wa dze niem
spa lin dla no we go blo ku nr 13 w PGE Elek trow nia Beł cha tów.

W ra mach seg men tu ener ge tycz ne go gru py ka pi ta ło wej SPX, Balc ke -
-Dürr Pol ska, wraz z in ny mi fir ma mi gru py w Niem czech, USA, Chi -
nach, Wło szech i RPA, stała się czę ścią mię dzy na ro do wej or ga ni za cji
o za się gu glo bal nym. Fakt ten ma istot ne zna cze nie dla moż li wo ści do -
stę pu Spół ki i jej pra cow ni ków do ba zy klien tów, ryn ków, in for ma cji
i tech no lo gii na ca łym świe cie.

Zna leźć miej sce na ryn ku

Roz wój ryn ku urzą dzeń oferowanych przez Balcke-Dürr Polska zwią za ny
jest z ko niecz no ścią speł nie nia przez ener ge ty kę i cie płow nic two za ostrzo -
nych prze pi sów ogra ni cza ją cych emi sję do at mos fe ry szko dli wych sub stan -
cji, w tym dwu tlen ku siar ki, tlen ków azo tu oraz py łu dla du żych źró deł spa -
la nia (Dy rek ty wa LCP z 2008 r.) oraz prze pi sów Dy rek ty wy IED o ogra ni cze -
niu emi sji prze my sło wych, któ re za czną obo wią zy wać od 1 stycz nia 2016 r.

Za ostrze nie norm do ty czą cych emi sji py łu spo wo do wa ło du że za in te -
re so wa nie spraw dzo ny mi już w Pol sce no wy mi elek tro fil tra mi 
Ro themühle oraz opra co wa ny mi przez ze spół in ży nie rów Balc ke -Dürr
Pol ska me to da mi mo der ni za cji ist nie ją cych elek tro fil trów in nych do -
staw ców. Szcze gól nie w tej dzie dzi nie spół ka sta ła się szyb ko li de rem
ryn ku. Za koń czo ne w ostat nich la tach bar dzo licz ne mo der ni za cje elek -
tro fil trów in nych do staw ców w za kre sie ogra ni cze nia emi sji py łów, wy -
ko na no na pod sta wie opra co wa nej przez pol skich in ży nie rów me to dy 
Bi -Ac tion. Umoż li wia ona zna czą ce zwięk sze nie sku tecz no ści od py la nia
bez po więk sza nia ob ję to ści elek tro fil tru po przez rów no cze sne: po pra -
wie nie ja ko ści dys try bu cji spa lin i za stą pie nie tra dy cyj nych ze spo łów
pro stow ni czych prze twor ni co wy mi ze spo ła mi za si la ją cy mi no wej ge ne -
ra cji Balc ke -Dürr Po wer Plus.

Spe cjal no ścią Balc ke -Dürr Polska sta ły się urządzenia in sta lo wa ne
za ko tła mi z pa le ni skiem flu idal nym. Re fe ren cje spół ki obej mu ją do sta -
wy „pod klucz” elek tro fil trów dla elek trow ni: Po ła niec, Szcze cin i Ko nin
oraz elek tro cie płow ni: Że rań A & B (War sza wa), Ty chy, Świe cie (Za kła dy 
Pa pier ni cze Mon di SA), Ka to wi ce i Biel sko -Bia ła. W 2014 r. roz po czę to 
re ali za cję umo wy na do sta wę elek tro fil tru Ro themühle dla no we go ko tła
flu idal ne go w EC Ty chy.

Przy kła dem umie jęt no ści przy sto so wa nia się do po trzeb ryn ku są też
wy ko ny wa ne przez Spół kę w ostat nich la tach mo der ni za cje ist nie ją -
cych elek tro fil trów in nych do staw ców, ma ją ce na ce lu wzmoc nie nie
i uszczel nie nie ich obu do wy w ce lu przy sto so wa nia ich do pra cy w wa -
run kach zwięk szo ne go pod ci śnie nia po za bu do wie ka ta li tycz nych in sta -
la cji DE NOX lub re wi ta li za cje elek tro fil trów ma ją ce na ce lu prze dłu -
że nie ich ży wot no ści przy po pra wio nej sku tecz no ści od py la nia. Ta kie
pra ce Balc ke -Dürr Pol ska prowadzi w Elek trow ni Po ła niec na ko tłach
K2, K7, K6, K4 i K3 oraz w Elek trow ni Pąt nów na ko tłach K1 i K2 w Ze -
spo le Elek trow ni Pąt nów–Ada mów -Ko nin. W Pol sce w tym ro ku li sta re -
fe ren cyj na zmo der ni zo wa nych i no wych elek tro fil trów Ro themühle
prze kro czy licz bę sto.

Po dob na sy tu acja, zwią za na z za bu do wą in sta la cji DE NOX, po wo du -
je ko niecz ność przy sto so wa nia do współ pra cy z nią użyt ko wa nych
od lat ob ro to wych pod grze wa czy po wie trza. Fir ma ko rzy sta z do -
świad czeń nie miec kich gdzie po dob ne mo der ni za cje by ły pro wa dzo-
ne pod ko niec lat 90. ub. wie ku. Dzię ki tej wie dzy w la tach 2012–2014
Balc ke -Dürr Pol ska zre ali zo wa ła głę bo ką mo der ni za cję 8 ob ro to wych

10 lat szybkiego rozwoju
MA REK MI KO ŁAJ CZYK (lat 55) ab sol -
went Wy dzia łu Han dlu Za gra nicz ne go
SGPiS (obec nie SGH) i wie lu szko leń
w za kre sie za rzą dza nia i sprze da ży B2B.
Z ener ge ty ką i ochro ną śro do wi ska
zwią za ny od ukoń cze nia stu diów i roz -
po czę cia pra cy w Biu rze Ener ge ty ki
Elek trim SA. W la tach 1990-94 peł no -
moc nik Biu ra Ener ge ty ki Elek trim SA
w Skan dy na wii. Od 1996 r. za ło ży ciel,
udzia ło wiec i pre zes za rzą du spół ek 
Ro themühle w Pol sce. Od 2004 r. za ło -
ży ciel i pre zes za rzą du Balc ke -Dürr 
Pol ska Sp. z o.o.
Wła da bie gle an giel skim, nie miec kim

i ro syj skim, żo na ty, dwie cór ki. W wol nych chwi lach pa sjo nu je się mu zy-
ką jaz zo wą, nar ciar stwem al pej skim, te ni sem ziem nym i pił ką siat ko wą. 
Balc ke -Dürr Pol ska Sp. z o.o. jest wie lo let nim spon so rem dru ży ny siat ka rzy
AZS Po li tech ni ka War szaw ska.



pod grze wa czy po wie trza w EC Sie kier ki w War sza wie, obej mu ją cą 
wy mia nę sys te mu uszczel nień, za bu do wę ema lio wa nych wkła dów
grzew czych wraz z wy mia ną sta rych wir ni ków na no we, przy sto so wu -
jąc je do wa run ków współ pra cy z in sta la cja mi DE NOX. 

Ana lo gicz ne za mó wie nie bę dzie re ali zo wa ne – wspól nie z Balc ke -
-Dürr GmbH – w Elek trow ni Ryb nik w la tach 2014–2015.

W ra mach bu do wy no wej in sta la cji DE NOX dla jed ne go z za kła dów
pe tro che micz nych w Pol sce od ro ku 2013 r. Balc ke -Dürr Pol ska re ali zuje
do sta wę 7 no wych elek tro fil trów Ro themühle i 14 no wych ob ro to wych
pod grze wa czy po wie trza ty pu kom pakt. 

– Cie ka wost ką jest fakt, iż kom pak ty pra wie w ca ło ści pro du ko wa ne są
w warsz ta cie, co po zwa la do mi ni mum skró cić okres mon ta żu na bu do -
wie – wy ja śnia pre zes. 

War to też pod kre ślić, że Balc ke -Dürr jest pro du cen tem wy mien ni ków
cie pła – se pa ra to rów wil go ci, sto so wa nych w ener ge ty ce ją dro wej i na le -
ży do ich czo ło wych do staw ców na świe cie. Urzą dze nia te są za in sta lo wa -
ne w wie lu elek trow niach ato mo wych na te re nie Nie miec i Skan dy na wii,
a tak że w bu do wa nej ak tu al nie elek trow ni ato mo wej w Fin lan dii (Ol ki lu -
oto). Dla te go nie dzi wi de kla ra cja pre ze sa Mar ka Mi ko łaj czy ka, że je śli
w Pol sce doj dzie do bu do wy elek trow ni ją dro wej, to Spół ka z pew no ścią
bę dzie za bie gać o za mó wie nia i nie jest wy klu czo ne, że roz wa ży tak że
moż li wość pro duk cji tych urzą dzeń w Pol sce.

Za pew nić ser wis do star cza nych urzą dzeń 

Balc ke -Dürr Pol ska za pew nia peł ny, au to ry zo wa ny ser wis gwa ran -
cyj ny wszyst kich do star cza nych urzą dzeń. Jed no cze śnie jed nym
z waż niej szych źró deł przy cho dów spół ki są wy ko ny wa ne po gwa ran -
cyj ne usłu gi ser wi so we. Obej mu ją one za rów no ser wis po gwa ran-
cyj ny wła snych urzą dzeń jak i urzą dzeń in nych do staw ców. Do brym
przy kła dem kon ku ren cyj no ści spół ki w tym ob sza rze jest te go rocz-
ne za mó wie nie na do ko na nie w la tach 2014–2016 prze glą dów okre so -
wych elek tro fil trów we wszyst kich elek tro cie płow niach i elek trow -
niach gru py EDF w Pol sce. W ce lu skró ce nia cza su re ak cji oraz 
umoż li wie nia peł nej dia gno sty ki sta nów awa ryj nych, nie któ rzy klien -
ci ser wi su Balc ke -Dürr Pol ska udo stęp nia ją w ra mach umów ser -
wi so wych do stęp on -li ne do ak tu al nych pa ra me trów pra cy swo ich
urzą dzeń. 

No wa ofer ta w za kre sie mo der ni za cji 
skra pla czy tur bi no wych

Z my ślą o zwięk sze niu efek tyw no ści pro duk cji ener gii elek trycz nej
od 2013 r. Spół ka roz po czę ła pro mo cję w Pol sce roz wią zań tech no lo -
gicz nych po wszech nie sto so wa nych w za chod nich kra jach UE, po le ga ją -
cych na mo du ło wej mo der ni za cji skra pla czy tur bi no wych. Licz ne re fe -
ren cje Balc ke -Dürr GmbH na wie lu obiek tach w Niem czech po twier dza -
ją atrak cyj ność pro po no wa nych roz wią zań. 

Efek tem ta kich mo der ni za cji jest uzy ska nie opty mal nych wskaź ni ków
pra cy skra pla czy – moż li wość osią gnię cia znacz ne go zwięk sze nia mo cy
elek trycz nej i spraw no ści blo ku ener ge tycz ne go – i krót kie go okre su zwro tu
kosz tów in we sty cji. Do pro wa dze nie do mak sy mal nej wy daj no ści skra pla cza
umoż li wia ją mo du ły ru ro we TE PEE kon struk cji Balc ke -Dürr, cha rak te ry zu -
ją ce się zwięk szo ną po wierzch nią wy mia ny cie pła, po pra wio ną cha rak te ry -
sty ką trans por tu kon den su ją cej pa ry w ca łym za kre sie ob cią żeń pra cy blo ku,
zwięk szo ną od por no ścią na ero zję i ko ro zję oraz udo sko na lo nym i nie za -
wod nym sys te mem od sy sa nia mie sza ni ny pa ro wo -po wietrz nej przez in no -
wa cyj ne chłod ni ce po wie trza wbu do wa ne do pęcz ków kon den sa cyj nych. 

Mo du ło wa mo der ni za cja skra pla cza tur bi no we go mo że być wy ko na na
pod czas re mon tu śred nie go blo ku i nie prze kra cza 35 dni ka len da rzo wych.
Za awan so wa ne roz mo wy na te mat mo du ło wych mo der ni za cji obec nie
eks plo ato wa nych skra pla czy tur bi no wych fir ma pro wa dzi z naj więk szy mi
w Pol sce wy twór ca mi ener gii elek trycz nej, w tym z PGE GiEK SA.

Speł nić wa run ki fi nan so wa nia po zy ska ne go
przez na szych klien tów

Wie lu klien tów Spół ki uzy ska ło do fi nan so wa nie za ku pu in sta la cji
i no wych urzą dzeń ochro ny śro do wi ska ze środ ków unij nych lub fun du -
szy ochro ny śro do wi ska. 

– Jed nym z wa run ków wy peł nie nia umo wy kre dy to wej jest osią gnię cie
ocze ki wa ne go efek tu eko lo gicz ne go w za kre sie emi sji py łów do at mos fe -
ry. Mo gę z du mą po twier dzić, że wszyst kie za in sta lo wa ne w Pol sce elek -
tro fil try Ro themühle, a tak że wy ko na ne przez nas mo der ni za cje elek tro -
fil trów in nych do staw ców, po zwo li ły na do trzy ma nie gwa ran to wa nych
pa ra me trów tech no lo gicz nych, w tym przede wszyst kim gwa ran to wa ne -
go po zio mu stę że nia za py le nia za elek tro fil trem. W każ dym zna nym nam
przy pad ku po zwo li ło to na szym klien tom na wy wią za nie się z wa run ków
umów gwa ran tu ją cych środ ki fi nan so we – pod kre śla pre zes.

Kon ku ren cyj ność i ren tow ność 

Trud na sy tu acja na ryn ku do staw ców urzą dzeń dla ener ge ty ki kon wen -
cjo nal nej po wo du je, iż w oce nie po ten cjal nych do staw ców bar dzo waż -
ne zna cze nie ma ich stan ding fi nan so wy sta no wią cy po waż ny czyn nik
kon ku ren cyj no ści fir my.

– Dzię ki wy so kim kom pe ten cjom i do świad cze niu pra cow ni ków,
spraw nej or ga ni za cji opar tej o stan dar dy pro ce so we i no wo cze sne tech -
no lo gie, szybki rozwój Spół ki w ostat nich la tach uda ło się osią gnąć
przy sta łym za cho wa niu kon ku ren cyj no ści ryn ko wej i za pla no wa nej
ren tow no ści, prze wyż sza ją cej śred nią ren tow ność bran ży – mó wi pre zes
Ma rek Mi ko łaj czyk.

Spół ka przy wią zu je bar dzo du żą wa gę do za pew nie nia mi ni ma li za cji
ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia na śro do wi sko na tu ral ne oraz bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Po twier dze niem tych dzia łań jest uzy ska nie
pod ko niec 2013 r. Cer ty fi ka tów TÜV NORD dla sys te mów za rzą -
dza nia zgod ne go z nor ma mi PN -EN ISO 14001 i PN -N 18001. 

JB
Balcke-Dürr Polska Sp. z o.o.

ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa, Polska
tel. +48 22 885 64 90, fax +48 22 885 64 91

www.balcke-durr.pl



– Bu do wa tej Elek trow ni roz sze rza kom pe ten cje RA FA KO ja ko
ge ne ral ne go wy ko naw cy i po twier dza po zy cję pol skiej fir my stra -
te gicz nej, któ ra jest part ne rem dla naj waż niej szych in we sty cji.
Chce my, aby do świad cze nia i umie jęt no ści wy pra co wa ne w Opo -
lu, sta ły się fun da men tem eks pan sji RA FA KO na świa to we ryn ki
– po wie dział Pa weł Mor tas, pre zes Za rzą du RA FA KO SA.

– Dro ga do roz po czę cia bu do wy nie by ła ła twa i pro sta – do dał
obec ny na uro czy sto ści wbi cia pierw szej ło pa ty mi ni ster skar bu
Wło dzi mierz Kar piń ski. – To bę dzie gi gan tycz na in we sty cja
– w szczy to wym mo men cie bę dzie tu pra co wa ło 4 tys. lu dzi, 600
pro jek tan tów, 350 do staw ców, 200 pod wy ko naw ców. Przy gnia ta -
ją ca ilość pra cy bę dzie wy ko na na przez pol skich pra cow ni ków. To
są gi gan tycz ne przed się wzię cia, któ re mu szą prze ło żyć się na trwa -
ły wzrost go spo dar czy.

Elek trow nię w Opo lu wy bu du je Kon sor cjum w skła dzie 
Po li mex -Mo sto stal SA, Mo sto stal War sza wa SA i RA FA KO SA
– li der.

Ra ci bor ska Fa bry ka Ko tłów RA FA KO po wsta ła w 1949 r.
i od po cząt ku jest zwią za na z bran żą ener ge tycz ną, na po trze by
któ rej pro jek tu je i pro du ku je ko tły oraz urzą dze nia ochro ny śro do -
wi ska. Fir ma jest nie kwe stio no wa nym li de rem ryn ku urzą dzeń
ener ge tycz nych w Pol sce – ok. 80% ko tłów ener ge tycz nych za in -
sta lo wa nych w kra ju zo sta ło do star czo nych przez ra ci bor ską fir mę.
Spry wa ty zo wa ne w 1993 r. RA FA KO SA rok póź niej za czę ło być
no to wa ne na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie.
Od 2012 r. na le ży do Gru py PBG. W Ra ci bo rzu miesz czą się biu -
ra pro jek to we i tech no lo gicz ne, pięć hal pro duk cyj nych i dy rek cja
za kła du, a w Pszczy nie i Wy rach zlo ka li zo wa ny jest Za kład Elek -
tro fil trów. RA FA KO ma też biu ra pro jek to we w Gli wi cach, Ryb ni -
ku, Czę sto cho wie i Bel gra dzie.

W Pol sce i za gra ni cą
RA FA KO SA, naj więk szy w Eu ro pie pro du cent ko tłów i urzą -

dzeń ochro ny śro do wi ska dla ener ge ty ki, ofe ru je ge ne ral ną re ali za -
cję blo ków ener ge tycz nych opa la nych wę glem bru nat nym, ka -
mien nym, ole jem, ga zem bądź kom bi na cją tych pa liw, wśród nich
ko tłów kon wen cjo nal nych, na pa ra me try nad kry tycz ne, flu idal -
nych i rusz to wych, a w szcze gól no ści tzw. wy spy ko tło wej, obej -
mu ją cej ko cioł oraz in sta la cje oczysz cza nia spa lin, jak rów nież ko -
tły do ter micz nej uty li za cji od pa dów, spa la nia bio ma sy i ko tły od -

zy sko we. A tak że róż no rod ne usłu gi ser wi so we: od dia gno sty ki
po przez na pra wy, re mon ty, do sta wy czę ści za mien nych aż po kom -
plek so we mo der ni za cje ko tłów i urzą dzeń to wa rzy szą cych.
W dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska fir ma pro jek tu je, wy ko nu je i re -
ali zu je pod klucz in sta la cje od siar cza nia spa lin i re duk cji tlen ków
azo tu oraz urzą dze nia od py la ją ce.

Fir ma jest czo ło wym świa to wym pro du cen tem ele men tów ko -
tło wych, w tym ścian szczel nych, wal cza ków, wę żow nic, ob ro to -
wych pod grze wa czy po wie trza i spa lin, ka na łów spa lin i po wie -
trza, kon struk cji sta lo wych a tak że wy mien ni ków cie pła i in nej
apa ra tu ry ci śnie nio wej. W FPM w Mi ko ło wie pro du ko wa ne są
rusz ty oraz in sta la cje mły no we, a Za kład Elek tro fil trów w Pszczy -
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Największy
kontrakt
w historii

Bu do wa tych dwóch blo ków to ogrom ne
przed się wzię cie, to naj więk sza in we sty cja
prze my sło wa w Pol sce po 1989 r. – po wie dział
Do nald Tusk 15 lu te go na spo tka niu to wa rzy -
szą cym in au gu ra cji roz bu do wy Elek trow ni
Opo le o dwa blo ki ener ge tycz ne na wę giel ka -
mien ny o mo cy 1800 MW, któ rej moc wzro śnie
do ok. 3300 MW. Koszt in we sty cji sza co wa ny
jest na 11,5 mld zł.

PA WEŁ MOR TAS, Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny RA FA KO SA,
w 1997 r. ukoń czył Wy dział Eko no micz ny Uni wer sy te tu Łódz kie go – spe -
cjal ność eko no mia prze my słu. Od 2009 r. uczest ni czy w pro gra mie Exe -
cu ti ve MBA or ga ni zo wa nym przez In sty tut Na uk Eko no micz nych Pol skiej
Aka de mii Na uk w War sza wie, a od 2011 r. w pro gra mie stu diów dok to -
ranc kich Exe cu ti ve DBA or ga ni zo wa nym przez INE PAN.
Ukoń czył kurs ra chun ko wo ści dla kan dy da tów na głów nych księ go wych
(Fun da cja Roz wo ju Ra chun ko wo ści w Pol sce, 1998-99) i kurs przy go to -
waw czy do eg za mi nów na do rad ców in we sty cyj nych (Stu dium dla Do -
rad ców In we sty cyj nych i Ana li ty ków Pa pie rów War to ścio wych, 2007).
Ma upraw nie nia do za sia da nia w ra dach nad zor czych spół ek Skar bu
Pań stwa. 
Pra co wał m.in. w Me dim Sp. z o.o. w War sza wie (kon tro ler fi nan so wy,
dy rek tor ds. fi nan so wych i or ga ni za cyj nych, 2001) i TBS – Be mo wo Sp.
z o.o. w War sza wie (wi ce pre zes za rzą du ds. fi nan so wych, 2003-2005).
Był pre ze sem za rzą dów: TBS – Wo la Sp. z o.o. w War sza wie (2003-
2005), TBS – Be mo wo Sp. z o.o. (2006), Ka ska da Sp. z o.o. w War sza wie
(2007), BDM Gru pa In we sty cyj na SA w War sza wie (2007), ENEA SA
w Po zna niu (naj pierw ja ko p. o. pre ze sa, 2007-2009). W la tach 2009-
2010 był do rad cą w Al stom Sp. z o.o. w War sza wie. Od 2010 r. do koń ca
paź dzier ni ka 2012 był dy rek to rem ds. or ga ni za cji sprze da ży w PBG SA
w Wy so go to wie. 
Za sia dał w Ra dach Nad zor czych: Enea SA w Po zna niu (2006-2007),
Elek trow ni „Ko zie ni ce” S.A. w Świer żu Gór nym (2007-2009) i CEN TRAL -
WINGS Sp. z o.o. w War sza wie (2008-2009). 
Od 28 paź dzier ni ka 2012 r. jest pre ze sem Za rzą du PBG SA w upa dło ści
ukła do wej i jed no cze śnie pre ze sem Za rzą du RA FA KO SA.
Hob by to film i po dró że, jest też fa nem mo to ry za cji, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem kul to wych ame ry kań skich sa mo cho dów.



nie ofe ru je do sta wy kom plet nych urzą dzeń od py la ją cych, w tym
wy so ko spraw nych elek tro fil trów.

Z re ali za cji XXI w. na uwa gę za słu gu ją wy so ko spraw ne in sta -
la cje od siar cza nia spa lin wy ko na ne me to dą pół su chą – in ży nier -
skie roz wią za nie RA FA KO, od da ne do użyt ku w EC Łódź
i w Elek trow ni Ska wi na; pierw szy w Pol sce blok ener ge tycz ny
na pa ra me try nad kry tycz ne: 464 MW w Elek trow ni Pąt nów II,
dla któ re go – we współ pra cy z fir mą SNC La va lin – wy ko na ła
ko cioł i in sta la cję od siar cza nia spa lin; tzw. wy spa ko tło wa 
(ko cioł, elek tro filtr i in sta la cja od siar cza nia spa lin) dla blo ku
858 MW w Elek trow ni Beł cha tów, naj po tęż niej szej w Pol sce jed -
nost ki opa la nej wę glem bru nat nym, o naj wyż szej „spraw no ści
net to” (ok. 42%). 

RA FA KO jest też li de rem w za kre sie za in sta lo wa nych w Pol sce
du żych in sta la cji od siar cza nia spa lin, w tym jed ne go z naj więk -
szych jed nost ko wych obiek tów w hi sto rii fir my – w EC Sie kier ki
w War sza wie. W 2011 r. Spół ka zre ali zo wa ła „pod klucz” no wo -
cze sne in sta la cje ka ta li tycz ne go oda zo to wa nie spa lin w Ra fi ne rii
Płoc kiej, trwa bu do wa in sta la cji oda zo to wa nia w elek trow niach
Ko zie ni ce i Po ła niec. Od kil ku lat fir ma ofe ru je tak że urzą dze nia
od py la ją ce (elek tro fil try i fil try wor ko we). W grud niu 2012 r.
w Elek trow ni Ja worz no prze ka za no do eks plo ata cji ko cioł flu idal -
ny, opa la ny wy łącz nie bio ma są, a w koń co wej fa zie re ali za cji jest
do sto so wy wa nie opa la ne go wę glem ko tła py ło we go w Elek trow ni
Sta lo wa Wo la do spa la nia wy łącz nie bio ma sy.

W 2013 r. roz po czę ła się re ali za cja kon trak tu obej mu ją ce go pro -
jekt, do sta wę i mon taż czę ści tech no lo gicz nej dla dwóch li nii Za -
kła du Ter micz ne go Uniesz ko dli wia nia Od pa dów dla Szcze ciń -
skie go Ob sza ru Me tro po li tal ne go. W tym ob sza rze Gru pa zdo by -
wa co raz sil niej szą po zy cję na eu ro pej skim ryn ku ter micz nej uty -
li za cji od pa dów ko mu nal nych, do star cza jąc ko tły od zy sko we
do in sta la cji w Tu ry nie (Wło chy), Ba ku (Azer bej dżan), Ro skil de
(Da nia) i Bil lin gham (Wlk. Bry ta nia). Dzia łal ność eks por to wa to
tak że m.in. do sta wa, mon taż i uru cho mie nie elek tro fil trów w elek -
trow niach w West fa len (Niem cy) i Eem sha ven (Ho lan dia) oraz
wy mia na elek tro fil tru i mo der ni za cja sys te mu trans por tu po pio łu
i żuż lu w EC Tu zla (Bo śnia i Her ce go wi na). 

Nic dziw ne go, że eks port ma istot ny udział w sprze da ży Gru py
Ka pi ta ło wej RA FA KO (34,1% w 2013 r.), któ ra ma re fe ren cje
w wie lu kra jach Eu ro py i Azji. W 2013 r. jej klien ta mi by ły fir my
z Nie miec, Wlk. Bry ta nii, Ser bii, Czech i Fran cji. 

Elek trow nia Opo le II
Kon trakt obej mu je za pro jek to wa nie, do sta wę, pra ce bu dow la ne,

mon taż, uru cho mie nie i wszyst kie zwią za ne z tym pro ce sem usłu -
gi, wy ko na ne na za sa dzie „pod klucz”, obiek tu skła da ją ce go się
z blo ków ener ge tycz nych nr 5 i 6 w Elek trow ni Opo le wraz z urzą -
dze nia mi i wy po sa że niem, jak rów nież zwią za ny mi z ni mi bu dyn -
ka mi oraz bu dow la mi. Kon sor cjum bę dzie wspo ma gał Al stom, ja -
ko ge ne ral ny pro jek tant blo ków i ko or dy na tor prac pro jek to wych.
War tość zle co nych mu prac to prze szło 3 mld zł net to.

– To naj więk szy kon trakt w hi sto rii RA FA KO SA. Wy gra nie prze -
tar gu i do sta wa „pod klucz” dwóch blo ków 900 W o ocze ki wa nej
spraw no ści net to 45,5% wpi su je się w naj bar dziej pre sti żo we do -
ko na nia naj więk sze go pol skie go oraz obec nie eu ro pej skie go pro -
du cen ta ko tłów i in nych urzą dzeń dla ener ge ty ki prze my sło wej
i za wo do wej – mó wi Ja kub Si tek, Dy rek tor Kon trak tu Opo le
w RA FA KO Gru pa PBG. 

– Obec nie je ste śmy nie tyl ko pro du cen tem ko tłów, ale do staw cą
kom plet nych elek trow ni. Ofe ro wa nie i do sta wę kom plet nych blo -
ków ener ge tycz nych umoż li wia na sza współ pra ca z tech no lo gicz -
ny mi do staw ca mi in nych urzą dzeń ener ge tycz nych (tur bo ze spół,
tech no lo gie po moc ni cze ta kie jak m.in. na wę gla nie, od po pie la nie,
od żuż la nie, au to ma ty ka, elek try ka, wy pro wa dze nie mo cy, itd.).

Po uru cho mie niu no wych blo ków: pierw sze go w III kwar ta -
le 2018 r. i pół ro ku póź niej dru gie go oraz ob ni że niu emi sji za nie -

czysz czeń z blo ków 1-4, Opo le bę dzie „naj czyst szą” elek trow nią
wę glo wą w Pol sce, a emi sja za nie czysz czeń speł ni wy ma ga nia
Unii Eu ro pej skiej po 2016 r.

Ba da nia i roz wój
W ra mach dzia łal no ści ba daw czo -roz wo jo wej ści śle współ pra cu je

z wie lo ma pla ców ka mi na uko wy mi, do któ rych na le żą m.in. Po li tech -
ni ka Wro cław ska, Po li tech ni ka Ślą ska, Aka de mia Gór ni czo Hut ni cza
im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Kra ko wie, In sty tut Ma szyn Prze pły wo -
wych PAN w Gdań sku. Re ali zo wa ne pro jek ty do ty czą m.in. roz wo ju
tech no lo gii ko tło wych i in sta la cji ochro ny śro do wi ska, w tym me to dy
od siar cza nia i oda zo to wa nia spa lin oraz uno wo cze śnia nia urzą dzeń
od py la ją cych. Do naj waż niej szych osią gnięć współ pra cy z Po li tech -
ni ką Wro cław ską na le ży opra co wa nie no wo cze snej tech no lo gii w za -
kre sie od siar cza nia spa lin, opty ma li za cja tech no lo gii elek tro fil trów,
jed ne go z naj lep szych pro duk tów te go ty pu na mię dzy na ro do wym
ryn ku czy pra ce ba daw czo -roz wo jo we zwią za ne z bu do wą no wo cze -
snych blo ków ener ge tycz nych oraz re duk cji emi sji rtę ci

– Sa mo dziel nie i we współ pra cy z kra jo wy mi i za gra nicz ny mi
ośrod ka mi na uko wy mi pro wa dzi my kil ka dzie siąt pro jek tów ba -
daw czych z cze go kil ka jest współ fi nan so wa nych ze środ ków pu -
blicz nych. Nie któ re z nich da ją w efek cie roz wią za nia na da ją ce się
do opa ten to wa nia, np. w ostat nim cza sie zło ży li śmy w Urzę dzie
Pa ten to wym kil ka zgło szeń wy na laz ków do ty czą cych no wych
tech no lo gii, z cze go przy naj mniej dwa zre ali zu je my w try bie mię -
dzy na ro do wym – mó wi Wi told Roż now ski, kie row nik dzia łu po -
stę pu tech nicz ne go, wdro żeń i ochro ny pa ten tów w RA FA KO SA,
od po wie dzial ny za współ pra cę z ośrod ka mi aka de mic ki mi.

– Kry te rium, któ re jest dla nas nad rzęd ne do pod ję cia współ pra -
cy na uko wo -ba daw czej to oczy wi ście przy dat ność ryn ko wa ocze ki -
wa nych roz wią zań. Wie le z po wsta ją cych no wo ści jest sto so wa -
nych rów no cze śnie lub wręcz po wsta je w trak cie re ali zo wa nych
przez nas kon trak tów.

Dzia łal ność in no wa cyj na RA FA KO fi nan so wa na jest ze środ -
ków wła snych oraz do fi nan so wy wa na ze środ ków pu blicz nych.
Fir ma jest człon kiem jed ne go z czte rech kon sor cjów na uko wo -
-prze my sło wych, zwy cięz cy ogło szo nych w 2009 r. przez Na ro do -
we Cen trum Ba dań i Roz wo ju kon kur sów na za da nia ba daw cze
stra te gicz ne go pro gra mu ba dań na uko wych i prac roz wo jo wych
Za awan so wa ne tech no lo gie po zy ski wa nia ener gii, re ali zu ją ce go
za da nie Opra co wa nie tech no lo gii dla wy so ko spraw nych „ze ro -
-emi syj nych” blo ków wę glo wych zin te gro wa nych z wy chwy tem
CO2 ze spa lin. Na to miast w ra mach unij ne go 7 Pro gra mu Ra mo -
we go współ uczest ni czy w pro jek cie De eCon: In no va ti ve After -
-Tre at ment Sys tem for Ma ri ne Die sel En gi ne Emis sion Con trol 
(In no wa cyj ny Sys tem do Oczysz cza nia Spa lin z Okrę to wych Sil -
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12 bloków Elektrowni Bełchatów
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ni ków Die sla), któ re go ce lem jest opra co wa nie kom plek so we go
sys te mu oczysz cza nia spa lin z okrę to wych sil ni ków die sla w opar -
ciu o in no wa cyj ne me to dy kon tro li emi sji.

RA FA KO jest rów nież ak tyw ne w re ali za cji pro jek tów zwią za -
nych z tech no lo gia mi re duk cji tlen ków azo tu me to da mi pier wot -
ny mi (mo der ni za cje in sta la cji pa le ni sko wej ko tłów) i me to da mi
wtór ny mi (Se lec ti ve Ca ta ly tic Re duc tion, SCR), re duk cji tlen ków
siar ki – in sta la cje od siar cza nia spa lin (IOS) i re duk cji emi sji py łów
do at mos fe ry (za sto so wa nie no wych roz wią zań wy chwy ty wa nia
za nie czysz czeń sta łych w elek tro fil trach czy fil trach wor ko wych).

Per spek ty wy
Po za pro jek tem Opo le II, wśród obec nie re ali zo wa nych przez

RA FA KO du żych kon trak tów jest bu do wa in sta la cji od siar cza nia
spa lin w na le żą cych do EDF Pol ska elek tro cie płow niach we Wro -
cła wiu, Kra ko wie, Gdań sku i Gdy ni, mo der ni za cja in sta la cji od -
siar cza nia spa lin na blo kach nr 5 i 6 w Elek trow ni Beł cha tów, bu -
do wa in sta la cji oda zo to wa nia SCR w elek trow niach Ko zie ni ce
i Po ła niec oraz ko cioł z cyr ku la cyj nym zło żem flu idal nym dla
Syn thos Dwo ry 7 S. K. A. w Oświę ci miu (za koń cze nie kon trak tu
pla no wa ne jest w stycz niu 2016 r.). 

– Ubie gły rok upły nął w RA FA KO pod zna kiem kry sta li zo wa nia
się dwóch naj waż niej szych pro jek tów  w je go hi sto rii: Opo la i Ja -
worz na. Ale był to też rok głę bo kich zmian w Gru pie Ka pi ta ło wej,
rok trud nych chwil, z któ rych po wo li wy cho dzi my obron ną rę ką. 

Pol skie fir my, wła śnie ta kie jak RA FA KO z Gru py PBG, po ka za -
ły nie zwy kłą wi tal ność. Prze trwa ły kry zys, za rów no ten wy wo ła ny
wiel ką re ce sją, jak i ten spo wo do wa ny za pa ścią w róż nych dzie dzi -
nach bu dow nic twa. Wy cho dzi my na pro stą sil niej si, zre struk tu ry -
zo wa ni i jak ni gdy zmo ty wo wa ni. Pol skie bu dow nic two opar ło się

kon ku ren cji i za ku som wiel kich kon cer nów do zmo no po li zo wa nia
ryn ku i prze ję cia kra jo wych po ten ta tów.

Dla nas naj waż niej sze jest to, że Pol ska po zo sta je jed nym z naj -
bar dziej atrak cyj nych ryn ków dla in we sty cji ener ge tycz nych w Eu -
ro pie. Ol brzy mie moż li wo ści roz wo ju ja kie otwie ra ją się dzię ki no -
wym pro jek tom, bę dą do dat ko wym bodź cem do za gra nicz nych in -
we sty cji. I to nie tyl ko w sek to rze ener ge tycz nym, ale wszę dzie tam
gdzie lu dzie zno wu bę dą mie li pra cę, gdzie bę dzie my zdo by wa li do -
świad cze nia i two rzy li in te re su ją ce ścież ki ka rie ry dla pro fe sjo na li -
stów – tu w Pol sce, a nie po za gra ni ca mi. In we sty cja w Opo lu bę -
dzie mia ła fun da men tal ne zna cze nie dla bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go Pol ski i wzmoc nie nia ryn ku pra cy. To wła śnie dzię ki ta kim
pro jek tom rok 2014 bę dzie dla nas ro kiem peł nym wy zwań. Bę dzie -
my współ pra co wać z naj lep szy mi na świe cie, wy ko rzy sty wać 65 lat
wła snych do świad czeń, ale i uczyć się no we go know how. Bu do wa
Elek trow ni Opo le roz sze rza kom pe ten cje RA FA KO, ja ko ge ne ral ne -
go wy ko naw cy, któ re za ra zem po twier dza swo ją po zy cję pol skiej
fir my stra te gicz nej, któ ra jest part ne rem dla naj waż niej szych in we -
sty cji. Chce my, że by do świad cze nie i umie jęt no ści zdo by te i wy pra -
co wa ne w Opo lu, sta ły się fun da men tem roz wo ju Spół ki na świa to -
wych ryn kach – de kla ru je Pa weł Mor tas, Pre zes Za rzą du Ra fa ko.

Naj więk sze na dzie je fir ma wią że z pod pi sa niem kon trak tu na bu -
do wę blo ku na pa ra me try nad kry tycz ne w Ja worz nie. Bio rąc
pod uwa gę war tość za mó wie nia (5,4 mld zło tych brut to) i udział
RA FA KO w je go re ali za cji (po nad 99%), bę dzie to naj więk szy kon -
trakt w hi sto rii fir my. Po nad to, w związ ku z trwa ją cy mi w kra ju
prze tar ga mi, li czy na ko lej ne zle ce nia w za kre sie bu do wy blo ków
ener ge tycz nych, in sta la cji oczysz cza nia spa lin oraz do staw ele men -
tów ko tło wych dla róż no rod nych pro jek tów w Pol sce i Eu ro pie.

Je rzy Ro bert



CHEMOROZRUCH
Sp. z o.o.

Rok założenia 1971

Spółka wdrożyła Zintegrowany System 
Zarządzania ISO wg norm:
•  ISO 9001:2008
•  ISO 14001:2004
•  PN- N 18001:2004
•  Normę spawalniczą ISO 3834-2:2005
•  Normę EN 1090-1:2009 do wytwarzania 

konstrukcji stalowych.

Posiadamy świadectwo kwalifikacyjne 
Instytutu Spawalniczego w Gliwicach 
kwalifikujące zakład do pierwszej grupy 
zakładów dużych .

Posiadamy uprawnienia UDT 
do wytwarzania i napraw urządzeń 
ciśnieniowych, rurociągów 
technologicznych i kotłów.

Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.
Centrala: ul. Lipowa 5, 32-601 Oświęcim
tel./fax: 33 842 39 20, 33 842 59 20, fax: 33 842 34 91
e-mail: firma@chemorozruch.pl, www. chemorozruch.pl

Oddziały terenowe:
Oddział remontów i modernizacji nr 1 w GDAŃSKU
– ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Oddział remontów i modernizacji nr 2 w PŁOCKU
– ul. Zglenickiego 50f, 09-411 Płock
Oddział remontów i modernizacji nr 3 w PUŁAWACH
– Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy 
Zakład produkcji aparatury i urządzeń technologicznych
nr 4 w OŚWIĘCIMIU –  ul. Lipowa 5, 32-600 Oświęcim

Skon tak tu j  s i ę  z  nami

Posiadamy hale do produkcji urządzeń przemysłowych i aparatury oraz wytwarzania konstrukcji stalowych. Są one wyposażone w stero-
wane numerycznie maszyny i nowoczesny sprzęt spawalniczy, a także urządzenia służące czyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu. 
Dysponujemy ponadto środkami transportu, dźwigami, podnośnikami oraz innym sprzętem specjalistycznym niezbędnym do montażu, roz-
ruchu oraz remontu urządzeń i różnorodnych instalacji technologicznych. Nasz personel montażowy rozlokowany w oddziałach terenowych 
fi rmy posiada bardzo duże doświadczenie szczególnie w pracach serwisowych i modernizacyjnych na czynnych instalacjach przemysłowych. 
Wykonywanie zleceń w pracujących zakładach „pod ruchem” wymaga staranności, przygotowania technicznego oraz organizacyjnego. Ja-
kości i terminowości prac

REFERENCJE
Anwil Grupa Orlen,
Górka Cement Grupa Mapei,
FIAT Polska SA,
Grupa Kęty,
Philips Morris International SA,
Zakłady Azotowe Puławy SA,
Elektrownia Jaworzno III,
International Paper Polska,
RAFAKO Grupa PBG,
Synthos SA chemical innovations,
Polski Koncern Naftowy Orlen Płock SA,
Grupa Lotos Gdańsk SA,
Schenck Process Polska Sp. z o.o.,
EC Kozienice.

WYBRANE REALIZACJE
SKANSKA, Zbiornik Wodny Świnna Poręba – kładka technologiczna,
Zakład Odzysku Węgla z hałdy przy Kopalni Węgla Kamiennego Czerwonka,
ABM Solid – hala magazynowa dla CAN-PACK,
Fabryka Elektrofi ltrów „ELWO” SA Pszczyna – fi ltr workowy w Elektrociepłowni – 4 Łódź,
Fabryka Kotłów RAFAKO SA – Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Skawina,
Fabryka Kotłów RAFAKO SA – Instalacja Odazotowania Spalin w Elektrociepłowni Kozienice,
Filtry workowe i elektrofi ltry cementowe (Cementownia Ożarów, Cementownia Górażdże),
Instalacje podawania i magazynowania biomasy Elektrociepłownia Dalkia Poznań – Schenck 
Process Polska,
Filtr workowy dla cementowni „LAB” Francja,
Elementy przenośników transportu karoserii volkswagen Wolfsburg Eifel-Krupp, Niemcy.
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Fir ma zo sta ła po wo ła na do ży cia w 1990 r., i jak to nie rzad ko
mia ło miej sce w cza sie trans for ma cji ustro jo wej, w opar ciu o ist -
nie ją cy od lat 70. za kła d rze mieśl ni czy, zaj mu ją cy się wów czas
m.in. pro duk cją rur ka na li za cyj nych i prze wo dów. Jej za ło ży cie -
lem i dłu go let nim pierw szym pre ze sem był Wie sław Ki jak, dys -
po nu ją cy cen nym do świad cze niem w dzia łal no ści go spo dar czej,
w szcze gól no ści w dzie dzi nie au to ma ty ki prze my sło wej. Ru szy ła
wów czas pro duk cja ka bli i prze wo dów, sło wem ta ka by ła ge ne za
te go ro dzin ne go przed się bior stwa.

– Tra fia ona do wie lu dzie dzin go spo dar ki, w kra ju i za gra ni cą.
Łą czy do bre tra dy cje prze my słu ka blo we go w Pol sce i in no wa cyj -
ne roz wią za nia tech nicz ne – mó wi Da riusz Za po row ski, wi ce pre -
zes spół ki DRUT -PLAST, któ re go wie lo let nie do świad cze nie za -
wo do we po zwa la re ali zo wać stra te gię jej roz wo ju, po le ga ją cą
na umac nia niu po zy cji fir my na ryn kach kra jo wych i za gra nicz -
nych, uno wo cze śnia niu i do sko na le niu wy ro bów, a tak że jej za in -
te re so wa niu wdra ża niem in no wa cyj nych pro jek tów w gór nic twie,
ener ge ty ce i in nych dzie dzi nach go spo dar ki oraz po zy ski wa niu
środ ków na roz wój i mo der ni za cję z fun du szy UE.

Uni wer sal na ofer ta, 
czy li gór nic two, ener ge ty ka…

Fir ma u za ra nia swe go ist nie nia pro du ko wa ła ka ble i prze wo dy
dla gór nic twa wę glo we go – ka mien ne go i bru nat ne go (na dal 60%
od bior ców wy wo dzi się z nie go). Szyb ko roz sze rzy ła za kres pro duk -
cji – jej wy ro by tra fia ją od lat do bran ży ener ge tycz nej, sze ro ko ro -
zu mia ne go sek to ra wy do byw cze go (gaz, miedź, sól), au to ma ty ki
prze my sło wej, te le ko mu ni ka cji. Po nad 6 tys. kon struk cji ka bli
i prze wo dów do star cza do po nad ty sią ca od bior ców. Pro duk ty po sia -
da ją cer ty fi ka ty po twier dza ją ce ich wy so ką ja kość, speł nia ją wy ma -
ga nia mię dzy na ro do wych stan dar dów. Są wy twa rza ne w za kła dzie
pro duk cyj nym w Wał czu i dru gim, zwa nym DRUT -PLA ST bis, po -
ło żo nym w nie od le głym Mi ro sław cu (ist nie je od kil ku na stu lat, nie -
mniej w ostat nim cza sie zo stał zmo der ni zo wa ny i roz bu do wa ny, ka -
mie nie mi lo we je go roz wo ju to rok 2005 i 2012).

– W Wał czu pro du ko wa ne są ka ble sy gna li za cyj ne, ste row ni cze,
te le ko mu ni ka cyj ne i opto te le ko mu ni ka cyj ne oraz ener ge tycz ne
o nie wiel kich prze kro jach – stwier dza Da riusz Za po row ski. – Za -
kład w Mi ro sław cu pro du ku je głów nie ka ble elek tro ener ge tycz ne
ni skich i śred nich na pięć. Zo stał wy po sa żo ny w naj no wo cze śniej -

sze ma szy ny do ich pro duk cji (np. cią gar ki, skrę car ki, li nie wy tła -
cza nia), za ku pio ne w znacz nej mie rze dzię ki środ kom unij nych po -
cho dzą cym z per spek ty wy bu dże to wej 2007 – 2013 (trzy krot nie
z nich sko rzy sta li śmy). W wy ni ku tych in we sty cji znacz nie po sze -
rzy li śmy asor ty ment pro duk cyj ny (w naj bliż szym cza sie pla nu je my
ko lej ne in we sty cje, dla te go wy stę pu je my o do ta cje unij ne z no wej
per spek ty wy bu dże to wej 2014 – 2020). Co raz in ten syw niej na szą
ofer tę kie ru je my do ener ge ty ki, po le ca jąc wspo mnia ne wy żej ka ble
ni skie go i śred nie go na pię cia o wie lu róż nych kon struk cjach:
• z ży ła mi alu mi nio wy mi i mie dzia ny mi;
• o izo la cjach z po świ tu i po li ety le nu usie cio wa ne go na kła da ne go

me to dą trój war stwo wą w jed nej ope ra cji; 
• o pan cer zach w po sta ci dru tów (pła skie, okrą głe) i taśm;
• uszczel nio nych wzdłuż nie i ra dial nie;
• po kry tych spe cjal ny mi mie szan ka mi od por ny mi na UV, unie pal -

nio ny mi, ole jo od por ny mi, itp.;
• z włók na mi świa tło wo do wy mi dla trans mi sji da nych lub mo ni to -

rin gu, itp.
– Na sze pro duk ty speł nia ją pol skie nor my, ma my do pusz cze nia

Wyż sze go Urzę du Gór ni cze go, Pol skie go Cen trum Akre dy ta cji czy
Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ków Pol skich – in for mu je Pa weł Skrzecz -
kow ski, dy rek tor ds. no wych pro jek tów. – Wdro ży li śmy tak że cer ty -
fi kat za rzą dza nia ISO 9001 i za rzą dza nia śro do wi skiem ISO 14001.

Wszyst kie ka ble i prze wo dy wy stę pu ją ce w ofer cie fir my są wy -
ko ny wa ne na ży cze nie klien ta w wer sjach ole jo od por nej, ben zy no -
od por nej, mro zo od por nej, cie pło od por nej, do ob wo dów iskro bez -
piecz nych, bez ha lo ge no wej, z ma te ria łów unie pal nio nych i do
ukła da nia w ka na łach ka blo wych i bez po śred nio w zie mi. 

Polskie kable 
– tradycja i nowoczesność

„Łącz na dłu gość ka bli wy pro du ko wa nych przez
na szą fir mę w ostat nim ro ku mo gła by po łą czyć
Zie mię z Księ ży cem” brzmi ha sło zlo ka li zo wa nej
w Wał czu i Mi ro sław cu Fa bry ki Ka bli i Prze wo -
dów DRUT -PLAST Sp. z o.o., wid nie ją ce na jej
stro nach in ter ne to wych. A o ja kiej od le gło ści
mo gła by być mo wa, gdy by zmie rzyć dłu gość
pro duk cji od po wsta nia przed się bior stwa
w 1990 ro ku? Za pew ne kil ku na sto krot nie dłuż -
szej, bio rąc pod uwa gę fakt, iż wiel kość pro duk -
cji z ro ku na rok ro sła, i ta po wiedz my z ro ku
1996 znacz nie się róż ni od np. ubie gło rocz nej.

DA RIUSZ ZA PO ROW SKI jest ab sol wen tem Wy dzia łu Ma szyn Ro bo czych
i Po jaz dów Po li tech ni ki Po znań skiej. Sta no wi sko Wi ce pre ze sa spół ki
DRUT -PLAST ob jął w 2009 ro ku. Pra cę w fir mie ja ko głów ny me cha nik
roz po czął po nad 20 lat te mu. W 1995 r. zo stał dy rek to rem tech nicz nym. 
Przez ca łą ka rie rę za wo do wą zdo by wał do świad cze nie w bran ży ener ge -
tycz nej. Pod ko niec lat 90. wdra żał w spół ce sys tem ja ko ści ISO 9001,
a na stęp nie sys tem za rzą dza nia śro do wi sko we go ISO 14001. W ostat -
nich la tach re ali zo wał kil ka du żych pro jek tów in we sty cyj nych do fi nan so -
wa nych z fun du szy eu ro pej skich. Za owo co wa ły one uru cho mie niem pro -
duk cji i sprze da ży no wych ka bli ener ge tycz nych ni skich i śred nich na pięć
oraz zbu do wa niem no wo cze sne go la bo ra to rium wy so kich na pięć do prób
na pię cio wych oraz wy ła do wań nie zu peł nych.
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Klien ci, czy li od Pol ski do Spits ber ge nu
Ok. 20% pro duk cji jest eks por to wa ne (ko pal nie wę gla, ener ge ty -

ka). Są to, jak mó wi dy rek tor Skrzecz kow ski, umo wy z kon tra hen ta -
mi. Cza sa mi by wa ją i zle ce nia spek ta ku lar ne, ta kie jak in sta la cja na -
szych ka bli na Spits ber ge nie. – Po zo sta ły tam w zmar z li nie po wsze
cza sy – za uwa ża nie ukry wa jąc sa tys fak cji wi ce pre zes fir my. Do daj -
my, że nie by ło to przed się wzię cie wiel ce zna czą ce fi nan so wo, jed -
nak do ku men tu ją ce moż li wo ści  spół ki, cen ne dla jej wi ze run ku.

DRUT -PLAST ofe ru je pro duk ty wy so kiej ja ko ści, w kon ku ren -
cyj nej ce nie, dba jąc o do trzy ma nie ter mi no wo ści re ali za cji zle ceń.
Na le ży do jed nej z pię ciu naj więk szych firm tej bran ży w Pol sce,
a po mniej szych jest kil ka dzie siąt.

– Wy ko nu je my chęt nie spe cja li stycz ne kon struk cje ka bli na ży cze -
nie klien ta (też pro jek to wa ne wg je go spe cy fi ka cji), np. ka ble hy bry -
do we z ży ła mi te le ko mu ni ka cyj ny mi, opto ko mu ni ka cyj ny mi (mo ni -
to ring tem pe ra tu ry i ob cią żeń z wbu do wa ny mi prze wo da mi świa -
tło wo do wy mi). Zgod nie z przy ję tą mi sją, fi lo zo fią fir my, dą ży my
do osią gnię cia naj wyż szych stan dar dów pro duk cyj nych. Dzia ła my
pro ro zwo jo wo prze wi du jąc po trze by klien ta, co w re la cjach han -
dlo wych pod no si ran gę fir my kreu jąc jej po zy cję ryn ko wą. Za trud -
nia my ok. sto osób, wy so ko kwa li fi ko wa nych fa chow ców. Dba my
o mło de ka dry, ab sol wen ci szkól tech nicz nych tra fia ją cy do nas są
szko le ni, prze ka zu ją im wie dzę star si sta żem pra cow ni cy. Współ -
pra cu je my z Po li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach (zle ca my ba da nia no -
wych roz wią zań, kon struk cji) i jed nost ka mi na uko wo – ba daw czy -
mi. Dys po nu je my w Mi ro sław cu la bo ra to rium, w któ rym prze pro -
wa dza my ba da nia ka bli śred nich na pięć, co ma ka pi tal ne zna cze nie
dla na szej pro duk cji – in for mu je wi ce pre zes Za po row ski.

Wśród klien tów wa łec kie go przed się bior stwa są kon cer ny gór -
ni cze, ener ge tycz ne czy prze woź ni cy róż nej wiel ko ści. Wy mień -
my KGHM Pol ska Miedź, Kom pa nia Wę glo wa (Ka to wi ce), Ja -
strzęb ska Spół ka Wę glo wa, Lu bel ski Wę giel „BOG DAN KA”,
Gru pa KO PEX, Gru pa Fa mur, Gru pa Ener ga i Enea oraz w nie -
wiel kim stop niu Tau ron Pol ska Ener gia (po przez ko ope ran tów lub
spół ki za leż ne), Trak cja Pol ska, PKP S.A. i jej spół ki za leż ne PKP
PLK, PKP Ener ge ty ka oraz licz ne fir my trans por tu miej skie go
i pro du cen ci po jaz dów ko mu ni ka cyj nych. Oczy wi ście DTUT -
-PLAST zdo by wa rów nież kon trak ty po przez udział w prze tar gach
i au kcjach in ter ne to wych. 

– Oto ogło szo ny zo sta je prze targ np. na za kup asor ty men tu ka -
blo we go, nie jed no krot nie wie lo mi lio no wej war to ści. Okre ślo ne są
pa ra me try np. do ty czą ce dłu go ści od cin ków, cer ty fi ka cji, ter mi nu
do staw. A i tak roz strzy gnię cie prze tar gu na stę pu je na pod sta wie
głów nie naj niż szej ce ny. Uwa ża my, że ona nie po win na być głów -
nym kry te rium, win na być bra na pod uwa gę spraw dza na wia ry -
god ność fir my, po sia da ne przez nią re ko men da cje – uwa ża dy rek -
tor Skrzecz kow ski.

Fir ma za opa tru je się w su row ce głów nie w KGHM (miedź i alu -
mi nium, wal ców ka w zwo jach), in cy den tal nie za gra ni cą, a we
wło cław skim An wi lu w gra nu lat (po lvi nit), z któ re go po wsta ją izo -
la cje i po wło ki ka bli.

Ak tyw ność na in nych po lach, 
czy li kon fe ren cje, tar gi itp.

DRUT -PLAST sys te ma tycz nie, co rocz nie uczest ni czy w licz -
nych kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach, sym po zjach,
mi sjach bran żo wych. Brał udział w kon fe ren cji na uko wo – tech -
nicz nej EM TECH czy Kon fe ren cji Szko le nio wo-Tech nicz nej 
KA BEL. Jest obec ny na wie lu im pre zach wy sta wien ni czych i tar -
gach by wy mie nić: Mię dzy na ro do we Tar gi Gór nic twa, Prze my słu
Ener ge tycz ne go i Hut ni cze go w Ka to wi cach, Mię dzy na ro do we
Tar gi Ochro ny Śro do wi ska PO LE KO i Mię dzy na ro do we Tar gi
Ener ge ty ki EXPO PO WER w Po zna niu, Mię dzy na ro do we Ener ge -
tycz ne Tar gi Biel skie ENER GE TAB, Mię dzy na ro do we Tar gi Au -
to ma ty ki i Po mia rów AU TO MA TI CON w War sza wie, Mię dzy na -
ro do we Tar gi Ko le jo we TRA KO w Gdań sku. Uczest ni czył tak że
w tar gach za gra ni cą: w Ber li nie – Mię dzy na ro do we Tar gi Tech no -
lo gii Trans por tu In no Trans i w Do niec ku – Mię dzy na ro do we Tar -
gi Tech no lo gii i Ma szyn do Wy do by wa nia i Prze rób ki Wę gla.

DRUT -PLAST jest od 2013 ro ku człon kiem IGE iOŚ. Zda niem
pa nów Za po row skie go i Skrzecz kow skie go, ten fakt przy nie sie fir -
mie jesz cze lep sze moż li wo ści eks plo ra cji ryn ku ener ge tycz ne go
i zdo by wa nia ko lej nych do świad czeń bran żo wych.

AU

Ofer ta
Ka ble sy gna li za cyj ne gór ni cze i prze wo dy ste row ni cze gór ni cze:
Sy gna li za cyj ne ka ble gór ni cze z ży ła mi jed no dru to wy mi
Sy gna li za cyj ne ka ble gór ni cze z ży ła mi wie lo dru to wy mi
Sy gna li za cyj ne ka ble gór ni cze z ży ła mi wie lo dru to wy mi pa ro wy mi
Sy gna li za cyj ne ka ble gór ni cze z ży ła mi wie lo dru to wy mi trój ko wy mi
Prze wo dy ste row ni cze gór ni cze
Te le ko mu ni ka cyj ne i opto te le ko mu ni ka cyj ne ka ble gór ni cze – ka ble te le ko mu ni ka cyj ne
Te le ko mu ni ka cyj ne i opto te le ko mu ni ka cyj ne ka ble gór ni cze – ka ble opto te le ko mu ni ka cyj ne

Ka ble i prze wo dy elek tro ener ge tycz ne gór ni cze:
Elek tro ener ge tycz ne ka ble i prze wo dy gór ni cze – prze wo dy elek tro ener ge tycz ne
Elek tro ener ge tycz ne ka ble i prze wo dy gór ni cze – ka ble elek tro ener ge tycz ne

Ka ble i prze wo dy sy gna li za cyj ne:
Sy gna li za cyj ne ka ble i prze wo dy z ży ła mi jed no dru to wy mi
Sy gna li za cyj ne ka ble i prze wo dy z ży ła mi wie lo dru to wy mi
Sy gna li za cyj ne ka ble i prze wo dy z ży ła mi wie lo dru to wy mi pa ro wy mi
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Czas prze szły

W 1955 ro ku, zo sta ło po wo ła ne do ży cia Przed się bior stwo Mon -
ta żu Apa ra tu ry Po mia ro wej i Au to ma ty ki „Ener go apa ra tu ra”, wy -
wo dzą ce się z Za kła du Apa ra tu ry Po mia ro wej Z -5 uru cho mio ne go
w 1949 r. Opi su jąc po krót ce hi sto rię fir my za cy tuj my wy bra ne
frag men ty z wy da nej z oka zji ju bi le uszu 50-le cia mo no gra fii pt.
„Opo mia ro wa na hi sto ria. Ener go apa ra tu ra 1955–2005”.

Po cząt ki przed się bior stwa to czas, gdy od bu do wy wa ny i roz wi -
ja ją cy się prze mysł, w tym rzecz ja sna ener ge ty ka, po trze bo wał za -
ple cza w po sta ci firm spe cja li zu ją cych się w do sta wie i mon ta żu
spe cja li stycz nych urzą dzeń. Ten dział go spo dar ki to za cząt ki
przed się biorstw ofe ru ją cych usłu gi w za kre sie apa ra tu ry kon tro l -
no -po mia ro wej i au to ma ty ki. Gdy Ener go apa ra tu ra za czy na ła
swój byt w kra ju trwa ła elek try fi ka cja. La ta 60. to de ka da, w któ -
rej na stą pił wiel ki roz wój bu dow nic twa, a tak że in nych – obok
ener ge ty ki – ga łę zi prze my słu. Roz bu do wu ją się Za kła dy Azo to we
w Tar no wie, Za kła dy Che micz ne w Oświę ci miu i Bla chow ni,
od pod staw roz po czę to bu do wę Ma zo wiec kich Za kła dów Ra fi ne -
ryj nych i Pe tro che micz nych w Płoc ku. Za kła dy prze my słu che micz -
ne go są wy jąt ko wo „na szpi ko wa ne” urzą dze nia mi au to ma ty ki
i kon tro l no -po mia ro wy mi. Nic dziw ne go, że Ener go pa ra tu ra zna -
la zła się wśród wy ko naw ców tych in we sty cji. Ist niał za tem okre ślo -
ny ry nek, na któ rym fir ma dzia ła ła. Tym ryn kiem był mon taż urzą -
dzeń AK PiA. Do ro ku 1971 fir ma by ła je dy nym przed się bior stwem
w Pol sce, re ali zu ją cym mon taż apa ra tu ry po mia ro wej i au to ma ty -
ki we wszyst kich ga łę ziach prze my słu na te re nie ca łe go kra ju.

– O ja ko ści i trwa ło ści tych urzą dzeń świad czy ich dłu go let ni ży -
wot, nie rzad ko moż na spo tkać u na szych klien tów pro duk ty z „wie -
lo let nim sta żem”. Od lat 60. do 90. zaj mo wa li śmy się przede
wszyst kim mon ta żem urzą dzeń na wie lu wów czas re ali zo wa nych
in we sty cjach a tak że pro duk cją apa ra tu ry prze my sło wej, któ rej za -
nie cha li śmy w ro ku 2000 – mó wi To masz Mi cha lik, Pre zes Za rzą -
du, Dy rek tor Na czel ny Ener go apa ra tu ry S. A., za rzą dza ją cy spół -
ką od po cząt ku 2008 r.

Się gnij my jesz cze do ju bi le uszo we go wy daw nic twa: De ka da
lat 70., de ka da „otwar cia na świat”, przy nio sła la ta dy na micz ne -

go roz po czy na nia in we sty cji w ra mach wiel kich pro gra mów ma -
ją cych uno wo cze śnić pol ska go spo dar kę. Przy po mnij my tu je dy -
nie te, na któ rych Ener go apa ra tu ra od ci snę ła swój ślad: elek -
trow nie Dol na Od ra, Ko zie ni ce, ce men tow nie Gó raż dże i Oża -
rów, Za kła dy Two rzyw Sztucz nych „Ela na” w To ru niu, Ra fi ne ria
Naf ty w Gdań sku, któ ra ry wa li zo wa ła w za kre sie za an ga żo wa ne -
go po ten cja łu z naj więk szą in we sty cją tam tych lat – Kom bi na tem
Me ta lur gicz nym Hu ta Ka to wi ce. W tym cza sie, do daj my, ka to -
wic ka fir ma wy po sa ża ła wo do wa ne stat ki w pol skich stocz niach
w in sta la cje do ga sze nia po ża rów, in sta la cje sy gna li za cyj ne i ste -
row ni cze.

Ka mie nia mi mi lo wy mi po ro ku 1989 by ło prze kształ ce nie przed -
się bior stwa w jed no oso bo wą spół kę Skar bu Pań stwa (1992 r.)
i w ro ku na stęp nym pry wa ty za cja ty pu ka pi ta ło wo -me ne dżer skie -
go, a tak że uda ny de biut na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych
w War sza wie. 

Czas te raź niej szy 
Ener go apa ra tu ra to ofe rent spe cja li stycz nych usług bu dow la no -

-mon ta żo wych w za kre sie prac elek trycz nych, apa ra tu ry kon tro l -
no -po mia ro wej i au to ma ty ki, in sta la cji sła bo prą do wych oraz li nii
i sta cji wy so kie go na pię cia. 

W głów nej sie dzi bie fir my Ener go apa ra tu ra w Ka to wi cach zlo -
ka li zo wa ne są służ by tech nicz ne, fi nan so wo -księ go we, mar ke tin -
go we i lo gi stycz ne, Za kład Po mia rów i Roz ru chu, Za kład Elek tro -
ni ki oraz Od dział Ka to wi ce. Fir ma po sia da tak że pod le gle dwa od -
dzia ły zlo ka li zo wa ne w Gdań sku i Kę dzie rzy nie -Koź lu, któ re zaj -
mu ją się au to ma ty ka prze my sło wą.

Ofer ta fir my obej mu je sze ro ką ga mę usług. Oto li sta:
Apa ra tu ra Kon tro l no -Po mia ro wa i Au to ma ty ka:
• opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej,
• opro gra mo wa nie ste row ni ków oraz wy ko ny wa nie apli ka cji

wi zu al nych,
• kom ple ta cja do staw urzą dzeń i ma te ria łów,
• pra ce mon ta żo we,
• pra ce re gu la cyj no -po mia ro we,
• opra co wa nie do ku men ta cji po wy ko naw czej.

Pra ce elek trycz ne w za kre sie śred nich i wy so kich na pięć:
• bu do wa, mo der ni za cja i re mon ty sta cji i roz dziel ni elek trycz -

nych,
• bu do wa, mo der ni za cja i re mon ty li nii elek tro ener ge tycz nych

WN i SN,
• au to ma ty ka oraz sys te my ste ro wa nia i nad zo ru sta cji,

Elastyczny rozwój
W przy szłym ro ku ka to wic ka Ener go apa ra tu -
ra S.A. skoń czy 60 lat, a do li cza jąc swe go pro to -
pla stę – 66. Od za ra nia współ two rzy ła po wo jen -
ną od bu do wę i bu do wę ro dzi mej go spo dar ki,
uczest ni cząc w re ali za cji i mo der ni za cji nie mal
wszyst kich du żych obiek tów ener ge tycz nych
i prze my sło wych w Pol sce) tym sa mym osią ga -
jąc po zy cję czo ło we go przed się bior stwa wy ko -
nu ją ce go pra ce z dzie dzi ny au to ma ty ki prze my -
sło wej i elek try ki w prze my śle pe tro che micz -
nym, che micz nym, pa pier ni czym, hut ni czym, ce -
men to wym, spo żyw czym, oraz przede wszyst kim
w sek to rze ener ge tycz nym. By ły la ta świet nej
pro spe ri ty i za ła mań, czas trans for ma cji ustro jo -
wej i pry wa ty za cji fir my. Czas, któ ry do ła twych
nie na le żał.
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• pro duk cja kom plet nych szaf ka blo wych, ste row ni czych, prze -
kaź ni ko wych i po trzeb wła snych,

• ukła da nie ziem nych ka bli świa tło wo do wych,
• przy go to wa nie for mal no -praw ne dla re ali za cji in we sty cji

z wy własz cze niem grun tów i pra ca mi geo de zyj ny mi,
• pra ce kon tro l no -po mia ro we i roz ru cho we,
• kom ple ta cja do staw i usług,
• peł nie nie funk cji ge ne ral ne go wy ko naw cy dla in we sty cji elek -

tro ener ge tycz nych,
• re ali za cja pro jek tów pod klucz.

Pra ce elek trycz ne w za kre sie do 1kV:
• opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej,
• kom ple ta cja do staw urzą dzeń i ma te ria łów,
• wy ko na nie pre fa bry ka tów mon ta żo wych,
• pra ce re gu la cyj no -po mia ro we,
• roz ruch wraz ze szko le niem za ło gi,
• opra co wa nie do ku men ta cji po wy ko naw czej.

Po mia ry i roz ruch:
• spraw dza nie, ka li bra cja apa ra tu ry po mia ro wej,
• pró by po mon ta żo we in sta la cji AK PiA oraz elek trycz nych

do 1kV i po wy żej,
• pra ce re gu la cyj no -po mia ro we in sta la cji AK PiA,
• roz ruch in sta la cji AK PiA i elek trycz nych.

Ofer ta pro duk cyj na Za kła du Elek tro ni ki:
• re gu la tor na pię cia trans for ma to ra,
• wskaź nik po ło że nia prze łącz ni ka za cze pów trans for ma to ra,
• cen tral na sy gna li za cja awa ryj na,
• au to ma ty ka sa mo czyn ne go za łą cza nia re zer wy za si la nia (dwa

ro dza je),
• re zy sto ry bez in duk cyj ne,
• pro gra mo wal ny układ au to ma ty ki,
• au to ma ty ka re zer wo wa nia wy łącz ni ków,
• roz pro szo na au to ma ty ka wy łącz ni ków,
• róż ni co we za bez pie cze nie szyb zbior czych,
• wa liz ki ser wi so we,
• prze kaź ni ki,
• kon wer te ry,
• pre fa bry ka cja szaf, sto ja ków, skrzy nek, pul pi tów ste row ni -

czych (za rów no elek trycz nych jak i pneu ma tycz nych), 
• pre fa bry ka cja sza fo -pul pi tów w peł nym za kre sie wy ko na nia,

na ba zie do ku men ta cji po wie rzo nej lub wła snej,
• usłu gi zwią za ne z uru cho mie niem, ser wi so wa niem urzą dzeń

oraz do radz twem i szko le niem per so ne lu.
Wy ro by ka to wic kiej spół ki są ce nio ne w bran ży ener ge tycz nej,

o czym świad czą nie tyl ko licz ne suk ce sy ryn ko we, ale i przy zna -
wa ne na gro dy na naj waż niej szych tar gach bran żo wych czy li Ener -
ge tab. I tak w 2011 r. re gu la tor na pię cia trans for ma to ra RNTr -1 zo -
stał wy róż nio ny Sta tu et ką IGE iOŚ, a w 2013 r. wa liz ka ser wi so wa
do ba da nia za bez pie czeń elek tro ma gne tycz nych ty pu W -23 otrzy -
ma ła Zło ty Me dal przy zna ny przez PGE Ener gia Od na wial na S.A.

– Ak tu al nie kon dy cja fi nan so wa fir my jest bar dzo do bra, co po -
twier dza m.in. ubie gło rocz na wy pła ta dy wi den dy. Ma my ugrun to -
wa ną po zy cję na ryn ku, świet ne kon trak ty a fir ma nie ustan nie roz -
wi ja się. W 2007 r. roz sze rzy li śmy ofer tę usłu go wą o kom plek so wą
re ali za cję obiek tów ener ge tycz nych, w 2010 r. roz po czę li śmy pro -
duk cję au to ma ty ki za bez pie cze nio wej, a w ze szłym, na spe cjal ne
ży cze nie na szych Klien tów, wa li zek ser wi so wych. Jed nak że suk ce -
syw nie po pra wia ją ce się wy ni ki i per ma nent ny roz wój w do bie
spek ta ku lar nych upad ków spół ek to za ma ło by uwieść par kiet
– za uwa ża pre zes Mi cha lik. 

Zle ce nio daw cy
Trud no wy mie nić wszyst kich klien tów i ko ope ran tów Ener go apa -

ra tu ry, jest ich tak wie lu, że pi sząc o wszyst kich trze ba by ło by stwo -
rzyć wie lo stro ni co wy ka ta log. Spo ro firm wy mie ni li śmy po wy żej.
Wśród klien tów stra te gicz nych są naj więk sze przed się bior stwa, głów -
nie z sek to ra ener ge tycz ne go i elek tro ener ge tycz ne go, pa li wo we go,
che micz ne go i ce lu lo zo wo -pa pier ni cze go, sło wem nie mal wszyst kie
elek trow nie i elek tro cie płow nie oraz ra fi ne rie. Obec nie fir ma re ali zu -
je zle ce nia m.in. dla Gru py Lo tos S.A., Tau ro nu Cie pło S.A., Tau ro nu
Wy twa rza nie S.A., Tau ro nu Dys try bu cja S.A., PGE Dys try bu cja S.A.,
PGE Gór nic two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na S.A. (Od dział Elek -
trow nia Opo le), Enea Ope ra tor Sp. z o.o., Kok sow ni Przy jaźń S.A.,
Ce men tow ni War ta S.A., Car gill Pol ska Sp. z o.o., 

Wie lo let nia obec ność na ryn ku, re fe ren cje nie mal we wszyst kich
sek to rach go spo dar ki, ol brzy mie do świad cze nie to nie wszyst ko
by być kon ku ren cyj nym na ryn ku. 

– Ostat ni mi la ty na ryn ku po ja wi ło się mnó stwo nie wiel kich firm,
któ re bez od po wied nich umie jęt no ści, do świad cze nia, ofe ru ją po dob -
ny do Ener go apa ra tu ry za kres prac, oczy wi ście po du żo niż szej ce -
nie. I to wła śnie te drob ne fir my są na szym naj groź niej szym kon ku ren -
tem bio rąc pod uwa gę fakt, że przy roz strzy ga niu prze tar gów je dy ne
kry te rium bra ne pod uwa gę to ce na, nie ja kość i re fe ren cje – stwier -
dza Pre zes Mi cha lik. – Są dzi łem, że w przy pad ku ener ge ty ki, któ ra jest
bran żą stra te gicz ną, ta kie sy tu acje nie bę dą mia ły miej sca – do da je.

Czas przy szły 
Pla ny roz wo ju spół ki są am bit ne i za kła da ją po więk sze nie obec -

ne go po ten cja łu wy ko naw cze go i ofer ty han dlo wej z za kre su au to -
ma ty ki i prac elek trycz nych, a tak że zwięk sze nie war to ści i ren -
tow no ści po zy ski wa nych zle ceń.

– Za mie rza my wy stą pić o środ ki unij ne z no wej per spek ty wy fi -
nan so wej 2014-2020, któ re prze zna czy my na sze ro ko ro zu mia ny roz -
wój przed się bior stwa. Sta wia my przede wszyst kim na in no wa cje
oraz lu dzi. Pla nu je my m.in. in we sty cję w pro fe sjo nal ną, w peł ni cy -
fro wą i zauto ma ty zo wa ną li nię mon ta żo wą ob wo dów elek tro nicz -
nych w Za kła dzie Elek tro ni ki. Za mie rza my tak że zna czą co zwięk szyć
za trud nie nie fir my o mło dych, zdol nych ab sol wen tów uczel ni tech -
nicz nych, któ rych sku si wi zja pra cy w sta bil nej, suk ce syw nie roz wi -
ja ją cej się fir mie – mó wi Pre zes Mi cha lik AU



T y tuł zo stał za in spi ro wa ny na pi sem na smart fo nie fir my Ap ple
(De si gned by Ap ple in Ca li for nia As sem bled in Chi na). War to
przy wo łać go w kon tek ście ak tu al nie bu do wa nych blo ków
ener ge tycz nych oraz przy szło ści sek to ra elek tro ener ge tycz ne -

go w Pol sce. Znak za py ta nia stąd, że nie wia do mo jesz cze kie dy ta ki
blok po wsta nie oraz czy ge ne ral nym wy ko naw cą mo że być pol ska fir -
ma? Na pis ma sens uni wer sal ny, nie do ty czy tyl ko mod ne go ga dże tu,
sta ra się od róż nić Twór cę od od twór cy oraz eks tra kla sę biz ne su od je -
go dru giej a mo że trze ciej li gi. 

Czy pol ska po li ty ka ener ge tycz na mo że uwzględ niać te go ro dza ju
wy zwa nia? Wy da je się, że już nie. Nie tyl ko nie je ste śmy w sta nie za -
pro jek to wać no wej ge ne ra cji urzą dzeń ener ge tycz nych, nie po tra fi my
ich wy ko nać w pol skich fa bry kach, chy ba nie znaj dzie my pol skie go
ge ne ral ne go wy ko naw cy, moż li we, że nie bę dzie my tak że utrzy my wać
ich sta nu tech nicz ne go. Więk szość blo ków (mo że wszyst kie) bę dzie
mia ła (już ma) za kon trak to wa ne wie lo let nie (10-12 lat) ser wi sy fa -
brycz ne. Miej my na dzie ję, że ob słu ga tych blo ków po zo sta nie pol ska. 

Pew nym uspra wie dli wie niem mo że być po ziom (ni ski) współ cze snej
po li ty ki ener ge tycz nej wie lu państw, w tym zwłasz cza Unii Eu ro pej -
skiej. Sko ja rze nie neo li be ral nych, agre syw nych stra te gii biz ne so wych,
z po li ty ką kli ma tycz ną UE i na ro do wym cha rak te rem naj więk szych,
świa to wych (zwłasz cza eu ro pej skich) grup ener ge tycz nych, ro dzi na -
pię cia oraz sy tu acje z po gra ni cza ab sur du. Do mi na cja po li ty ki, ule ga ją -
cej cią głym zmia nom, zde za wu owa ła nie tyl ko eko no mię, ale tak że
zdro wy roz sa dek. Wer bal nie, moż na uza sad nić każ dą te zę np., że naj tań -
szym źró dłem ener gii jest ener ge ty ka ją dro wa oraz, że ze wzglę du na bar -
dzo wy so ki koszt bu do wy (po da wa ny z do kład no ścią do 20 mld zł), ener -
ge ty ki pol skiej nie stać na bu do wę ta kiej elek trow ni.

Pod sta wo wym ce lem po li ty ki ener ge tycz nej jest jed nak bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne pań stwa. Je śli by po dejść do nie go kla sycz nie
i zdro wo roz sąd ko wo, ozna cza to za pew nie nie pol skim od bior com
moż li wie naj tań szej ener gii po cho dzą cej, w moż li wie naj więk szym
stop niu, z pol skich źró deł. Czy ta kie po dej ście ma jesz cze sens? Gdy -
by mia ło, to czy moż na go urze czy wist nić? Jak to zro bić?

Miej my na dzie ję, że ko lej na (sko ry go wa na?) po li ty ka ener ge tycz na
przy naj mniej tro chę wy ja śni ten skom pli ko wa ny pro blem. Nie za leż -
nie od te go na ile to się uda, war to ją uzu peł nić o ob szar za gad nień bez -
pie czeń stwa ener ge tycz ne go, któ ry w dys ku sji na jej te mat pra wie nie
jest obec ny.

Je śli waż nym ele men tem bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go jest ce na
ener gii i cie pła, to koszt utrzy ma nia urzą dzeń (ma in te nan ce) jest tak że
istot nym jej skład ni kiem. Koszt utrzy ma nia no wych urzą dzeń, zwłasz -
cza w for mie dłu go okre so wych ser wi sów fa brycz nych (bez czę ści za -
mien nych), czę sto ku po wa nych wraz z bu do wą no we go blo ku, to praw -
do po dob nie naj droż sza opcja ich utrzy ma nia. Kosz ty w okre sie eks plo -
ata cji blo ku (ok. 30-40 lat) na le ży sza co wać na po zio mie zbli żo nym
do kosz tów je go bu do wy pa mię ta jąc o tym, że współ cze sny ma in te nan -
ce z uwa gi na za sto so wa ne ma te ria ły i tech no lo gie a tak że „stra te gię”
pro jek to wa nia i mon ta żu, w nie wiel kim stop niu opar ty bę dzie na na pra -
wach, w znacz nie więk szym na kosz tow nych wy mia nach. Ta kie po dej -
ście już wi dać na blo kach w ostat nich la tach od da nych do użyt ku.

Sy tu acji jw. to wa rzy szyć bę dzie utra ta kom pe ten cji tech nicz nych,
zwłasz cza ka dry in ży nier skiej za trud nio nej w utrzy ma niu. Więk szość

ist nie ją cych firm sta nie się czę ścią ser wi sów fa brycz nych do staw ców
lub prze sta nie ist nieć, ozna cza to, że na sze uczel nie tech nicz ne, in sty -
tu ty i biu ra pro jek tów bę dą ofe ro wać swo je roz wią za nia (je śli bę dą ist -
nieć i mieć ta kie moż li wo ści) do staw com urzą dzeń i ser wi sów.

Ostat nim ob sza rem ko rzy sta nia z pol skich do świad czeń i know -
-how po zo sta ną na pe wien czas dłu go ek splo ato wa ne i zmo der ni zo wa -
ne blo ki zwłasz cza 200 MW i 360 MW, o ile dy rek ty wy EU nie wy -
klu czą ich z eks plo ata cji a po ziom tech nicz ny mo der ni za cji i ko lej -
nych re mon tów oraz wa run ki pra cy (in ten syw na re gu la cja) nie przy -
spie szą ich od sta wie nia z po wo dów tech nicz no -eko no micz nych.

Czy po win no się coś zro bić aby, wy żej przed sta wio na pe sy mi stycz -
na pro gno za nie speł ni ła się w ca ło ści? Na ile ta kie po dej ścia mo gło -
by być re ali stycz ne? Pod ję cie pró by ta kie go dzia ła nia wy da je się nie -
odzow ne je śli po waż nie my śli my o uciecz ce z pu łap ki „pań stwa śred -
nie go roz wo ju”, je śli cen tra usług biz ne so wych nie wy czer pu ją na -
szych wszyst kich am bi cji in te lek tu al nych, je śli mon taż sa mo cho dów
i sprzę tu AGD nie wy czer pu je na szych wszyst kich am bi cji za wo do -
wych, no i je śli na praw dę chce my stwo rzyć go spo dar kę opar tą na wie -
dzy, nie ma jąc złu dzeń, że 1,9 % ak tu al nie za trud nio nych (wg Eu ro sta -
tu), speł nia ją cych ten sta tus, po zwo li to osią gnąć.

Li sta dzia łań da ją cych szan sę mo że nie ty le na od wró ce nie tren du,
ale na je go spo wol nie nie jest dłu ga i wy ma ga głęb szej ana li zy.
W ocze ki wa niu na jej skom ple to wa nie moż li wie szyb ko na le ża ło by:
• dla sze ro ko ro zu mia nych za gad nień tech nicz nych zna leźć miej -

sce w no wej (sko ry go wa nej?) po li ty ce ener ge tycz nej;
• na bu do wę no wych blo ków pa trzeć nie tyl ko z punk tu wi dze nia

ich spraw no ści, po zio mu emi sji i kosz tów bu do wy; 
na le ży uwzględ nić tak że:
– po wta rzal ność kon struk cji,
– udział i ro dzaj roz wią zań pro to ty po wych,
– sto pień do stę pu do do ku men ta cji pod sta wo wych urzą dzeń,
– na pra wial ność głów nych ele men tów,
– of f set w za kre sie ich ma in te nan ce’u,
– do stęp do in for ma cji w DCS -ach nt. wa run ków eks plo ata cji

i ak tu al ne go sta nu tech nicz ne go urzą dzeń,
– rze czy wi stą ela stycz ność pra cy przy in ten syw nej re gu la cji

w za kre sie utra ty trwa ło ści i spraw no ści;
• zwe ry fi ko wać wy ko ny wa ne mo der ni za cje nie tyl ko pod ką tem

do sto so wa nia do Dy rek ty wy IED/2010/75/EU i wzro stu  efek tyw -
no ści, ale tak że pod ką tem de kla ro wa ne go prze dłu że nia trwa ło -
ści, zwłasz cza do sto so wa nia do ra cjo nal nej pra cy w in ten syw nej
re gu la cji.
Dzia ła nia jw. po win ny wspie rać:

• od po wied nie prze pi sy i stan dar dy tech nicz ne;
• kon so li da cja firm, któ re nie mo gły by upaść nie dla te go, że są zbyt

du że a przede wszyst kim dla te go, że dys po nu ją rze czy wi stym za ple -
czem i kom pe ten cja mi tech nicz ny mi oraz są do brze za rzą dza ne.
W dzi siej szej po li ty ce ener ge tycz nej UE i pol skiej jest tak, że

z ogól ny mi ide ami zga dza ją się wszy scy, ale szcze gó ły nie pa su ją ni -
ko mu. Ko ry gu jąc tę po li ty kę za dbaj my aby unik nąć te go pa ra dok su.
Spró buj my za grać na eu ro pej skim ryn ku ener gii co naj mniej w dru giej
li dze. Nie trać my miejsc pra cy o naj wyż szej ja ko ści, po to aby za pie -
nią dze unij ne pró bo wać two rzyć no we.
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• Po zwo li Pan, Pa nie Pre ze sie, że głów -
nym punk tem od nie sie nia na szej roz mo wy
uczy ni my nie daw no wy da ną Pań ską książ kę
„Z ener gią przez ży cie”?

– Bar dzo pro szę.
• Przy go to wy wał ją Pan ma jąc na wzglę -

dzie ja kieś szcze gól ne prze sła nie dla przy -
szłych Czy tel ni ków?

– Przed uka za niem się książ ki dru kiem by -
łem prze ko na ny, iż dla mo ich ko le gów – z za -
wo du in ży nie rów – za czy na ją cych ze mną
pra cę w l. 70. XX w. nie wie le wnie sie ona no -
we go do po sia da nej już przez nich wie dzy.
Oni prze cież pra co wa li w tych sa mych cza -
sach, co ja. Ale już ak tyw ne te raz za wo do wo
po ko le nie na szych dzie ci nie zna re aliów tam -
tej epo ki. Ży ją Oni w in nym świe cie. Dla te go
chy ba war to, aby się do wie dzie li, jak funk cjo -
no wa ła w dru giej po ło wie XX wie ku go spo -
dar ka kra jo wa, a w tym wy pad ku zwłasz cza
ener ge ty ka pol ska. Z ener ge ty ką je stem zwią -
za ny od mo men tu pod ję cia de cy zji o na uce
w tech ni kum ener ge tycz nym do dnia dzi siej -
sze go i od czu wa łem po trze bę pod su mo wa nia
już prze by tej dro gi za wo do wej. Do ko na nia
ta kiego swo iste go bi lan su za wo do wych do -
świad czeń.
• Spo dzie wał się Pan tak du że go za in te re -

so wa nia książ ką ze stro ny śro do wi ska ener -
ge ty ków, cze go do wo dem jest szyb ko wy czer -
pa ny na kład?

– Mia łem świa do mość, że ko le dzy, bez po -
śred ni uczest ni cy wy da rzeń, o któ rych opo -
wia da książ ka mo gą być nią za in te re so wa ni.
Za sko czył mnie jed nak za kres i sto pień owe -
go za in te re so wa nia. Nie któ rzy z Czy tel ni -
ków na wią za li ze mną kon takt, dys ku tu je my,
spo ty kam się na wet z su ge stia mi, aby pew ne
pod ję te już wąt ki roz sze rzyć, co wy ma ga ło -
by na stęp ne go, roz sze rzo ne go wy da nia
„Z ener gią przez ży cie” lub po pro stu pra cy
nad no wą książ ką, już nie w uję ciu prze kro -
jo wym, ale po świę co ną okre ślo nej pro ble -
ma ty ce. 
• Efek tyw na, spraw na ener ge ty ka – mo tor

każ dej go spo dar ki – wy ma ga du żych kom pe -
ten cji in ży nier skich. Z dru giej zaś stro ny,
ener ge ty ka pod da na jest sil nej pre sji po li -
tycz nej, wy ni ka ją cej, choć by z po trze by za -
gwa ran to wa nia bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go pań stwa. Mó wi o tym tak że książ ka.
Wszel kie awan se za wsze wy zwa la ją emo cje.
A co do pie ro w tak new ral gicz nym, stra te -
gicz nym dla pań stwa sek to rze! 

– Wbrew czę stym, obie go wym opi niom na
sta no wi ska kie row ni cze na wszyst kich po zio -
mach za rzą dza nia ener ge ty ką w la tach 70. nie
przy wo żo no – jak się to wte dy ma wia ło
– kan dy da tów w tecz ce. Wszyst ko oczy wi -
ście, co wią za ło się z awan sem mu sia ło być
wte dy po li tycz nie po praw ne. Jed nak nie pa -
mię tam i nie wy mie nił bym żad nej oso by
na kie row ni czym sta no wi sku, któ ra po ja wi ła
się w sek to rze elek tro ener ge tycz nym zni kąd,
np. tyl ko dla te go, że by ła czyimś po ciot kiem
lub po sia da ła tyl ko po par cie po li tycz ne. Dziś
– nie ste ty – czę sto awan se są bar dzo spek ta -
ku lar ne, ale w ne ga tyw nym zna cze niu. Na gle
po ja wia się czło wiek ni ko mu w bran ży nie -
zna ny. I sztucz nie mu się do ra bia od po wied ni
ży cio rys, aby wy ka zać, że ma on jed nak du że
za wo do we osią gnię cia do spra wo wa nie okre -
ślo nej funk cji. Choć ja twier dzę, że że by być
dy rek to rem elek trow ni nie trze ba wie dzieć,
w któ rą stro nę krę ci się tur bi na. Po trzeb ne są
umie jęt no ści me ne dżer skie. Trze ba przy znać
– na szczę ście dla na szej ener ge ty ki – o wie le
rza dziej niż w in nych ob sza rach dzia łal no ści
go spo dar czej zda rza ją się sy tu acje nie tra fio -
nych de cy zji per so nal nych. Wła ści wa po li ty -
ka ka dro wa zwięk sza szan se na ra cjo nal ne,
wy daj ne kie ro wa nie sek to rem elek tro ener ge -
ty ki i jed no cze śnie sta no wi do wód, że nie jest
on tak bar dzo upo li tycz nio ny – jak się za zwy -
czaj mó wi – choć oczy wi ście jest pod da ny
wpły wom po li ty ki. 
•Czy Pań ska ka rie ra w ener ge ty ce by ła ty -

po wą dla ab sol wen ta pre sti żo we go Wy dzia łu
Me cha ni ki Ener ge ty ki i Lot nic twa Po li tech -
ni ki War szaw skiej?

– Pa trząc z per spek ty wy obec nych cza sów
mia łem chy ba dość nie ty po wą ka rie rę za wo -
do wą. Oczy wi ście tak że w ener ge ty ce są oso -
by ro bią ce bły sko tli we ka rie ry. Ja do nich nie
na le ża łem. Po stu diach za czy na łem ka rie rę
na po cząt ku l. 70. ja ko star szy mistrz. Cho -
dzi łem w ku faj ce i bu tach z no ska mi sta lo wy -
mi na czu bach. By ła to elek trow nia „Ko zie -
ni ce”. Od po wia da łem za ja kość i ter mi no -
wość wy ko na nia bar dzo kon kret nych ro bót
pod czas eks plo ata cji elek trow ni i jej roz ru -
chu. I to mnie za wsze pa sjo no wa ło. W ener -
ge ty ce prze sze dłem pra wie wszyst kie szcze -
ble ka rie ry. Naj pierw w „Ko zie ni cach”, póź -
niej w Po łań cu. Pra co wa łem w okre sie bo -
omu in we sty cyj ne go i trud nych go spo dar czo
wa run ków sta nu wo jen ne go. Tak że w mo -
men cie kie dy w po ło wie l. 80. po dej mo wa no

pró by uryn ko wie nia go spo dar ki cen tral nie
pla no wa nej. 
• W rzą dzie prof. Zbi gnie wa Mes sne ra był

Pan jed nak po noć naj młod szym z mi ni -
strów?

– Fak tycz nie – naj młod szym, ale wcze śniej
już prze cież by łem z -cą dy rek to ra de par ta -
men tu. Mia no wa ny zo sta łem w Mi ni ster stwie
Go spo dar ki Ma te ria ło wej i Pa li wo wej na sta -
no wi sko głów ne go in spek to ra go spo dar ki
ener ge tycz nej, w ran dze wi ce mi ni stra. By ła
to pre sti żo wa funk cja, ale wy na gro dze nie
mia łem wte dy du żo niż sze, niż kie dy pra co -
wa łem w elek trow ni w Po łań cu. Nie ukry -
wam, że mam oso bi stą sa tys fak cję z moż li -
wo ści zdo by cia do świad czeń pod czas po dej -
mo wa nych prób re for my za rzą dza nia ener ge -
ty ką na prze ło mie l. 80/90 oraz w cał ko wi cie
no wych wa run kach eko no micz no -spo łecz -
nych w l. 90. XX w., m.in. ja ko szef Wspól no -
ty Ener ge ty ki i Wę gla Bru nat ne go a po tem
PSE. Cie ka wym okre sem są też la ta 2000 –
2014. Pol ska ener ge ty ka wciąż sta je przed no -
wy mi wy zwa nia mi.
• Czy okres trans for ma cji ustro jo wej pra -

wi dło wo wy ko rzy sta li śmy do do ko na nia
zmian w elek tro ener ge ty ce? 

– To py ta nia, na któ re w ra mach krót kie go
wy wia du trud no wy czer pu ją co od po wie -
dzieć. Pew ne po dej mo wa ne wte dy de cy zje
opi su ję w książ ce. Do in nych na le ża ło by się
usto sun ko wać w ob szer nych, spe cja li stycz -
nych opra co wa niach. Zmie nia ły się zu peł nie
re alia po li tycz ne i go spo dar cze w Pol sce. Ale
– co waż ne – rów no le gle zmie nia ły się też re -
alia po li tycz ne i go spo dar cze na świe cie. Te
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dwa pro ce sy, ten w Pol sce i w świe cie,
w dzie dzi nie ener ge ty ki w pew nym stop niu
zbie gły się i my chcie li śmy to jak naj le piej
wy ko rzy stać i wy ko rzy sta li śmy. To się wg
mnie uda ło. Acz kol wiek po 20. la tach w pew -
nym sen sie za to czy li śmy ko ło, bo wiem zli -
kwi do wa li śmy okrę gi, zmie ni li śmy struk tu -
rę. A w tej chwi li są z ko lei czte ry kon cer ny
ener ge tycz ne, w pew nym stop niu po kry wa ją -
ce się ob sza rem z daw ny mi okrę ga mi. Oczy -
wi ście nie są to przed się bior stwa pań stwo we,
ale spół ki pra wa han dlo we go, ale struk tu ral -
nie to tro chę od po wia da daw nym okrę gom.
Gdy by śmy wte dy mie li więk szą wie dzę mo -
że nie ko niecz nie na le ża ło by okrę gi roz wią -
zy wać? Za osz czę dzi li by śmy tro chę cza su
i wło ży li mniej wy sił ku w or ga ni za cję cał ko -
wi cie no wej struk tu ry na po zio mie kra jo -
wym. Prze szli śmy ewo lu cję od roz drob nie -
nia ener ge ty ki, do po now ne go skon cen tro -
wa nia ka pi ta łu. I na Za cho dzie ener ge ty ka
two rzy zwar tą struk tu rę or ga ni za cyj ną. Jest
to o ty le na tu ral ne, że są to wszyst ko ana lo -
gicz ne tech no lo gie. Nie mo że być tak, że jed -
na elek trow nia pra cu je w jed nym sys te mie
or ga ni za cyj nym i tech nicz nym, a dru ga już
w in nym. 
• Pry wa ty za cja za wsze roz pa la ła emo cje

spo łe czeń stwa, po li ty ków i ener ge ty ków?
– Oso bi ście prze sze dłem – i te go nie ukry -

wam – pew ną ewo lu cję w spo so bie my śle nia
i trak to wa nia pry wa ty za cji ener ge ty ki. Na po -
cząt ku ogar nę ła nie tyl ko zresz tą mnie, ale
i in nych, wiel ka eu fo ria uryn ko wie nia. By li -
śmy prze ko na ni, że ry nek po wi nien wszyst ko
ure gu lo wać. Stąd prze ko na nie, że trze ba usa -
mo dziel nić wszyst kie elek trow nie, wszyst kie
pod mio ty go spo dar cze dzia ła ją ce w sek to rze
ener ge ty ki. Póź niej po ja wił się ka pi tał za gra -
nicz ny, naj in ten syw niej sze by ły jed nak dzia -
ła nia firm za gra nicz nych, ale jed nak pań stwo -
wych.
• Czy moż na na zwać to pry wa ty za cją, sko -

ro pod miot na by wa ją cy jest pań stwo wy tyl ko
re pre zen tu je in ny kraj? 

– Wte dy by łem zda nia, że im wię cej sprze -
da my tym le piej dla Skar bu Pań stwa, spo łe -
czeń stwa i... ener ge ty ki. Bę dzie pre sja ryn ku,
fir my bę dą mu sia ły być kon ku ren cyj ne ze
swo ją ofer tą. Ale po pew nym okre sie funk cjo -
no wa nia no we go mo de lu do cho dzę do wnio -
sku, że jest po trzeb na mo dy fi ka cja te go sta no -
wi ska. Ni gdzie na świe cie nie po twier dził się
mo del, w któ rym po wsta ła by no wa elek trow -
nia w opar ciu o czy ste ele men ty ryn ko we. To
zna czy, aby ban ki sfi nan so wa ły  in we sty cję
w opar ciu wy łącz nie o me cha ni zmy czy sto
ryn ko we. Nie zbęd ne jest ja kieś wspar cie.
Kie dyś by ły to w Pol sce, moc no po tem kry ty -
ko wa ne, kon trak ty dłu go ter mi no we. KDT -y
zo sta ły zli kwi do wa ne. Ale oka zu je się, że na -
dal po trzeb ne jest ja kieś wspar cie, czyn ny
współ udział pań stwa za po śred nic twem spół -
ek kon tro lo wa nych prze pań stwo. To, że
w Pol sce po wsta ły ta kie du że kon cer ny uwa -
żam za kie ru nek pra wi dło wy. Co po twier dza

przy kład dys ku sji nad lo sem roz bu do wy elek -
trow ni Opo le. Wi dać wy raź nie, że bez de cy zji
po li tycz nych by ło by – nie mó wię, że nie moż -
li we – ale bar dzo trud no jej do ko nać. Dla cze -
go? Pre zes spół ki gieł do wej naj pierw pa trzy
na ak tu al ną re ak cję ak cjo na riu szy, a do pie ro
po tem na to co bę dzie się dzia ło z ener ge ty ką
za 20 lat. W związ ku z tym je go wi zja, czy fi -
lo zo fia bez pie czeń stwa kra ju jest jak by
na dru gim pla nie. Do cho dzę za tem do wnio -
sku: spół ki pu blicz ne – tak! Ka pi tał pry wat ny
– tak! Ale mi mo wszyst ko z pew ną do zą in-
ter wen cjo ni zmu pań stwo we go, szcze gól nie
w klu czo wych spra wach roz wo ju ener ge ty ki.
Przy kład Opo la stał się już kla sycz ny. Kie dyś
uwa ża łem, że wszyst ko po win no iść w pry -
wat ne rę ce w roz pro sze niu, ale dzi siaj ten po -
mysł by się nie spraw dził. Po pa trz my na elek -
trow nie Po ła niec, czy Ryb nik, któ re w mo -
men cie za ła ma nia się cen hur to wych zna la zły
się w bar dzo trud nej sy tu acji eko no micz nej.
In we sty cje star tu ją ce w struk tu rze kon cer no -
wej: „Ko zie ni ce”, Ja worz no, blok w Sta lo wej
Wo li, czy blok w Tu ro wie, któ ry być mo że też
po wsta nie w ra mach du żej struk tu ry są wia ry -
god ne. Na to miast by ło wie le ini cja tyw
na ryn ku bu do wy elek trow ni wy cho dzą cych
od in dy wi du al nych in we sto rów, ale żad na
z nich nie skon kre ty zo wa ła się do koń ca. Nie
wie my tak na praw dę czy po wsta ną. Oba wiam
się, że nie!
• Po wo dze nie ener ge ty ki od na wial nej

uza leż nio ne jest na dal od stop nia wspie ra nia
jej z pu blicz nych pie nię dzy, a nie w wy ni ku
wła snej efek tyw no ści!

– Tu do ty ka my głów nej fi lo zo fii UE. To
jest myśl prze wod nia wy ni ka ją ca z pew nej
kon cep cji roz wo ju UE. Od bie ra łem sy gna ły
z po zio mu po li ty ków UE, że ener ge ty ka od -
na wial na ma być we hi ku łem do pod nie sie nia
stop nia in no wa cyj no ści go spo dar ki. Nie za -
leż nie od ko niecz no ści ogra ni cze nia za nie -
czysz cze nia po wie trza tak że uwa żam, że po -
win ni śmy roz wi jać ener ge ty kę od na wial ną
ze wzglę du na po trze bę po szu ki wa nia no -
wych tech no lo gii. Tam gdzie się one po ja wią
oczy wi ście po wo du ją pe wien wzrost kosz -
tów pro duk cji ener gii elek trycz nej i co
za tym idzie cen, mu szą być więc sys te mo wo
wspie ra ne. 
• In we sty cje w ener ge ty kę od na wial ną per

sal do bę dą się więc opła cać?
– Tak. Ale obec nie wi docz na jest nie chęć

ze stro ny ener ge ty ki za wo do wej do ener ge -
ty ki od na wial nej bo – ze stro ny tej pierw szej
– mu szą być utrzy my wa ne po trzeb ne od po -
wied nie re zer wy mo cy. Jed nak nie po win ni -
śmy pa trzeć tyl ko i wy łącz nie z punk tu wi -
dze nia ener ge ty ki za wo do wej tyl ko sze rzej
z punk tu wi dze nia sa mej go spo dar ki. Ener -
ge ty ka od na wial na to we hi kuł, któ ry ma
pod nieść go spo dar kę na wyż szy po ziom.
I z tym się aku rat zga dzam. Oczy wi ście jest
kwe stia, jak du ży pro cen to wo mo że być
udział OŹE w ca łym port fe lu ener ge tycz -
nym. Wcze śniej, czy póź niej źró dła ko-

pal ne się skoń czą. Już dzi siaj po win ni śmy
roz wi jać OŹE, że by kie dyś te tech no lo gie
by ły na ty le ta nie, że by mo gły być po -
wszech ne.
• Ja ki mo del dla Pol ski był by w ta kim 

ra zie opty mal ny?
– Ma wia ło się za wsze, że Pol ska wę glem

stoi i wia do mo, że my nie odej dzie my
od ener ge ty ki wę glo wej. Pro szę za uwa żyć, że
ten mo del ca ły czas kształ to wał się w spo sób
na tu ral ny, jed no cze śnie się opty ma li zu jąc.
Kie dy pra co wa łem w elek trow ni „Ko zie ni ce”
spraw ność wy no si ła 33% i wte dy oce nia no,
że jest ona wy so ka. Obec nie blo ki ener ge -
tycz ne na wę giel osią ga ją już bli sko 50%
spraw no ści. Ol brzy mi skok tech no lo gicz ny.
O wie le bar dziej czy ste tech no lo gie. Wyż sze
spraw no ści, to mniej spa lo ne go wę gla. Ener -
ge ty ka kon wen cjo nal na opar ta na wę glu
zmie nia sku tecz nie swo je ob li cze na pro eko -
lo gicz ne. Te raz w „Ko zie ni cach” roz bie ra się
ko mi ny, któ re kie dyś wy róż nia ły się wy so ko -
ścią. Im wyż szy tym le piej, bo w ten spo sób
chro nio no śro do wi sko. Na no wym blo ku
w Ko zie ni cach nie bę dzie ko mi na. Emi sję
ogra ni cza ją bar dziej wy daj ne tech no lo gie
i urzą dze nia.  Twier dzę, że jesz cze przez dłu -
gie la ta pol ska ener ge ty ka bę dzie opar ta
na wę glu. 

Dys po nu je my też blo ka mi ga zo wy mi. Nie
sta no wią one du że go udzia łu, ale i tu są no we
ini cja tywy zwłasz cza w mia stach, gdzie te
blo ki są też źró dła mi cie pła.
• Czy po wsta ną w Pol sce elek trow nie ją-

dro we?
– Chciał bym aby po wsta ły, oso bi ście ża łu -

je, że do szło do wstrzy ma nia bu do wy w Żar -
now cu. Zmar no wa no du żo pie nię dzy i by ła
to de cy zja po li tycz na opar ta na ne ga cji do -
tych cza so wej po li ty ki. Ja kiś wpływ na tę de -
cy zję miał Czar no byl, ale na sza elek trow nia
mia ła mieć in ne blo ki i te blo ki spraw dzi ły
się pod czas eks plo ata cji m.in. w Fin lan dii.
W swo im cza sie elek trow nia w Lo vis sa osią -
gnę ła naj wyż sze wskaź ni ki bez pie czeń stwa
pra cu ją cych blo ków. Blo ki by ły pro duk cji ra -
dziec kiej, a sys te my za bez pie czeń We stin -
gho use. Dzi siaj mie li by śmy wy so ko spraw ną
elek trow nię i wła sne ka dry w niej pra cu ją ce.
Ubo le wam, że sta ło się ina czej. Nie wiem,
czy bę dzie my mie li ener ge ty kę ją dro wą. Ale
trzy mam kciu ki. Na wet je śli bę dzie my mieć
dwie elek trow nie ją dro we, łącz nie 6 tys.
MW, bę dzie to sta no wić za le d wie ok. 20%
za in sta lo wa nej mo cy. Uwa żam, że był by to
jed nak bar dzo istot ny ele ment dy wer sy fi ka -
cji źró deł wy twa rza nia w Pol sce, waż ny ze
wzglę dów bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go
kra ju, eko no micz nych i eko lo gicz nych. Mi -
mo że elek trow nia ją dro wa by ła by za kon -
trak to wa na za gra ni cą, to wie le pol skich firm
po zna ło by no we tech no lo gie wy stę pu ją ce
w tech ni ce ją dro wej, co mia ło by po zy tyw ny
wpływ na ich dzia łal ność go spo dar czą
w przy szło ści.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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Zgod nie z wie lo let nią tra dy cją, w dniu 12 grud nia ub. r., w Ho te -
lu Mar riott w War sza wie, od by ło się ko lej ne spo tka nie wi gi lij no -
-no wo rocz ne człon ków oraz sym pa ty ków Izby Go spo dar czej
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska. Na sze spo tka nia gro ma dzą co
ro ku gro no naj waż niej szych i naj bar dziej wpły wo wych przed sta wi -
cie li pol skiej ener ge ty ki re pre zen tu ją cych za rów no elek trow nie,
elek tro cie płow nie, za kła dy ener ge tycz ne, jak i za ple cze pro duk cyj -
no -usłu go we sek to ra ener ge tycz ne go, przed sta wi cie li rzą du oraz
in sty tu cji oto cze nia biz ne su. Two rzy to do sko na łą oka zję do pod su -
mo wa nia wy da rzeń mi ja ją ce go ro ku oraz do roz mów na te mat wy -
zwań sto ją cych przed pol ską go spo dar ką w ko lej nych la tach.

Ostat nie spo tka nie za szczy ci li swą obec no ścią: Elż bie ta Bień kow -
ska – Wi ce pre mier, Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz wo ju, Wło dzi mierz
Kar piń ski – Mi ni ster Skar bu Pań stwa, To masz Tom czy kie wicz – Se -
kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, To masz Dą brow ski – Dy -
rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, Ma ciej
Ka li ski – Dy rek tor De par ta men tu Gór nic twa w Mi ni ster stwie Go spo -
dar ki oraz Mar cin Ma je ra now ski – Za stęp ca Dy rek to ra De par ta -
men tu Spół ek Klu czo wych w Mi ni ster stwie Skar bu Pań stwa.

Za rów no Pa ni Wi ce pre mier Bień kow ska jak i in ni, obec ni przed -
sta wi cie le rzą du po świę ci li spo ro cza su na roz mo wy z uczest ni ka -
mi spo tka nia. By li na nim obec ni tak że pre ze si in nych, za przy jaź -
nio nych z na szą, bran żo wych Izb sa mo rzą du go spo dar cze go.

Funk cje go spo da rzy spo tka nia spra wo wa li: Da riusz Lu be ra
– Pre zes Izby oraz Sła wo mir Kry stek – Dy rek tor Ge ne ral ny Izby.
Wśród atrak cji by ła lo te ria fan to wa, pro wa dzo na przez Dy rek to ra
Kryst ka, w któ rej do wy gra nia by ły fan ty prze ka za ne przez fir my
– człon ków Izby oraz kon cert świą tecz ny, w któ re go re per tu arze zna -
la zły się ko lę dy. By ły ży cze nia, dzie le nie się opłat kiem i roz mo wy. 
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Firma dobrze widziana
19 li sto pa da ubr. w war szaw skiej sie dzi bie BCC, Pa ła cu Lu bo -

mir skich, od był się uro czy sty fi nał IV edy cji kon kur su o ty tuł „Fir -
ma Do brze Wi dzia na”. Pod czas uro czy sto ści ogło szo no li stę 29
lau re atów w ka te go riach: spo łecz ne za an ga żo wa nie, eko lo gia, ry -
nek i miej sca pra cy, stra te gia i ko mu ni ka cja oraz wę czo no spe cjal -
ne dy plo my. „Ener go pro jekt -Ka to wi ce” SA otrzy mał ty tuł Fir -
ma Do brze Wi dzia na w ka te go rii: Spo łecz ne za an ga żo wa nie.

*

Srebrny Laur Innowacyjności 2013
26 li sto pa da 2013 r. w War szaw skim Do mu Tech ni ka NOT, pod -

czas uro czy stej Ga li, pod su mo wa no te go rocz ną, trze cią edy cję
Kon kur su Sto wa rzy szeń Na uko wo -Tech nicz nych Na czel nej Or ga -
ni za cji Tech nicz nej – Laur In no wa cyj no ści im. Sta ni sła wa Sta szi -
ca. Jed nym z lau re atów zo stał „Ener go pro jekt -Ka to wi ce” SA.
Kon kurs „Laur In no wa cyj no ści” jest kon kur sem or ga ni zo wa nym
dla firm, któ re z po wo dze niem wdro ży ły naj lep sze po my sły, roz -
wią za nia i wy na laz ki, za pew nia ją ce im suk ces go spo dar czy.

EPK zo sta ło na gro dzo ne Srebr nym Lau rem za pro jekt Spo -
sób prze bu do wy elek trow ni, zwłasz cza elek trow ni z blo ka mi
ca 200 MWe i 360 MWer na elek trow nie wy so ko spraw ne.

*

Skrzydła Biznesu
Za koń czył się je den z eta pów ogól no pol skie go ran kin gu ma łych

i śred nich przed się biorstw „Skrzy dła Biz ne su”. Wśród wy róż nio -
nych z wo je wódz twa ślą skie go zna lazł się „Ener go pro jekt -Ka to -

wi ce” SA. Ran king zo stał zor ga ni zo wa ny przez „Dzien nik Ga -
ze tę Praw ną”. Ho no ro wy pa tro nat nad pro jek tem ob ję ło Mi ni -
ster stwo Go spo dar ki i Mi ni str stwo Fi nan sów. Jed no z wy róż nień
otrzy mał „Ener go pro jekt -Ka to wi ce”. 

*

Diament do Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu dla EPK

25 stycz nia w Te atrze Wiel kim – Ope rze Na ro do wej w War sza wie
od by ła się uro czy stość wrę cze nia Dia men tów do Zło tej Sta tu et ki Li de -
ra Pol skie go Biz ne su. „Ener go pro jekt -Ka to wi ce” SA zna la zło się
na li ście lau re atów Dia men tu do Zło tej Sta tu et ki. Na gro dę ode brał
Czło nek Za rzą du, Dy rek tor ds. Stra te gii i Roz wo ju Jan An toń czyk.

Energoprojekt-Katowice nagradzany



Ofi cjal ne po le ce nie roz po czę cia prac
zwią za nych z ak tu al nie naj więk szą in we -
sty cją go spo dar czą w Pol sce, czy li roz bu -
do wą elek trow ni „Opo le” w Brze ziu, zo -
sta ło wy da ne nie daw no, 31 stycz nia 2014
ro ku. A już w cią gu nie speł na mie sią ca
Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny
Śro do wi ska – we spół z in we sto rem – zdo -
ła ła przy go to wać spe cjal ną, dwu dnio wą
kon fe ren cję, ma ją cą za za da nie szcze gó ło -
we omó wie nie pro ble ma ty ki or ga ni za cyj -
nej, tech nicz nej i eko no micz nej zwią za nej
z bu do wą no wych blo ków 2 x 900 MW
w elek trow ni „Opo le” i za pro sić na nią za -
in te re so wa nych te ma tem spe cja li stów z ca -
łej Pol ski.

Fre kwen cyj ny re kord
W kon fe ren cji wzię ła udział: ka dra kie -

row ni cza in we sto ra oraz kon sor cjum re ali -
zu ją ce go pro jekt oraz przed sta wi cie le firm
kra jo wych i za gra nicz nych sze ro ko ro zu -
mia ne go sek to ra elek tro ener ge tycz ne go,
me ta lo we go, ma szy no we go oraz bu dow la -
ne go. Pierw szy dzień kon fe ren cji IGE iOŚ
(26 lu te go) od był się w bu dyn ku sto łów ki
opol skiej elek trow ni. Po dob nie jak pra so -
wy brie fing ma ją cy miej sce w prze rwie ob -
rad. Ob ra dy w dniu 27 lu te go to czy ły się
już w sa li kon fe ren cyj nej ho te lu Mer cu re
w cen trum Opo la. Obie im pre zy po bi ły re -
kor dy fre kwen cyj ne. I acz o ich war to ści
me ry to rycz nej świad czy ło wy so ce pro fe -
sjo nal ne przy go to wa nie pre le gen tów i ak -
tyw ność uczest ni ków – w tym do cie kli -
wość w tre ści za da wa nych py tań re fe ren -
tom – du ża licz ba uczest ni ków świad czy
jed nak jed no znacz nie o ogrom nym za in te -
re so wa niu kra jo wych firm uczest nic twem
w pro ce sie in we sty cyj nym. W wy pad ku
me diów za in te re so wa nie wy ni ka ło z wa gi
pro jek tu w ob sza rze bez pie czeń stwa ener -
ge tycz ne go kra ju oraz spo dzie wa ne go
wpły wu in we sty cji na oży wie nie ryn ku
pra cy nie tyl ko na Opolsz czyź nie.

Fo rum kon tak tów 
biz ne so wych

Otwar cia kon fe ren cji w imie niu IGE iOŚ
do ko nał Sła wo mir Kry stek, Dy rek tor Ge -
ne ral ny IGEi OŚ, pod kre śla jąc wa gę kon fe -
ren cji ja ko sku tecz ne go fo rum wy mia ny
in for ma cji tech nicz nych i biz ne so wych.
Wy ra ził też prze ko na nie, iż kon fe ren cja
przy czy ni się do zin ten sy fi ko wa nia kon -
tak tów biz ne so wych, co prze ło ży się się
na pod pi sy wa nie no wych umów po mię dzy

kon sor cjum, a fir ma mi pod wy ko naw czy mi
w tym że pro jek cie. 

W imie niu go spo da rzy go ści po wi tał 
Ta de usz Wi tos, wi ce pre zes Za rzą du PGE
GiEK S.A. za zna cza jąc, iż miej sce spo tka nia
jest szcze gól ne, bo wiem tu taj roz po czę ła się
naj więk sza in we sty cja w gru pie PGE, z któ rą
wią żą się pla ny szyb kie go roz wo ju po ten cja -
łu wy twór cze go kra jo wej ener ge ty ki.

Mo de ra to rem dys ku sji był Ma rian Bo -
sow ski, z -ca dy rek to ra ge ne ral ne go IGE iOŚ.
Le sław Ku zaj, pre zes Za rzą du Al stom 
Po wer Sp. z o.o. skon sta to wał, iż do tej po -
ry tyl ko snu to pla ny, a te raz na le ży roz ma -
wiać o kon kre tach re ali za cji i o pie nią -
dzach, któ re ją umoż li wią. Przy po mniał, że
Al stom – świa to wy kon cern w sa mej tyl ko
Pol sce za trud nia po nad 3.300 spe cja li stów,
pra cu ją cych w sek to rach: ener ge ty ki, sie ci
prze sy ło wych i trans por tu. Wy ra ził na dzie -
ję, że no wa in we sty cja po zwo li je go fir mie
na two rze nie wie lu miejsc pra cy. Cią gle
trwa na bór no wych pra cow ni ków. Kon cern
ma istot ny wkład w PKB w Pol sce i po zy -
tyw ny wpływ na pol ski bi lans han dlo wy,
po przez sil ne ukie run ko wa nie swej ak tyw -
no ści na pro duk cję eks por to wą (100% –
sek tor trans por to wy, 90% – sek tor ener ge -
tycz ny). Ry nek pol ski jest klu czo wy dla
Al stom, a Pol ska jest klu czo wym miej scem
dzia łal no ści, bo kon cern ma tu du żo za so -
bów zgro ma dzo nych oraz ła twość prze -
miesz cza nia ser wi su. L. Ku zaj – przy to czył
frag ment za pi su do ty czą ce go mi sji Al stom
mó wią cy o wspie ra niu pol skiej go spo dar -
ki. Fir ma na sza – po wie dział L. Ku zaj –
roz wi ja pol ską go spo dar kę po przez współ -
pra cę z pol ski mi przed się bior stwa mi w Pol -
sce, ale też po za jej gra ni ca mi. Pod kre ślił, iż
klu czo we zna cze nie w ra mach kon cer nu
przy wią zu je się do współ pra cy z lo kal ny mi
do staw ca mi i pod wy ko naw ca mi. 

Pro jekt opol ski 
naj bar dziej pol ski

Zda niem Her ber ta Le opol da Ga bry -
sia, prze wod ni czą ce go Ko mi sji ds. Po li ty -
ki Kli ma tycz no -Ener ge tycz nej Kra jo wej
Izby Go spo dar czej, elek trow nia w tym
miej scu win na być roz bu do wa na już daw -
no, co wy ni ka za rów no z po trzeb Kra jo we -
go Sys te mu Elek tro ener ge tycz ne go (KSE),
jak i go spo dar czych po trzeb re gio nu. Re zy -
gna cja PGE z bu do wy no wych blo ków od -
bi ła by się bar dzo ne ga tyw nie nie tyl ko
na przy szło ści pol skiej ener ge ty ki, a na wet
ca łej go spo dar ki. Wa lu tą kon trak tu jest zło -
ty pol ski, ję zy kiem kon trak tu i do ku men ta -
cji tech nicz nej jest ję zyk pol ski. Sza cu je
się, iż w przy pad ku bu do wy dwóch no -
wych blo ków w elek trow ni „Opo le” udział
za an ga żo wa nia firm pol skich się gnie po -
nad 85% w ca ło ści re ali zo wa nej in we sty -
cji. In ny mi sło wy, bę dzie tu – jak za zna czo -
no – naj mniej im por tu.

Pro jekt opol ski jest naj więk szym pod
wzglę dem współ czyn ni ka... pol sko ści, po -
nie waż więk szośc urzą dzeń i więk szośc
usług, któ re po trzeb ne są do re ali za cji te go
naj więk sze go w tej chwi li pro jek tu in we -
sty cyj ne go w Pol sce, po cho dzić bę dzie
wła śnie z Pol ski.

– Po czą tek tej in we sty cji de ter mi nu je po -
trze bę ko lej nych spo tkań w ta kim gro nie,
pod czas któ rych mo że my prze dys ku to wać,
jak się po dzie lić tym wła śnie kon trak tem
– stwier dził L. Ku zaj. W trak cie swo ich
wy stą pień po zo sta li człon ko wie Kon sor -
cjum go rą co za chę ca li wszyst kich uczest -
ni ków kon fe ren cji, re pre zen tu ją cych sze ro -
kie spek trum pol skiej go spo dar ki, do kon -
tak tów z Kon sor cjum w ce lu pod ję cia ak -
tyw ne go biz ne so we go udzia łu w tym am -
bit nym pro jek cie.
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Nowe bloki 
w Elektrowni „Opole”



Wła dy sław Ko wa lik, dy rek tor Pro jek tu
Opo le Al stom Po wer Sp. z o.o. w związ ku
z or ga ni za cją za ku pów stwier dził, że ge ne -
ral nym za ło że niem pro jek tu jest mak sy ma -
li za cja do staw i usług z ryn ku lo kal ne go.
Wstęp nej pre zen ta cji or ga ni za cji bu do wy
do ko nał To masz Ja ku bow ski, za stęp ca
dy rek to ra Pro jek tu Opo le ds. Tech nicz nych
Po li mex -Mo sto stal S.A. In we sty cja bę dzie
zre ali zo wa na w ter mi nie 54 m iesięcy (blok
nr 5) oraz 62 miesiące – blo k nr 6.

Opis przed mio tu kon trak tu, ocze ki wa nia
in we sto ra, za ło że nia tech nicz ne i eks plo -
ata cyj ne przed sta wił Ma rek Wdo wiak,
dy rek tor de par ta men tu in we sty cji PGE
GiEK S.A. Do peł nie nia funk cji Me ne dże -
ra Pro jek tu po wo ła no spół kę za leż ną 
EL BIS Sp. z o.o. Spół ka ta mia ła wcze śniej
po wie rzo ne ana lo gicz ne obo wiąz ki przy re -
ali za cji Pro jek tu Bu do wy Blo ku 858 MW
Elek trow ni Beł cha tów, a za tem po sia da od -
po wied nie kom pe ten cje, kwa li fi ka cje i za -
so by wy ma ga ne do peł nie nia tej funk cji.

W swo im wy stą pie niu Ja kub Si tek, dy -
rek tor Pro jek tu PGE Opo le 2 x 900 MW
Ra fa ko S.A. skon cen tro wał się na po da niu
naj bar dziej istot nych da nych tech nicz nych
i po dzia łu za dań zwią za nych z pro jek tem.

No mi no wa nym do staw cą oraz peł no -
moc ni kiem kon sor cjum oraz Ge ne ral nym
Pro jek tan tem jest Al stom Po wer Sp. z o.o.
Ge ne ral nym wy ko naw cą jest Kon sor cjum
skła da ją ce się z Ra fa ko S. A., Mo sto stal
War sza wa S. A. oraz Po li me x-Mo sto sta l S.A.

Pro jek to wa nie kom plek so we blo ków
nr 5 i nr 6 po zo sta je w ge stii Al stom Po -
wer Sp. z o.o. Czę ścią tech no lo gicz ną pro -
jek tu zaj mą się biu ra pro jek to we Al stom,
na to miast część kon struk cyj ną pro jek tu ją
ze wnętrz ne biu ra pro jek to we. Część tur bi -
no wa tzw. głów nej tech no lo gii blo ków, to
za da nie dla Al stom, a część ko tło wa po -
wsta nie w opar ciu o do sta wy Ra fa ko. Sys -
te ma mi po moc ni czy mi w czę ści tur bi no -
wej oraz ukła dem wo dy chło dzą cej wraz
z chłod nia mi ko mi no wy mi zaj mie się Po li -
mex -Mo sto stal S.A. Sys tem na wę gla nia,
od żuż la nia i od po pie le nia bę dzie przed -
mio tem re ali za cji fir my Al stom. Po zo sta łe
sys te my ko tła po wie rzo no do re ali za cji
Mo sto sta lo wi War sza wa S.A. Sys te my
elek trycz ne oraz au to ma ty ka, tj. elek trycz -
ne blo ko we AK PiA wraz z tzw. pro jek to -
wa niem szcze gó ło wym, przy na le żą do
Po li me x-Mo sto sta l. 

Prag ma tycz ne po dej ście
Kon fe ren cja mia ła ty po wo ro bo czy cha -

rak ter. W trak cie kon fe ren cji pre le gen ci 
re pre zen tu ją cy kon sor cjum: Agniesz ka
Ba giń ska, z -ca Dy rek to ra Pro jek tu Opo le 
ds. Han dlo wych Po li mex -Mo sto stal S.A.; 
An drzej Twar dow ski, Dy rek tor Za kła du
Elek trow ni Al stom Po wer sp. z o.o.;
Krzysz tof Sa dłow ski – Czło nek Za rzą du
Mo sto stal War sza wa S.A.; Ro man Ro ma -

now ski, Dy rek tor Han dlo wy Za kła du Ochro -
ny Śro do wi ska Al stom Po wer Sp. z o.o.;
Wal de mar Bo ro wiec ki, Kie row nik Dzia łu
Ofer to wa nia Mo sto stal War sza wa S.A.;
Wła dy sław Ko wa lik, Dy rek tor Pro jek tu
Opo le Al stom Po wer Sp. z o.o., Ro bert
Wo ło szyn, Dy rek tor Pro jek tu Opo le Po li mex
– Mo sto stal S. A. – okre śli li za sa dy wy bo ru
pod wy ko naw ców, omó wi li mi ni mal ne wy -
ma ga nia kwa li fi ka cyj ne w za kre sie po sia -
da nych re fe ren cji przez wy ko naw ców, kon -
dy cji fi nan so wej do staw ców, okre śli li po -
trzeb ne mo ce prze ro bów i usług oraz po -
trze bę po sia da nia przez pod wy ko naw ców
sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią i BHP. 

Pod kre ślo no zna cze nie prze strze ga nia
za sa dy zrow no wa żo nej po li ty ki ce no wej
w sto sun ku do ofe ro wa ne go stop nia ja ko ści
usług oraz do staw. Pod nie sio no też kwe stie
ko or dy na cji prac wszyst kich pod wy ko naw -
ców zwią za nych z eli mi na cją nie zgod no ści
na bu do wie, obo wią zu ją cym sys te mem
mo ni to ro wa nia prac oraz po li ty kę za rzą -
dza nia zmia na mi dzia łań har mo no gra mo -
wych w przy pad ku po wsta nia opóź nień.

Za po zna no uczest ni ków kon fe ren cji
z pro ce du rą za twier dze nia po wie rze nia
prac pod wy ko naw com umów bu dow la no -
-mon ta żo wych oraz do staw com urzą dzeń
po wy żej 8 mln PLN.

Przed sta wio no – na ży cze nie uczest ni -
ków kon fe ren cji – głów ne wa run ki fi nan -
so we i za sa dy wy bo ru pod wy ko naw ców
dla po szcze gól nych branż oraz za sa dy obo -
wią zu ją ce przy tzw. za ku pach zhar mo ni zo -
wa nych. Omó wio no pod sta wo wy za kres
wa run ków han dlo wych do ty czą cych: płat -
no ści, gwa ran cji ban ko wych, kar umow -
nych, stan dar dów umów i ra por to wa nia
oraz za kre su od po wie dzial no ści na sty kach
„gra nic do staw”. 

Stwier dzo no, iż za pew nie nie ja ko ści
i bez pie czeń stwa pra cy mu si być trak to wa -
ne ja ko wspól ny cel wszyst kich uczest ni -
ków pro ce su na każ dym je go eta pie re ali -
za cji. Tyl ko wte dy – w opi nii uczest ni ków
kon fe ren cji – pro ces bu do wy bę dzie two -
rzył in te gral ną ca łość i sku tecz nie umoż li -
wi urze czy wist nie nie am bit ne go za ło że nia
in we sto ra i wy ko naw ców za war te go w ha -
śle: „Ze ro nie zgod no ści i ze ro wy pad ków”.
Za de kla ro wa na przez człon ków Kon sor -
cjum wspól na po li ty ka ja ko ścio wa przy re -
ali za cji pro jek tu, to w kon se kwen cji ła -
twiej sze re la cje z do staw ca mi i pod wy ko -
naw ca mi. Jak wy ni ka ło z dys ku sji uczest -
ni cy pro ce su re ali za cyj ne go, ma ją peł ną
świa do mość sto ją cych przed ni mi wy zwań
zwią za nych z za pew nie niem wy so kiej ja -
ko ści prac pro jek to wych, wy ko naw czych,
mon ta żo wych oraz na pię tym har mo no gra -
mem ich wy ko na nia.

O ran dze dwu dnio wej ogól no pol skiej
kon fe ren cji świad czy po śred nio fakt
uczest nic twa w niej Zdzi sła wa Gaw li ka,
Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie Skar bu

Pań stwa. Uczest ni cy kon fe ren cji po stu lo -
wa li, aby or ga ni zo wać cy klicz ne spo tka nia
na w. w te ma ty, co po zwo li ło by sku tecz niej
uczest ni czyć w ko lej nych eta pach in we sty cji
oraz mo ni to ro wać pro ces prze bie gu tej istot -
nej dla go spo dar ki na ro do wej in we sty cji.

Za in te re so wa nie me diów
Kon fe ren cja pra so wa, któ rą po pro wa dził

Sła wo mir Kry stek, przy go to wa na ja ko
pro fe sjo nal ny brie fing z udzia łem pra sy
na uko wo -tech nicz nej, z ra cji tłum ne go
uczest nic twa pra sy, PAP, sta cji ra dio wych
i te le wi zyj nych oraz me diów elek tro nicz -
nych, prze ro dzi ła się w dłu go  trwa ją cą
kon fe ren cję pra so wą o sto sun ko wo du żym
roz rzu cie me ry to rycz nym po ru sza nych za -
gad nień (or ga ni za cja pla cu bu do wy, tech -
no lo gia blo ków, na bór pra cow ni ków, za -
gad nie nia trans por tu, mi ni ma li zo wa nie
uciąż li wo ści dla lo kal nej spo łecz no ści
zwią za nych z ro sną cą dy na mi ką pro ce su
in we sty cyj ne go, pro ble ma ty ka ko ope ra cji
pod mio tów uczest ni czą cych w pro ce sie in -
we sty cyj nym etc.). 

Na py ta nia me diów wy czer pu ją co od po -
wia da li: Zbi gniew Bic ki, Wi ce pre zes 
Za rzą du IGE iOŚ, Gre gor So bich, Pre zes
Za rzą du Po li mex -Mo sto stal S.A., Jo se 
An gel An dre as Lo pez, Wi ce pre zes Za rzą -
du Mo sto stal War sza wa S.A, Krzysz tof 
Sa dłow ski – Czło nek Za rzą du Mo sto stal
War sza wa S.A., Le sław Ku zaj, Pre zes Za -
rzą du Al stom, Po wer Sp. z o.o., Ja kub 
Si tek oraz Sła wo mir Kry stek.

Pod czas kon fe ren cji pod kre ślo no, iż blo -
ki, któ re po wsta ną są urzą dze nia mi naj -
now szej ge ne ra cji na pa ra me try nad kry -
tycz ne.  Dla te go gwa ran tu ją wy so ką efek -
tyw ność w trak cie wie lo let niej eks plo ata cji
oraz prze strze ga nie stan dar dów śro do wi -
sko wych. Re ali zo wa na opol ska in we sty cja
bę dzie ko lej nym do wo dem na to, iż współ -
cze sna ener ge ty ka kon wen cjo nal na opar ta
na wę glu ka mien nym speł nia naj wyż sze
eu ro pej skie nor my ochro ny przy ro dy.

Wśród za gad nień eko no micz nych prze -
wi jał się głów nie wą tek do ty czą cy no wych
miejsc pra cy, co ma szcze gól ne zna cze nie
dla Opolsz czy zny. 

Ma rek Biel ski
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w pierwszym półroczu 2014 r.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień w kalendarzu imprez.

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1. 26–27 Konferencja „Budowa nowych bloków 2x900 MW Opole IGEiOŚ i PGE GiEK S.A.
luty w Elektrowni Opole” o/Opole

2. 18–20 marzec Targi ENEX Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce

3. 18 marzec XIV Konferencja „Odnawialne Źródła Energi Targi Kielce IGEiOŚ i Targi Kielce 
– ENEX 2014”

4. marzec – Szkolenie zawodowe „Podstawy wiedzy Gliwice IGEiOŚ, Politechnika Śląska
czerwiec w energetyce”

5. przeniesiony Polsko-Amerykański Okrągły Stół Energetyczny Warszawa IGEiOŚ, MG i USEA
na październik

6. 13–15 maj Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER Poznań MTP, IGEiOŚ 

7. 24 maj V Turniej piłki nożnej w branży energetycznej Warszawa IGEiOŚ

8. Konferencja „Energetyka na węglu brunatnym  IGEiOŚ
w Polsce”

9. czerwiec Targi Water & Heat Kraków EasyFairs i IGEiOŚ

10. 3–5 czerwiec Power Gen Kolonia, Niemcy Stoisko kolektywne

11. czerwiec Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ
i spotkanie integracyjne

12. Konferencja „Rozpoczęcie budowy nowego Jaworzno IGEiOŚ i Tauron Wytwarzanie
bloku w Elektrowni Jaworzno” o/Jaworzno

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wraz
z Po li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach or ga ni zu ją dru gą edy cję szko -
le nia za wo do we go dla pra cow ni ków nie po sia da ją cych wy star cza -
ją cych kwa li fi ka cji w za kre sie ener ge ty ki i cie płow nic twa. 

Szko le nie to pod na zwą „Ener ge ty ka – pod sta wy wie dzy” od -
by wać się bę dzie w Gli wi cach w so bo ty i nie dzie le od mar ca
do czerw ca 2014 r. (6 spo tkań). Po pro wa dzą go pro fe so ro wie z Po -
li tech ni ki Ślą skiej i War szaw skiej oraz do świad cze ni ener ge ty cy.

Szko le nie za koń czy się eg za mi nem i wy sta wie niem świa dec twa
Po li tech ni ki Ślą skiej.

Godziny zajęć: sobota – 11:00 – 16:00, niedziela: 10:00 – 13:15.
Terminy zjazdów: 2 marca 2014, 22 – 23 marca 2014, 12 – 13

kwietnia 2014, 26 – 27 kwietnia 2014, 17 – 18 maja 2014, 31 maja
– 1 czerwca 2014.

Kurs dokształcający
„Energetyka –

podstawy wiedzy”
(marzec – czerwiec 2014 r.)

In for mu je my, że po raz czter na sty Izba Go spo dar cza Ener ge -
ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, wraz z Tar ga mi Kiel ce, or ga ni zu -
je kon fe ren cję pod na zwą „Od na wial ne Źró dła Ener gii”, któ -
ra od bę dzie się 18 mar ca br., to wa rzy sząc XVII Mię dzy na ro do -
wym Tar gom Ener ge ty ki i Elek tro tech ni ki ENEX 2014
w Kiel cach. 

Chce my, by te go rocz na kon fe ren cja mia ła prze ło mo we zna -
cze nie, gdyż do cho dzi wła śnie do osta tecz nych roz strzy gnięć le -
gi sla cyj nych, w od nie sie niu do od na wial nych źró deł ener -
gii. Ma my na dzie ję, że ak tu al ny pro jekt usta wy o OZE, po kon -
sul ta cjach i dys ku sjach, bę dzie osta tecz ną pod sta wą do sej mo -
wej usta wy, na któ rą ocze ku ją ener ge ty cy i za in te re so wa ne śro -
do wi ska. 

Kon fe ren cja w Kiel cach bę dzie sta no wić fo rum do dys ku -
sji o opty mal nych roz wią za niach le gi sla cyj nych w za kre sie od na -
wial nych źró deł ener gii, któ rych zna cze nie i udział w pol -
skiej ener ge ty ce są co raz więk sze. Wy stą pią na niej, m.in. przed -
sta wi cie le Mi ni ster stwa Go spo dar ki, Mi ni ster stwa Śro do wi -
ska, Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ki Wia tro wej, To wa -
rzy stwa Roz wo ju Ma łych Elek trow ni Wod nych oraz GDF Su -
ez Ener gia Pol ska S.A. Li czy my na obec ność Pa na Pre mie -
ra Ja nu sza Pie cho ciń skie go.

W cza sie przerw bę dzie moż na się za po znać z bo ga tą eks po zy -
cją, np. róż ne go ro dza ju urzą dzeń dla ener ge ty ki wia tro wej czy so -
lar nej oraz pre zen ta cją bio ma sy.

„Odnawialne
Źródła Energii”

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY

PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII
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RAPORT Z RYNKÓW 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU

Pod ko niec li sto pa da 2013 ro ku Eu ro pej ska Agen cja ds.
Współ pra cy Re gu la to rów Ener gii (ACER) oraz Ra da Eu ro pej -
skich Re gu la to rów Ener gii (CE ER) wspól nie za pre zen to wa-
ły do rocz ny ra port z mo ni to ro wa nia ryn ków. Do ku ment po świę -
co ny zo stał ryn kom ener gii elek trycz nej i ga zu, a tak że kon su -
men tom.

W od nie sie niu do hur to wych ryn ków ener gii elek trycz nej Ra -
port wska zu je na dal sze moż li wo ści ujed no li ca nia cen i wy ko rzy -
sta nia me cha ni zmu łą cze nia ryn ków (ang. mar ket -co upling), ja ko
na rzę dzia sprzy ja ją ce go kon wer gen cji. Przy rost trans -gra nicz nych
mo cy prze sy ło wych oce nio no ja ko nie wiel ki. Le kar stwem w tym
przy pad ku mo gły by być har mo ni za cja me tod ob li cze nio wych
na ob sza rze Eu ro py po przez in struk cje sie cio we w za kre sie alo ka -
cji mo cy oraz za rzą dza nie ogra ni cze nia mi. Jed no cze śnie stwier -
dzo no bar dziej efek tyw ne wy ko rzy sta nie sie ci. Wskaź nik wy ko -
rzy sta nia sie ci wy so kich na pięć wzrósł z 60% w ro ku 2010 do 76%
w ro ku 2012. 

W 2012 ro ku na ryn kach de ta licz nych na stą pił wzrost śred niej
ce ny ener gii o 4,6%. Go spo dar stwa do mo we na dal ko rzy sta ją
przede wszyst kim z ta ryf re gu lo wa nych, a licz ba skarg od od bior -
ców ro śnie.

W za kre sie ryn ków ga zu Ra port do ty czył li cen cji, cen w ta ry -
fach mię dzy na ro do wych, za sad bi lan so wa nia oraz bio ga zu.
Stwier dzo no zwięk szo ny ob rót ga zem na ryn kach bie żą cych, mi -
mo że ma ła licz ba kon trak tów po wią za nych z ro pą i brak przej rzy -
sto ści ta ryf mię dzy na ro do wych po wo du ją pew ne eko no micz nie
nie efek tyw ne prze pły wu ga zu. Po pyt na gaz ro śnie, spa da ją ogra -
ni cze nia kon trak to we, zaś LNG tra ci sys te ma tycz nie na zna cze niu.
Śred nie ce ny ga zu dla od bior ców de ta licz nych wzro sły w 2012 ro -
ku o 10%.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 06.12.2013

BAŁTYCKIE
FORUM ENERGETYCZNE

26 li sto pa da 2013 ro ku w Wil nie od by ło się V Bał tyc kie Fo rum
Ener ge tycz ne, w któ rym udział wzię li przed sta wi cie le prze my słu
i świa ta po li ty ki. Ob ra dy do ty czy ły róż no rod nych kwe stii zwią za -
nych z ryn ka mi ga zu i ener gii, w tym ak tu al nych ten den cji i prze -
wi dy wań na przy szłość.

Przed sta wi cie le Li twy pod kre śla li za leż ność swe go kra ju od im -
por tu ga zu wy ko rzy sty wa ne go do pro duk cji ener gii elek trycz nej
i na po trze by prze my słu che micz ne go. Li twa pła ci naj wyż sze ce ny
za gaz w Eu ro pie, któ re zna czą co wzro sły w okre sie ostat nich lat.
W tym kon tek ście zna cze nia na bie ra ją od na wial ne źró dła ener gii
i efek tyw ność ener ge tycz na. Po móc mo gła by  tak że bu do wa ter mi -
na lu LNG w Kłaj pe dzie. 

W związ ku z pla no wa ną in te gra cją li tew skie go sys te mu elek tro -
ener ge tycz ne go z sys te mem Eu ro py kon ty nen tal nej, wska zy wa no
na po trze bę wy ko rzy sta nia po łą czeń sta ło prą do wych, ja ko roz wią -
za nia przej ścio we go w ce lu utrzy ma nia po łą cze nia z sys te mem
wschod nim IPS/UPS.

Uczest ni cy Fo rum oma wia li glo bal ne ten den cje za cho dzą ce
na ryn kach ga zu i ener gii. Mi mo że obec nie naj więk sze za sto so -
wa nie do wy twa rza nia ener gii elek trycz nej znaj du je wę giel,
uczest ni cy spo tka nia prze wi dy wa li wzrost zna cze nia ga zu. Pew -

ną nie pew ność wią za no ze zmia na mi cen te go su row ca w przy -
szło ści, w szcze gól no ści z uwa gi na zwięk sze nie za po trze bo wa -
nia w Azji.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 10.12.2013

UNIJNY BUDŻET 
NA BADANIA I ROZWÓJ

Z po cząt kiem grud nia ubie głe go ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska wy -
sto so wa ła za pro sze nie do skła da nia wnio sków o do fi nan so wa nie
pro jek tów w ra mach pro gra mu Ho ry zont 2020, naj więk sze go jak
do tych czas pro gra mu wspie ra ją ce go ba da nia i in no wa cje. Sied -
mio let ni bu dżet wy no si tu 80 mld EUR. 

Po raz pierw szy Ko mi sja wy zna czy ła prio ry te ty w za kre sie fi -
nan so wa nia na okres dwóch lat, za pew nia jąc tym sa mym więk szą
prze wi dy wal ność stra te gii dla ba dań. Apli ka cje do ty czą ce ro -
ku 2014 moż na było skła dać od 11 grud nia 2013 ro ku. W ra mach
te go bu dże tu sku pio no się na trzech na stę pu ją cych ce lach: do sko -
na łej ka drze na uko wej (oko ło 3 mld EUR), przy wódz twie w prze -
my śle (oko ło 1,8 mld EUR) oraz wy zwa niach spo łecz nych (oko -
ło 2,8 mld EUR).

Pro gram prac prze wi du je wy dat ki w 12 klu czo wych ob sza rach.
Na rok 2014 na te ma ty zwią za ne z elek tro ener ge ty ką prze wi dzia -
no łącz nie 2 mld EUR. Wspar cie uzy skać ma ją pro jek ty pod ha -
słem „in te li gent ne sie ci i spo łecz no ści”, na kie ro wa ne na po szu ki -
wa nie roz wią zań ryn ko wych w za kre sie usług cy fro wych i mo bil -
nych. Ko lej nym ob sza rem jest „kon ku ren cyj na ener gia o ni skiej
emi sji CO2”, da lej „efek tyw ność ener ge tycz na” oraz pro jek ty
zwią za ne z ba da nia mi i pre zen ta cją roz wią zań bar dziej efek tyw -
nych ener ge tycz nie, a tak że gro ma dze niem fun du szy na pro pa go -
wa nie na ryn ku te go ty pu pro duk tów i usług. W ob sza rze „mo bil -
ność dla wzro stu” środ ki fi nan so we ma ją zo stać prze zna czo ne na
roz wój no wych tech no lo gii o ni skiej emi sji CO2 de dy ko wa nych
dla po jaz dów ko ło wych i stat ków oraz na po pra wę in te li gent nych
roz wią zań w tej dzie dzi nie.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 13.12.2013 

ZAMIANY PO POPYTOWEJ STRONIE
RYNKU ENERGII

Kon ku ren cja na de ta licz nych ryn kach ener gii elek trycz nej po -
wo du je, że bier ni do tej po ry od bior cy za mie nia ją się w ak tyw -
nych po szu ki wa czy ofert, któ re w lep szy spo sób od po wia dać bę -
dą ich po trze bom. W tym kon tek ście Eu re lec tric opu bli ko wał dwa
no we ra por ty, któ re za pre zen to wa ne zo sta ły pod czas VI Ci ti zens'
Ener gy Fo rum w Lon dy nie. Pierw szy z do ku men tów pre zen tu je -
za pa try wa nie się prze my słu na ro lę od bior ców w zmie nia ją cym
się sys te mie elek tro ener ge tycz nym. Wska zu je on na na rzę dzia re -
gu la cyj ne, któ re UE i or ga ny kra jo we po win ny za sto so wać, aby
umoż li wić kon su men tom wy ko rzy sta nie ich po ten cja łu wy ni ka ją -
ce go z ela stycz no ści i efek tyw ne go użyt ko wa nia ener gii. Dru gi
ra port przed sta wia dzia ła nia już obec nie po dej mo wa ne przez eu -
ro pej ską elek tro ener ge ty kę w ce lu po pra wy funk cjo no wa nia ryn -
ku de ta licz ne go.

Roz wi ja ją ce się tech no lo gie cy fro we zmie nia ją spo sób ko mu -
ni ko wa nia się i wza jem ne go od dzia ły wa nia od bior ców i do -
staw ców usług. Udo sko na la ne są no we po my sły, ta kie jak in te -
li gent ne urzą dze nia po mia ro we i in te li gent ne sie ci. Co raz czę -
ściej sły chać o kon cep cji ak tyw ne go od bior cy. No we po dej ście

Energetyka na świecie



ma umoż li wić od bior com uzy ska nie oszczęd no ści fi nan so -
wych i zmniej sze nie zu ży cia ener gii elek trycz nej dzię ki do s-
to so wa niu po py tu na ener gię do sy gna łów ryn ko wych (ang. de -
man dre spon se). Re ali za cja te go sce na riu sza wy ma gać bę dzie
od usta wo daw ców i re gu la to rów na po zio mie UE i kra jo wym
usta no wie nia ram praw nych, wzmac nia ją cych ro lę od bior ców
ener gii. 

EU RE LEC TRIC Da ily News – 19.12.2013

NOWE UREGULOWANIA PRAWNE
DOTYCZĄCE POWIETRZA

W dru giej po ło wie grud nia 2013 ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska
opu bli ko wa ła dłu go ocze ki wa ną ak tu ali za cję prze pi sów zwią -
za nych z ja ko ścią po wie trza. Pa kiet le gi sla cyj ny obej mu je zre -
wi do wa ną Dy rek ty wę w spra wie kra jo wych ce lów emi syj nych,
Pro to kół z Göte bor ga – okre śla ją cy po zio my emi sji dla za nie -
czysz czeń po wie trza po ro ku 2020, a tak że pro po zy cję ogra ni -
cze nia emi sji ze śred niej ska li in sta la cji wy ko rzy stu ją cych pro -
ces spa la nia.

W ra mach ak tu ali za cji Dy rek ty wy przy ję to, iż rocz ne li mi ty
emi sji dwu tlen ku siar ki, tlen ków azo tu, amo nia ku oraz nie me ta -
no wych lot nych związ ków or ga nicz nych, usta no wio ne pier wot nie
do 2010 ro ku, obo wią zy wać bę dą do 2020 ro ku. Jed no cze śnie za -
pro po no wa no war to ści gra nicz ne dla wy mie nio nych wcze śniej
związ ków na okres 2020-2030, do dat ko wo uwzględ nia jąc w tym
za kre sie czą stecz ki PM2.5 oraz me tan.

Je że li cho dzi o Pro to kół z Göte bor ga, to ma on zo stać włą czo -
ny do tre ści przed mio to wej Dy rek ty wy.

W od nie sie niu do in sta la cji wy ko rzy stu ją cych pro ces spa la nia,
któ rych moc wy no si od 1 do 50 MW, przed sta wio no je dy nie ogól -
ne pro po zy cje, z po mi nię ciem tech nicz nej i eko no micz nej o ce ny
skut ków wdro że nia no wych roz wią zań.

EU RE LEC TRIC Da ily News – 07.01.2014 

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZMIANY
ZASAD OCENY ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO
W dru giej de ka dzie grud nia 2013 ro ku, w ra mach tzw. trój dia -

lo gu, przed sta wi cie le Par la men tu Eu ro pej skie go, Ra dy UE i Ko -
mi sji Eu ro pej skiej osią gnę li po ro zu mie nie do ty czą ce re wi zji Dy -
rek ty wy w spra wie oce ny od dzia ły wa nia śro do wi sko we go. Ce lem
prze glą du jest za pew nie nie wy so kie go po zio mu ochro ny śro do wi -
ska i zdro wia ludz kie go po przez usta no wie nie po wszech nych, mi -
ni mal nych wy ma gań do oce ny wpły wu wy bra nych pu blicz nych
i pry wat nych pro jek tów in we sty cyj nych na śro do wi sko.

Ko mi sja pro po no wa ła, że by wła dze kra jo we zo sta ły zo bo wią za -
ne do oce ny wpły wu śro do wi sko we go pro jek tów rów no le gle w za -
kre sie wy ni ka ją cym z Dy rek ty wy, jak i z in nych in stru men tów
praw nych UE. W ra mach osią gnię te go kom pro mi su po dej ście to
ma być opcjo nal ne dla państw człon kow skich, po dob nie jak sko or -
dy no wa ne oraz po łą czo ne pro ce du ry.

Za kres Dy rek ty wy po zo sta nie ten sam. Za rów no Aneks 1, wska -
zu ją cy ty py pro jek tów, dla któ rych oce na śro do wi sko wa jest ob li -
ga to ryj na, oraz Aneks 2, okre śla ją cy ro dza je pro jek tów, w od nie -
sie niu do któ rych o ko niecz no ści oce ny de cy du je sam kraj, po zo -
sta ną  nie zmie nio ne. Ure gu lo wa nia zwią za ne z po szu ki wa niem
i wy do by wa niem ga zu łup ko we go za war te zo sta ną w od ręb nym
do ku men cie.

Iden ty fi ka cja klu czo wych od dzia ły wań na śro do wi sko co do za -
sa dy re ali zo wa na bę dzie z ini cja ty wy de we lo pe ra. Oce na wpły wu
uwzględ niać ma no wy czyn nik śro do wi sko wy w po sta ci bio róż no -
rod no ści. Mo ni to ro wa nie śro do wi sko we do ty czyć bę dzie aspek -
tów klu czo wych i wy ko rzy sty wać kry te ria wy szcze gól nio ne
w Anek sie III. 

Ko mi tet Sta łych Przed sta wi cie li (CO RE PER), któ ry przy go -
to wu je de cy zje Ra dy Mi ni strów, jesz cze w ubie głym ro ku za -
twier dził uzgod nie nia z Par la men tem. Te raz pro jekt po wi nien
zo stać for mal nie przy ję ty przez Ra dę i Par la ment Eu ro pej ski.
Prze wi du je się, że koń co wy tekst zo sta nie opu bli ko wa ny
na wio snę.
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STANDARYZACJA 
W OBSZARZE 

INTELIGENTNYCH SIECI
W mar cu 2011 ro ku  Ko mi sja Eu ro pej ska wy stą pi ła do eu ro -

pej skich or ga ni za cji stan da ry za cyj nych o re ali za cję dzia łań
na rzecz wspar cia i roz wo ju stan dar dów do ty czą cych in te li gent -
nych sie ci (ang. smart grids). Cel to za pew nie nie spój no ści roz -
wią zań i pro mo wa nie in no wa cyj no ści. Pra ce w przed mio to wym
za kre sie wciąż trwa ją. Pu bli ka cja zak tu ali zo wa nej li sty prio ry te -
to wych stan dar dów nie zbęd nych do upo wszech nie nia in te li gent -
nych sie ci w Eu ro pie spo dzie wa na jest we wrze śniu bie żą ce go
ro ku.

Na po trze by re ali za cji zle ce nia jed nost ki stan da ry za cyj ne za wią -
za ły Gru pę Ko or dy na cyj ną ds. In te li gent nych Sie ci (CEN -CE NE -
LEC -ET SI Smart Grid Co or di na tion Gro up).

Za po trze bo wa nie Ko mi sji obej mo wa ło  trzy ob sza ry: układ tech -
nicz nych do ku men tów re fe ren cyj nych, zrów no wa żo ny pro ces
stan da ry za cji i n a rzę dzia umoż li wia ją ce za in te re so wa nym stro nom
współ pra cę, a tak że zbiór spój nych stan dar dów. 

Pod ko niec 2012 ro ku wy da nych zo sta ło 5 pierw szych do ku -
men tów. W od po wie dzi, Eu re lec tric, we współ pra cy z or ga ni za cją
eu ro pej skich ope ra to rów sie ci dys try bu cyj nych ED SO for Smart
Grids, wska zał lu ki w pro po no wa nym po dej ściu. W po ło wie 2013
ro ku, Gru pa Ko or dy na cyj na zo sta ła po pro szo na przez Ko mi sję
o we ry fi ka cję wy ka zu prio ry te to wych stan dar dów. Koń co we wer -
sje do ku men tów Gru py ma ją zo stać za twier dzo ne z koń cem te go
ro ku.
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PLAN DZIAŁAŃ 
DLA „NIEBIESKIEJ ENERGII”

20 stycz nia Dy rek cja Ge ne ral na ds. Ener gii i Dy rek cja Ge ne ral -
na ds. Go spo dar ki Mor skiej za pre zen to wa ły no wy plan dzia łań
ma ją cych na ce lu uła twie nie przy szłe go roz wo ju w Eu ro pie ener -
ge ty ki od na wial nej  ze źró deł oce anicz nych. Naj waż niej szym po -
my słem jest utwo rze nie Fo rum Ener gii Oce anicz nej, któ re sku pi
za in te re so wa ne stro ny na po trze by bu do wy mo cy i in ten sy fi ka cji
współ pra cy. Ce lem jest peł na ko mer cja li za cja ener ge ty ki oce -
anicz nej. 

Prze mysł zwią za ny z ener gią fal i pły wów w Eu ro pie wciąż po -
zo sta je w po wi ja kach, nie mniej, w oce nie Ko mi sji, po sia da on du -
ży po ten cjał je że li cho dzi o wzrost za trud nie nia. Do 2035 ro ku
stwo rzo nych mo że zo stać na wet 40 000 miejsc pra cy. 

Ska lę moż li wo ści roz wo jo wych sek to ra sza cu je się na po -
dob ną do tej, ja ką osią gnę ła ener ge ty ka wia tro wa na ob sza rach
mor skich. Z uwa gi na to, że wy twa rza nie ener gii z fal i pły wów
prze bie ga w spo sób mniej zmien ny niż w przy pad ku ener gii 
wia tro wej czy sło necz nej, źró dła te mo gły by rów no wa żyć 
po daż ener gii z in nych źró deł od na wial nych. Ilość moż li wej
do po zy ska nia ener gii w ska li glo bal nej prze wyż sza obec ne
i przy szłe za po trze bo wa nie na ener gię. Naj lep sze wa run ki dla 
no wych źró deł wy stę pu ją wzdłuż wy brze ży Oce anu Atlan tyc kie -
go, ale też na Mo rzu Śród ziem nym i Bał ty ku. Więk szość 
firm roz wi ja ją cych od no śne tech no lo gie zlo ka li zo wa na jest
w Eu ro pie. 
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