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• 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 pre mier 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. – W szczy to wym
mo men cie bę dą tu pra co wać 4 ty sią ce lu dzi, 600 pro jek tan -
tów, 350 do staw ców, 200 pod wy ko naw ców. 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 – to z ko lei pa na sło wa. Koszt in we sty cji jest sza co -

wa ny na 11,5 mld zł. W kwiet niu 2013 r. kie ro wa ny przez

Krzysz to fa Ki lia na Za rząd PGE ogło sił re zy gna cję z roz bu do -

wy Opo la, a w czerw cu 2013 r. pre mier po in for mo wał, że rząd

znaj dzie środ ki i spo so by, aby ta in we sty cja by ła re ali zo wa na.

Dla cze go do szło do zmia ny pre ze sa PGE i je go de cy zji?

– Pan Krzysz tof Ki lian zło żył re zy gna cję, a po wo dy je go de cy -

zji są za war te w ra por cie bie żą cym spół ki i każ dy mo że do nich

się gnąć. Rok te mu jed nym z ar gu men tów prze ciw inwe sty cji

w Opo lu by ła oba wa, że je śli PGE bę dzie ją re ali zo wa ła, to mniej -

szo ścio wi ak cjo na riu sze zo sta ną na ra że ni na stra ty. Dziś, po uru -

cho mie niu pro jek tu, oka zu je się, że wa lo ry spół ki są war te o kil ka -

na ście pro cent wię cej. To po ka zu je, że moż na po go dzić re ali za cję

po li ty ki pu blicz nej z in te re sa mi wła ści cie li.

A in we sty cja w Opo lu – bu do wa dwóch su per no wo cze snych

blo ków wę glo wych o łącz nej mo cy 1800 MW – jest bez wąt pie nia

klu czo wa dla bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go Pol ski. W przy szło -

ści prąd z tej elek trow ni bę dą wy ko rzy sty wać 2 mln go spo darstw

do mo wych.

• Ja ki mi mo ca mi dys po nu ją elek trow nie, nad któ ry mi MSP
spra wu je nad zór wła ści ciel ski?

– Gru py ener ge tycz ne nad zo ro wa ne przez Mi ni ster stwo Skar bu

dys po nu ją 22,8 GW za in sta lo wa nych mo cy i pro du ku ją ok. 60%

mo cy za in sta lo wa nej w Kra jo wym Sys te mie Ener ge tycz nym. 12,8

GW przy pa da na PGE, mo ce Tau ro nu to 5,5 GW, Enei – 3,2 GW,

a Ener gi – 1,3 GW. W cią gu naj bliż szych sze ściu lat po wsta ną no -

wo cze sne blo ki o łącz nej mo cy 5000 MW, za spo ka ja ją ce 13% na -

sze go za po trze bo wa nia. Na kła dy na roz bu do wę mo cy wy twór -

czych spół ek z udzia łem Skar bu Pań stwa wy nio są 30 mld zł. To in -

we sty cje na ska lę ja kiej do tąd nie by ło. 

• Opo le II bę dzie mia ło moc 1800 MW, in ne elek trow nie rów -
nież pla nu ją bu do wę no wych blo ków, czy nie „gro zi” nam nad -
miar mo cy i te kosz tow ne in we sty cje się nie „zbi lan su ją”?

– Bu do wa no wych mo cy jest nie zbęd na. Elek trow nie i elek tro -

cie płow nie są już w du żym stop niu wy eks plo ato wa ne. Bli sko 55%

mo cy przy pa da na tur bo ze spo ły pra cu ją ce od po nad 30 lat, a tyl ko

jed na czwar ta na te eks plo ato wa ne mniej niż 20 lat. Do te go do cho -

dzą wy mo gi unij nej po li ty ki kli ma tycz nej. Dla te go w nad zo ro wa -

nych przez Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa gru pach ener ge tycz nych

pro wa dzo ne są na sze ro ką ska lę dzia ła nia mo der ni za cyj no–od two -

rze nio we, w szcze gól no ści w za kre sie pod no sze nia efek tyw no ści

i do sto so wa nia jed no stek wy twór czych do wy mo gów śro do wi sko -

wych. Mo der ni za cji wy ma ga tak że sieć dys try bu cyj na. Gru py

ener ge tycz ne pla nu ją za in we sto wać w ten seg ment po nad 40 mld

zł do 2020 r. 

• Elek trow nię ją dro wą war to ści 40–60 mld zł ma zre ali zo wać
spół ka PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na, wspar ta przez KGHM
Pol ska Miedź, Tau ron Pol ska Ener gia i Enea. A PGNiG, KGHM
oraz spół ki ener ge tycz ne PGE, Enea i Tau ron ma ją wspól nie po -

Budowa nowych mocy
jest niezbędna

– Kom pe ten cje Mi ni stra Go spo dar ki oraz Mi ni stra Skar -
bu Pań stwa w ob sza rze ener ge ty ki nie du blu ją się. Mi ni -
ster Go spo dar ki spra wu je nad zór nad bez pie czeń stwem
za opa trze nia w ener gię elek trycz ną oraz bez pie czeń -
stwem kra jo wych sys te mów ener ge tycz nych. Wy ni ka to
m.in. z usta wy Pra wo ener ge tycz ne z 1997 r. Z ko lei Mi -
ni ster Skar bu Pań stwa od po wia da za prze kształ ce nia
wła sno ścio we oraz wy ko nu je upraw nie nia wła ści ciel -
skie wy ni ka ją ce z po sia da nych ak cji w nad zo ro wa nych
pod mio tach. Je śli mó wi my o ewen tu al nym łą cze niu, to
kon cep cyj nie wi dział bym to ra czej w for mie urzę du ds.
ener gii i kli ma tu. To wy ni ka wprost z po li ty ki Unii Eu ro -
pej skiej – mó wi WŁO DZI MIERZ KAR PIŃ SKI, Mi ni ster
Skar bu Pań stwa, w roz mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem. WŁO DZI MIERZ KAR PIŃ SKI (ur. 16.11.1961 r. w Pu ła wach), od 24 kwiet -

nia 2013 r. Mi ni ster Skar bu Pań stwa, jest ab sol wen tem Wy dzia łu In ży -
nie rii Che micz nej Po li tech ni ki War szaw skiej. Ukoń czył stu dia po dy plo -
mo we na Uni wer sy te cie War szaw skim i Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło -
dow skiej z za kre su za rzą dza nia i pra wa UE. Z ad mi ni stra cją zwią za ny
od 1994 r. W la tach 1994–2002 peł nił funk cję wi ce pre zy den ta Pu ław, na -
stęp nie do 2005 r. był rad nym mia sta oraz człon kiem za rzą du Za kła dów
Azo to wych „Pu ła wy” S. A., któ re za je go ka den cji uda nie de biu to wa ły
na War szaw skiej Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych. W 2010 r. zo stał
sze fem Ko mi sji Nad zwy czaj nej do roz pa trze nia pro jek tów ustaw i uchwał
do ty czą cych usu wa nia skut ków i za po bie ga nia po wo dzi. Był za stęp cą
prze wod ni czą ce go Ko mi sji Skar bu Pań stwa i prze wod ni czą cym Ko mi sji
do Spraw Służb Spe cjal nych. 9 sierp nia 2011 r. zo stał po wo ła ny na sta no -
wi sko se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji, a 23 li sto pa da 2011 r. na sta no wi sko se kre ta rza sta nu w Mi ni ster -
stwie Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji. Po seł na Sejm RP V, VI i VII ka den cji.

dokończenie na str. 6
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szu ki wać i wy do by wać z łup ków wę glo wo do ry. Jak wpły nie to na
kon dy cję fi nan so wą spół ek oraz ich wła sne pla ny in we sty cyj ne?

– Prio ry te ty pol skiej po li ty ki ener ge tycz nej w od nie sie niu

do ener ge ty ki ją dro wej zo sta ły okre ślo ne w do ku men cie z 2009 r.

„Po li ty ka Ener ge tycz na Pol ski do 2030 ro ku”. Z ko lei w stycz niu

te go ro ku Ra da Mi ni strów przy ję ła „Pro gram pol skiej ener ge ty ki

ją dro wej” przy go to wa ny przez Mi ni stra Go spo dar ki. De cy zja

o wpro wa dze niu w Pol sce ener ge ty ki ją dro wej wy ni ka z ko niecz -

no ści za pew nie nia do staw od po wied niej ilo ści ener gii elek trycz -

nej, po roz sąd nych ce nach, przy rów no cze snym za cho wa niu wy -

mo gów zwią za nych z ochro ną śro do wi ska. Zo bo wią zu je nas do te -

go unij ny Pa kiet Kli ma tycz no -Ener ge tycz ny.

Ze wzglę du na zna cze nie stra te gicz ne ener ge ty ki ją dro wej dla sze -

ro ko po ję te go bez pie czeń stwa pań stwa przy ję to, że in we sto rem

pierw szych elek trow ni ją dro wych w Pol sce, do ok. 6000 MW, bę dzie

PGE, naj więk sza pol ska gru pa ener ge tycz na Na to miast dzia ła nia

ope ra tor skie bę dą pro wa dzo ne przez jej spół kę za leż ną PGE EJ 1.

To przed się wzię cie o wiel kiej ska li, dla te go w pro jekt ją dro wy

za an ga żo wa ły się rów nież Tau ron, Enea i KGHM. We wrze -

śniu 2012 r. po mię dzy ty mi spół ka mi a PGE zo stał pod pi sa ny list

in ten cyj ny do ty czą cy uczest nic twa w przy go to wa niu, bu do wie

i eks plo ata cji elek trow ni ją dro wej. Stro ny pa ra fo wa ły tak że umo -

wę wspól ni ków, któ ra zo sta nie pod pi sa na po uzy ska niu nie zbęd -

nych zgód kor po ra cyj nych każ dej ze stron. 

Je śli cho dzi o gaz łup ko wy, to wspo mnia ne po ro zu mie nie wy ga -

sło z po cząt kiem te go ro ku. Spo śród je go sy gna ta riu szy wy do by cie

by ło pod sta wo wym biz ne sem dla PGNiG, któ re zde cy do wa nie

pod trzy mu je za in te re so wa nie po szu ki wa niem ga zu z łup ków, choć

zre wi do wa ło po li ty kę współ pra cy w tym za kre sie. Do brym przy -

kła dem jest bar dzo waż ne po ro zu mie nie PGNiG z ame ry kań skim

Che vro nem, a więc jed nym z li de rów świa to we go ryn ku naf to wo -

-ga zo we go. Wej ście Ame ry ka nów w ten pro jekt świad czy o tym, że

wi dzą w Pol sce biz nes – re al ną szan sę na wy do by cie ga zu łup ko we -

go. Pierw szym eta pem łup ko wej współ pra cy obu firm bę dzie wy -

ko na nie w tym ro ku od wier tu ba daw cze go na na le żą cej do PGNiG

kon ce sji To ma szów Lu bel ski. Umo wa umoż li wia nie ty ko wspól ne

od wier ty, ale tak że wy mia nę do świad czeń, ob ni że nie kosz tów, roz -

ło że nie ry zy ka i – co bar dzo waż ne – przy spie sze nie po szu ki wań. 

•W mar cu rząd przy jął pro jek ty ustaw do ty czą ce wy do by cia ga zu
z łup ków, m.in. do 2020 r. zwal nia jąc je z po dat ku. Z dru giej stro ny
pre mier za po wie dział, że za 6 lat da ni ny na rzecz pań stwa z ty tu łu
wy do by cia nie po win ny prze kro czyć 40% do cho dów z wy do by cia.

– Cho dzi o stwo rze nie prze pi sów, któ re za pew nią spra wie dli wy

po dział zy sków z dzia łal no ści wy do byw czej po mię dzy pań stwem

a przed się bior ca mi. Od po wied nie za pi sy praw ne ma ją za gwa ran -

to wać kli mat sprzy ja ją cy za an ga żo wa niu in we sto rów i za chę ca ją -

cy ich do wy do by wa nia wę glo wo do rów w Pol sce. Je śli nie zo sta -

nie wy ko na na od po wied nia licz ba od wier tów, ni gdy nie do wie my

się ja kie do kład nie są na sze za so by. W tym ro ku PGNiG za mie rza

za in we sto wać w po szu ki wa nie su row ców 0,9 mld zł. Te wy dat ki

obej mą od wier ce nie w Pol sce po nad 30 otwo rów w tym 8 łup ko -

wych. Kon ty nu ację prac pla nu je tak że PKN Or len. 

• W ener ge ty ce pol skiej naj waż niej szy głos ma ją mi ni ster stwa:
skar bu, któ re – o czym by ło wy żej – spra wu je nad zór wła ści ciel -
ski, go spo dar ki, któ re od po wia da za bez pie czeń stwo ener ge tycz ne
kra ju i śro do wi ska. Ta ka sy tu acja z jed nej stro ny sprzy ja du blo -
wa niu, a z dru giej – pro wa dzi do kon flik tów. Czy jest po mysł
na jej ure gu lo wa nie, np. w for mie Mi ni ster stwa Ener ge ty ki,
o któ rym by ła mo wa przed re kon struk cją rzą du?

– Sku pie nie wszel kich kom pe ten cji zwią za nych z nad zo ro wa -

niem sek to ra ener ge tycz ne go w jed nym urzę dzie nie jest moż li we

ze wzglę du na obo wią zu ją ce prze pi sy. Par la ment Eu ro pej ski wpro -

wa dził dy rek ty wą za sa dę tzw. unbun dlin gu, czy li roz dzia łu ope ra -

to rów sys te mów prze sy ło wych od dzia łal no ści wy twór czej. Ope -

ra to rzy sys te mów prze sy ło wych nie mo gą być nad zo ro wa ni przez

ten sam pod miot co spół ki wy twór cze. Stąd też prze nie sie nie nad -

zo ru nad spół ka mi PSE i Gaz – Sys te mem z Mi ni ster stwa Skar bu

Pań stwa do re sor tu go spo dar ki.

• Ja kie są za tem pla ny MSP od no śnie ener ge ty ki?
– Bu do wa nie war to ści grup ener ge tycz nych przy jed no cze snym

re ali zo wa niu in te re su pu blicz ne go. Kon cen tru je my się na ak tyw -

nym i sku tecz nym nad zo rze nad in we sty cja mi re ali zo wa ny mi

przez gru py ener ge tycz ne, któ re ma ją za pew nić bez pie czeń stwo

ener ge tycz ne pań stwa a mó wiąc wprost: bez pie czeń stwo oby wa -

te li. 

• Dzię ku ję za roz mo wę.

Do 2020 r. war tość in we sty cji w ener ge ty kę wy nie sie 60 mld zł,
w tym: 30 mld zł – in we sty cje w no we blo ki ener ge tycz ne, 10 mld zł
– na kła dy na roz bu do wę i mo der ni za cję obiek tów Kra jo wej Sie ci Prze -
sy ło wej i 18 mld zł – in we sty cje w in fra struk tu rę ga zo wą. 

W cią gu kil ku lat po wsta ną blo ki o łącz nej mo cy 5 tys. MW, tj. ok. 13%
pol skie go za po trze bo wa nia na moc.

W 2013 r. pro duk cja ener gii czte rech naj więk szych grup ener ge tycz -
nych z udzia łem Skar bu Pań stwa (Tau ron, PGE, Enea, Ener ga), któ re
łącz nie ma ją 15,8 mln klien tów, wy nio sła 93,04 TWh.

*  *  *
Na in te rak tyw nej ma pie http://msp.gov.pl/pl/ma pa -in we sty cji -ener -

get/24501,In we sty cje -ener ge tycz ne -do -2030-r.html za miesz czo no
(stan na li piec 2014 r.) lo ka li za cje klu czo wych pro jek tów ener ge tycz -
nych w Pol sce re ali zo wa nych przez Spół ki Skar bu Pań stwa: naj więk sze
elek trow nie, ter mi nal LNG, naf to port, ga zo cią gi, ma ga zy ny ro py i ga zu
oraz in for ma cje o po stę pie prac.

Elek trow nia Opo le (in we stor GK PGE, war tość in we sty cji 11,6 mld zł
brut to, pla no wa ne za koń cze nie in we sty cji: blok 5 – III kwar tał 2018 r.
blok 6 – I kwar tał 2019 r.), Za kład Wy twa rza nia (Elek tro cie płow nia)
Ty chy (GK TAU RON Pol ska Ener gia, ok. 618 mln zł, 2016 r.), Elek trow -
nia Tu rów (GK PGE, ok. 4 mld zł, 2019 r.), Elek trow nia Ja worz no III
(GK TAU RON Pol ska Ener gia, ok. 5,4 mld zł, I kwar tał 2019 r.), Elek -
trow nia Ko zie ni ce II (GK ENEA, ok. 6,4 mld zł, li piec 2017 r.), Elek tro -
cie płow nia Sta lo wa Wo la (GK TAU RON Pol ska Ener gia i GK PGNIG,
ok. 1,5 mld zł, 2015 r.), Elek tro cie płow nia Rze szów (GK PGE, ok. 107
mln zł, IV kw. 2014 r.), Elek tro cie płow nia Wło cła wek (PKN OR LEN SA,
ok. 1,4 mld zł, IV kwar tał 2015 r.), Elek tro cie płow nia Go rzów (GK PGE,
ok. 690 mln zł, 2016 r.), Elek tro cie płow nia Ła gi sza (GK TAU RON Pol -
ska Ener gia, ok. 1,5 mld zł, 2018 r.) i pla no wa na Elek trow nia Pu ła wy
(Gru pa Azo ty PU ŁA WY i GK PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na).

W Świ no uj ściu bu do wa ny jest pierw szy w Pol sce ter mi nal LNG, któ -
ry po zwo li spro wa dzić gaz z do wol nej stro ny świa ta, za spo ka ja jąc jed -
ną trze cią na sze go za po trze bo wa nia na ten su ro wiec (Pol skie LNG SA,
ok. 3 mld zł, 2015 r.), a w Gdań sku – ter mi nal naf to wy, czy li hub ener -
ge tycz ny, któ ry umoż li wi prze ła du nek mor ski im por to wa nych i eks por -
to wa nych su row ców (PERN „Przy jaźń” SA, Etap I (de dy ko wa ny ro pie
naf to wej) – 415 mln zł, 2015 r.).
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ASMET od ponad 25 lat produkuje elementy złączne do urządzeń ciśnieniowych,
turbin gazowych i parowych. Wykonujemy śruby i nakrętki specjalne na
podstawie rysunków klienta i norm. Wyroby Firmy ASMET wykorzystywane są
m.in. w produkcji maszyn, w przemyśle chemicznym i petrochemicznym,
energetyce (także wiatrowej). Park maszynowy pozwala na wykonanie gwintów
do M400x8. Wykonujemy wyroby ze stali oraz stopów specjalnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

ASMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Reguły, Al. Jerozolimskie 280, 05-820 Piastów

tel. 22 723-63-26, asmet@asmet.com.pl, www.asmet.com.pl



• Są dzę, że jest pan za do wo lo ny z przy ję cia przez Ra dę Mi ni -
strów przed ło żo ne go przez pa na Ra por tu z re ali za cji Po li ty ki eko -
lo gicz nej pań stwa w la tach 2009–2012 z per spek ty wą do ro -
ku 2016.

– Pod sta wo wym ce lem ra por tu by ła oce na re ali za cji po li ty ki
eko lo gicz nej Pol ski w la tach 2009–2012 zgod nie z wcze śniej przy -
ję tą stra te gią. Wśród wie lu zmian spo wo do wa nych re ali za cją
wspo mnia nej stra te gii znaj du ją się, m.in. suk ces le gi sla cyj ny, ja -
kim by ło wej ście w ży cie usta wy o oce nach od dzia ły wa nia na śro -
do wi sko, spa dek emi sji za nie czysz czeń py ło wych z za kła dów
szcze gól nie uciąż li wych czy wzrost in we sty cji zwią za nych z bu -
do wą sie ci ka na li za cyj nych oraz oczysz czal ni ście ków. Oczy wi -
ście, wie le też jesz cze zo sta ło do zro bie nia. Jed nym z naj istot niej -
szych pro ble mów po zo sta je ni ska emi sja spo wo do wa na, przede
wszyst kim, przez sek tor by to wo -ko mu nal ny oraz emi sje z trans -
por tu. 

Chcia ła bym jed nak zwró cić uwa gę, że wpływ Po li ty ki eko lo -
gicz nej pań stwa 2009–2012, ja ko osob ne go do ku men tu stra te gicz -
ne go, na re ali za cję klu czo wych dzia łań do ty czą cych ochro ny śro -
do wi ska, był ogra ni czo ny. Głów nym mo to rem zmian w tym ob sza -
rze by ły in ne do ku men ty stra te gicz ne oraz ope ra cyj ne obo wią zu ją -
ce na po zio mie kra ju oraz re gio nów, w szcze gól no ści: Kra jo wy
Pro gram Oczysz cza nia Ście ków Ko mu nal nych, Kra jo wy Pro gram
Go spo dar ki Od pa da mi oraz wy mo gi wy ni ka ją ce z pra wa Unii Eu -
ro pej skiej. 

Z te go też wzglę du klu czo we ce le w ob sza rze ochro ny śro do wi -
ska w per spek ty wie do ro ku 2020 zo sta ły za pla no wa ne w no wych
do ku men tach, np. w Stra te gii Roz wo ju Kra ju czy Stra te gii Bez pie -
czeń stwo Ener ge tycz ne i Śro do wi sko. Waż nym uzu peł nie niem
tych do ku men tów – w ob sza rze ada pta cji do zmian kli ma tycz nych
– jest Stra te gicz ny plan ada pta cji dla sek to rów i ob sza rów wraż li -
wych na zmia ny kli ma tu do ro ku 2020 z per spek ty wą do ro ku
2030, tzw. SPA 2020, przy ję ty przez Ra dę Mi ni strów w paź dzier ni -
ku ub. ro ku. 
• W Ra por cie na pi sa no m.in., że w okre sie 2007–2011 na stą pił

pra wie dwu krot ny wzrost udzia łu ener gii od na wial nej w pro duk -
cji ener gii elek trycz nej ogó łem z 4,3% w 2008 r. do 8% w 2011 r.,
ale… mi mo dy na micz ne go wzro stu w 2011 r. Pol ska znaj do wa ła
się w gro nie państw UE, któ re po zy sku ją naj mniej ener gii ze źró -
deł od na wial nych. Co trze ba zro bić, by speł nić wy ma ga nia unij -
ne go pa kie tu 3 x 20?

– Sek tor OZE do pie ro się w Pol sce roz wi ja, ale udział ener gii
od na wial nej w kra jo wym ko szy ku ener ge tycz nym sys te ma tycz nie
ro śnie. Sza cu je my, że w 2020 r. osią gnie po ziom ok. 15–16%, czy -

li wy peł ni my zo bo wią za nie w ra mach Pa kie tu Kli ma tycz no -Ener -
ge tycz ne go. Z pew no ścią wpływ na roz wój te go sek to ra bę dą mia -
ły no we re gu la cje przy ję te przez rząd i pro ce do wa ne obec nie
w par la men cie. Ja ko mi ni ster śro do wi ska mo gę za pew nić, że bę -
dzie my kon ty nu ować przed się wzię cia wspie ra ją ce roz wój OZE
m.in. po przez na rzę dzia i in stru men ty fi nan so we do stęp ne w Na ro -
do wym Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. 
• Czy im port skro plo ne go ga zu LNG po mo że w re ali za cji te go

ce lu?
– Pol ska po trze bu je dy wer sy fi ka cji źró deł wy twa rza nia. Dy wer -

sy fi ka cja port fe la to wzrost bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go i po -
pra wa sta nu śro do wi ska – w tym przede wszyst kim ja ko ści po wie -
trza. Ale waż ne jest też, że tyl ko przy speł nie niu tych dwóch wa -
run ków ma ona sens.
• Pań scy po przed ni cy mie li kry tycz ne na sta wie nie do Pa kie tu

Ener ge tycz no -Kli ma tycz ne go. I tak An drzej Kra szew ski w 2011 r.
za blo ko wał przy ję cie kon klu zji Ra dy ds. Śro do wi ska w spra wie
ma py dro go wej go spo dar ki ni sko emi syj nej do ro ku 2050, a je go
na stęp ca, Mar cin Ko ro lec, uwa żał, że o wyż szych ce lach re duk -
cyj nych, o po li ty ce kli ma tycz nej w dłu gim ter mi nie, mo że my roz -
ma wiać je dy nie w kon tek ście po ro zu mie nia glo bal ne go, któ re
po win ni śmy pod pi sać w 2015 r., w trak cie CO P21 w Pa ry żu. Ja -
kie jest Pa na sta no wi sko wo bec stycz nio wej de kla ra cji Ko mi sji
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– W dys ku sji o przy szło ści ener ge tycz nej Eu ro py, ja ką to -
czy my czy to na mię dzy na ro do wym, czy kra jo wym po -
dwór ku prze wi ja się jed nak wą tek in no wa cyj no ści i roz -
wo ju tech no lo gicz ne go. Ten po stęp ko niecz ny jest tak że
w przy pad ku pol skiej bran ży elek tro ener ge tycz nej. I to
nie tyl ko ze wzglę du na re ali za cję po li ty ki kli ma tycz nej,
ale przede wszyst kim ze wzglę du na ko niecz ność pod no -
sze nia kon ku ren cyj no ści ryn ko wej przed się biorstw
– mó wi MA CIEJ GRA BOW SKI, mi ni ster śro do wi ska, w roz -
mo wie z Je rzym Bo ja no wi czem.

MA CIEJ H. GRA BOW SKI (1959), ab sol went Wy dzia łu Eko no mi ki Trans -
por tu Uni wer sy te tu Gdań skie go (w 1997 r. zo stał dok to rem eko no mii)
i Wy dzia łu Na wi ga cyj ne go Wyż szej Szko ły Mor skiej, mi ni strem śro do wi -
ska zo stał w li sto pa dzie 2013 r. W la tach 80. ub. wie ku pra co wał w Pol -
skich Li niach Oce anicz nych ja ko ofi cer po kła do wy. Przez 18 lat roz wi jał
In sty tut Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą, gdzie od 1991 r. peł nił funk cję
wi ce pre ze sa. W la tach 1994–2000 wy kła dał na Uni wer sy te cie Gdań -
skim, roz wi jał Pol skie Fo rum Stra te gii Li zboń skiej oraz Pol skie Fo rum
Oby wa tel skie, uczest ni czył w pra cach nad przy go to wa niem Stra te gii
Roz wo ju Kra ju 2007–2015. W mar cu 2008 r. zo stał człon kiem Ze spo łu
Do rad ców Stra te gicz nych Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, a w li sto pa dzie zo stał
po wo ła ny na pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Fi nan sów, gdzie był
od po wie dzial ny za sys tem po dat ko wy. Był człon kiem Ko mi sji Nad zo ru Fi -
nan so we go (2011–2012), a od lu te go do li sto pa da 2013 r. – Głów nym
Rzecz ni kiem Dys cy pli ny Fi nan sów Pu blicz nych.



Eu ro pej skiej, któ ra za pro po no wa ła re duk cję emi sji ga zów cie -
plar nia nych do 2030 r. o 40% oraz zwięk sze nie udzia łu źró deł
od na wial nych do 27%, ale bez pre cy zo wa nia go na po zio mie
kra jo wym?

– Nie uwa żam, że moi po przed ni cy by li prze ciw ni Pa kie to wi
Ener ge tycz no -Kli ma tycz ne mu ja ko na rzę dziu słu żą ce mu re duk cji
emi sji ga zów cie plar nia nych. Pol skie sta no wi sko wy ni ka ło ra czej
ze stra te gii re ali za cji ce lów za war tych w pa kie cie. I pod tym
wzglę dem zga dzam się z po przed ni ka mi. Ochro na kli ma tu i re duk -
cja emi sji tak, ale pod wa run kiem do sto so wa nia wy so ko ści ce lów,
tem pa i me tod ich re ali za cji do moż li wo ści po szcze gól nych go spo -
da rek. Po li ty ka kli ma tycz na mu si być stra te gią roz wo ju za pew nia -
ją cą po pra wę sta nu śro do wi ska przy jed no cze snym za pew nie niu
lu dziom god ne go ży cia, a nie na rzę dziem na rzu ca nia ogra ni czeń
i ha mo wa nia roz wo ju go spo dar cze go i spo łecz ne go. 

• Czy o tym dys ku to wa no pod czas lip co we go nie for mal ne go
po sie dze nia Ra dy UE ds. Śro do wi ska w Me dio la nie?

– Pod czas Ra dy w Me dio la nie dys ku to wa li śmy przede wszyst -
kim o dzia ła niach sty mu lu ją cych wzrost tzw. zie lo nych miejsc pra -
cy w UE. Dy na micz ne i do brze funk cjo nu ją ce ryn ki pra cy od gry -
wa ją bo wiem klu czo wą ro lę w uła twia niu przej ścia w kie run ku
zrów no wa żo nej go spo dar ki. Mu si my jed nak pa mię tać, że czyn ni -
kiem klu czo wym dla kre owa nia ge ne ral ne go po py tu na pra cę jest
przede wszyst kim wy so ki i sta bil ny wzrost go spo dar czy. Ra da nie
przy nio sła żad nych efek tów w po sta ci re stryk cji czy no wych re gu -
la cji dla bran ży ener ge tycz nej, bo to też nie ro la te go ty pu spo tkań. 
• Jak pan wi dzi przy szłość wę gla ja ko pa li wa w elek trow niach

i elek tro cie płow niach?
– Wę giel dłu go jesz cze bę dzie po waż nym no śni kiem ener gii, nie

tyl ko w Pol sce, ale też w in nych kra jach. Nie trze ba zresz tą da le ko
szu kać, np. w Niem czech, gdzie re ali zo wa ny jest am bit ny pro gram
roz wo ju OZE, ener ge ty ka wę glo wa jest da lej roz wi ja na ja ko waż -
ny ele ment ko szy ka ener ge tycz ne go. Wę giel sam w so bie nie mu -
si być, jak to się przy ję ło, tym złym, brud nym źró dłem ener gii.
Wie le za le ży od no wo cze snych tech no lo gii i in no wa cji sto so wa -
nych w gór nic twie czy ener ge ty ce.
• 25 lip ca Sejm uchwa lił rzą do wy pro jekt usta wy o spe cjal nym

po dat ku wę glo wo do ro wym, czy li opo dat ko wa niu wy do by cia wę -
glo wo do rów przez wpro wa dze nia spe cjal ne go po dat ku wę glo wo -
do ro we go od zy sków z dzia łal no ści wy do byw czej wę glo wo do rów?
Czy usta wa uwzględ nia wszyst kie su ge stie Mi ni ster stwa Śro do wi -
ska?

– Za pro po no wa ny przez Mi ni stra Fi nan sów i przy ję ty przez rząd
sys tem opo dat ko wa nia jest wg mnie sa tys fak cjo nu ją cy i dla przed -
się bior ców, i dla bu dże tu pań stwa. Po bór po dat ków od 2020 r. po -
wi nien za chę cać in we sto rów do kon ty nu owa nia wy do by cia, bo
w po cząt ko wej fa zie dzia łal no ści nie ge ne ru je on zy sków, a wy so -
kie kosz ty. Da je my więc naj pierw szan sę fir mom na szyb szy roz -
wój in we sty cji bez nad mier nych ob cią żeń fi skal nych, by po tem
czer pać do cho dy dla bu dże tu pań stwa. Spo dzie wam się, że w tym
ro ku doj dzie my do po nad 80 od wier tów po szu ki waw czych za ga -
zem łup ko wym. Do po cząt ku sierp nia br. fir my wy ko na ły już 65
od wier tów, ko lej ny jest w trak cie prac. Oczy wi ście, na wy do by cie
na ska lę prze my sło wą trze ba bę dzie jesz cze tro chę po cze kać. Jed -
nak już te raz wy ni ki z nie któ rych od wier tów są obie cu ją ce. W tym
ro ku mo że już zo stać wy ko na ny pierw szy od wiert, któ ry da prze -
pływ ga zu z łup ków na ska lę ko mer cyj ną, czy li po zwa la ją cy przy -
pusz czać, że w Pol sce są szan se na opła cal ne wy do by cie.
• A jak pan sko men tu je roz po czę cie pod ko niec lip ca przez Ko -

mi sję Eu ro pej ską po stę po wa nia są do we go prze ciw ko Pol sce, do -
ty czą ce go wpro wa dzo nych w ze szłym ro ku prze pi sów umoż li wia -
ją cych wy ko na nie od wier tów do głę bo ko ści 5000 m bez ko niecz -
no ści spo rzą dze nia oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko?

– Na ra zie ana li zu je my de cy zję Ko mi sji Eu ro pej skiej przed
udzie le niem for mal nej od po wie dzi. Zmia na w pol skim pra wie
o oce nie od dzia ły wa nia na śro do wi sko pier wot nie mia ła na ce lu

przy spie sze nie ba dań i po szu ki wa nia ga zu łup ko we go. Gdy in we -
sto rzy, któ rzy uzy ska li kon ce sje i wszyst kie ko niecz ne de cy zje śro -
do wi sko we, po prze pro wa dze niu wła snych ana liz po sta na wia li
nie znacz nie zmie nić lo ka li za cję od wier tu, mu sie li roz po czy nać
od no wa ca łą pro ce du rę oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko. To
znacz nie prze dłu ża ło pro ces po szu ki waw czy. 
• Na ja kim eta pie jest im ple men ta cja dy rek tyw unij nych o opo -

dat ko wa niu wo dy prze pły wo wej chło dzą cej? 
– Zwrot kosz tów za usłu gi wod ne wy ni ka z art. 9 Ra mo wej dy -

rek ty wy wod nej. Obec nie kwe stie opłat śro do wi sko wych, m.in.
za ko rzy sta nie z wód, re gu lu je Pra wo ochro ny śro do wi ska. Jed nak
dwie bran że są zwol nio ne z ich po no sze nia: rol nic two, w tym ho -
dow la ryb i ener ge ty ka. Ko mi sja Eu ro pej ska zwra ca ła nam już
uwa gę na ko niecz ność znie sie nia przed mio to wych zwol nień.
W skie ro wa nym do Pol ski za py ta niu wska za ła, iż po win ni śmy roz -
wa żyć zwrot kosz tów za usłu gi wod ne, w tym za po bór wód, ich
prze cho wy wa nie lub spię trza nie. Obo wią zek ten po wi nien ob jąć
wszyst kie głów ne sek to ry, w po dzia le co naj mniej na: prze mysł,
rol nic two i go spo dar stwa do mo we. Z te go punk tu wi dze nia zwol -
nie nia z po bie ra nia opłat nie mo gą być na dal ak cep to wa ne. Do dat -
ko wo, peł ne wdro że nie za sa dy zwro tu kosz tów usług wod nych ma
istot ne znacz nie dla speł nie nia wa run ku ex an te dla in we sty cji
w go spo dar ce wod nej. Je go speł nie nie wa run ku je płat no ści w ra -
mach per spek ty wy fi nan so wej UE 2014–2020. W tej chwi li pro -
wa dzi my pra ce nad za ło że nia mi do no we go Pra wa wod ne go, któ -
re za wie rać bę dzie re gu la cje do ty cząc opłat za ko rzy sta nie z wo dy.
Szcze gó ły w spra wie spo so bu po bo ru, jak i wiel ko ści opłat bę dą
sze ro ko kon sul to wa ne w trak cie pi sa nia pro jek tu usta wy i zwią za -
nych z tym prac le gi sla cyj nych.
• A ja kie jest pa na zda nie od no ście do de zy de ra tu NIK, któ ra

– ne ga tyw nie oce nia jąc pro ces po wsta wa nia lą do wych farm wia -
tro wych w Pol sce – ob li gu je Mi ni stra Śro do wi ska do pod ję cia ini -
cja ty wy le gi sla cyj nej w za kre sie zmia ny roz po rzą dze nia w spra -
wie do pusz czal nych po zio mów ha ła su w śro do wi sku oraz okre śle -
nia me to do lo gii je go oce ny?

– Obec nie de cy zje o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach farm
wia tro wych prze pro wa dza wójt gmi ny. Sa mo rząd, wy da jąc zgo dę
na te go ty pu in we sty cje, mu si wziąć pod uwa gę opi nie eks per tów,
m.in. re gio nal ne go dy rek to ra ochro ny śro do wi ska oraz in spek cji
sa ni tar nej. W tym pro ce sie de cy zyj nym po win na tak że uczest ni -
czyć lo kal na spo łecz ność. 

Lo ka li za cje farm wia tro wych, w tym ich od le głość od za bu do -
wań miesz kal nych, są in dy wi du al nie roz pa try wa ne dla każ dej in -
we sty cji. Ta kie roz wią za nie po zwa la szcze gó ło wo prze ana li zo wać
wpływ przed się wzię cia i na lu dzi, i na śro do wi sko, a tak że wska -
zać bez piecz ną lo ka li za cję. Wpro wa dze nie do pra wo daw stwa za -
pi sów re gu lu ją cych mi ni mal ną od le głość elek trow ni wia tro wych
od te re nów za miesz ka łych jest trud ne, gdyż bez piecz na od le głość
za le ży od wie lu czyn ni ków, m.in. in dy wi du al nych pa ra me trów
tech nicz nych tur bin czy ukształ to wa nia te re nu. Za war cie w ak tach
praw nych ja kich kol wiek, cho ciaż by przy bli żo nych war to ści pa ra -
me tru od da le nia, ze wzglę du na brak wie lu klu czo wych i in dy wi -
du al nych da nych tech nicz nych oraz śro do wi sko wych, obar czo ne
by ło by bar dzo du żą nie pew no ścią.

Ra port NIK wska zu je jed nak pew ne nie pra wi dło wo ści w pro ce -
sie lo ka li zo wa nia farm wia tro wych. Po ka zu je, że sa mo rząd, któ ry
po wi nien re pre zen to wać in te re sy miesz kań ców w spo sób prze ja -
wia ją cy tro skę o ich kom fort ży cia, nie za wsze speł nia swo ją ro lę.
Dla te go ana li zu je my wska zów ki NIK i za sta na wia my się nad
wpro wa dze niem roz wią zań, któ re po go dzą i in te re sy miesz kań -
ców, i po trze bę roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii. 
• Wróć my do Ra por tu. Stwier dzo no w nim, że dla po li ty ki

ochro ny śro do wi ska do ro ku 2020 istot ne bę dzie m.in. ogra ni cze -
nie dzia łań do naj istot niej szych klu czo wych pro ble mów ochro ny
śro do wi ska i pre cy zyj ne okre śle nie pod mio tów od po wie dzial nych
za re ali za cję dzia łań oraz re al ne go ho ry zon tu cza so we go i źró deł
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fi nan so wa nia. Czy i ja ka ro la w re ali za cji tych dzia łań przy pad -
nie elek tro ener ge ty ce?

– W sek to rze elek tro ener ge tycz nym wie le in we sty cji pro śro do -
wi sko wych już zre ali zo wa no, co nie ozna cza, że mo że on spo cząć
na lau rach. Jed ny mi z naj waż niej szych wy zwań i za dań na naj bliż -
sze la ta są dal sze in we sty cje ob ni ża ją ce emi syj ność te go sek to ra.
W tej mo der ni za cji po moc ne bę dą z pew no ścią cza so we, dar mo we
upraw nie nia do emi sji ga zów cie plar nia nych. Zmniej szą one ob -
cią że nia sek to ra ener ge tycz ne go wy ni ka ją ce z eu ro pej skie go sys -
te mu han dlu emi sja mi ga zów cie plar nia nych, jed nak wa run kiem
ich uzy ska nia jest zre ali zo wa nie za dań in we sty cyj nych zwią za -
nych z ogra ni cza niem emi sji ga zów cie plar nia nych.

Pol ski plan mo der ni za cji sek to ra ener gii elek trycz nej, za twier -
dzo ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską, obej mu je po nad 340 pro jek tów
in we sty cyj nych, któ rych łącz na war tość to po nad 28 mld eu ro. 

W ce lu zła go dze nia ob cią żeń fi nan so wych wy ni ka ją cych z do -
sto so wa nia się do no wych stan dar dów emi syj nych w za kre sie py -
łów SO2 i NOX wpro wa dzi li śmy dla in sta la cji ener ge tycz nych
o mo cy ciepl nej więk szej niż 50 MW me cha nizm de ro ga cyj ny.
Prze su nie on w cza sie ter min na do sto so wa nie do no wych wy ma -
gań ze stycz nia 2016 r. mak sy mal nie do ro ku 2023. Po nad to in sta -
la cje spa la nia pa liw mo gą być ob ję te do dat ko wym obo wiąz kiem
zwią za nym z do sto so wa niem do naj lep szych do stęp nych tech nik
BAT. Do sto so wa nie do BAT mo że być wy ma ga ne do pie ro po
2020 r. – ter min ten za le ży w du żej mie rze od tem pa prac nad re -
wi zją wy ma gań BAT dla sek to ra, któ re są ak tu al nie pro wa dzo ne
przez eks per tów Mi ni ster stwa Śro do wi ska. 
• Na kła dy na ochro nę śro do wi ska per ca pi ta w Pol sce kształ tu -

ją się na po zio mie po nad 3-krot nie niż szym niż śred nia dla Unii
Eu ro pej skiej. Na ile tę nie zbyt chlub ną sta ty sty kę mo gą po pra wić
„no we” (2014–2020) fun du sze eu ro pej skie?

– Na tle Unii Eu ro pej skiej na sze na kła dy na śro do wi sko mo że
i nie wy glą da ją naj bar dziej im po nu ją co, co nie ozna cza, że nie
ma my suk ce sów w tym ob sza rze. Przez ostat nie 25 lat na pro eko -
lo gicz ne in we sty cje wy da li śmy po nad 53 mld zł, two rząc przy
tym uni ka to wy – na ska lę świa to wą – sys tem fi nan so wa nia te go
ty pu pro jek tów skła da ją cy się z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz fun du szy wo je wódz kich.
Naj wię cej środ ków prze zna czy li śmy na ochro nę wód oraz po wie -
trza. Zmo der ni zo wa li śmy też kra jo wy prze mysł ener ge tycz ny,
ogra ni cza jąc emi sje szko dli wych ga zów i py łów. O bli sko 500 tys.
ha zwięk szy li śmy po wierzch nię la sów, któ ra na dal, zgod nie
z Kra jo wym Pro gra mem Zwięk sza nia Le si sto ści, sys te ma tycz nie
ro śnie.

Nie spo sób też po mi nąć suk ce sów w ob sza rze re duk cji emi sji
ga zów cie plar nia nych. Od ro ku ba zo we go, czy li 1988, uda ło się
nam ogra ni czyć ich emi sję o po nad 30% i to przy jed no cze snym,
dwu krot nym wzro ście go spo dar czym. To je den z naj bar dziej im -
po nu ją cych wy ni ków spo śród stron Pro to ko łu z Kio to, tym bar -
dziej, że na dal, w du żej mie rze, je ste śmy kra jem prze my sło wym. 

Oczy wi ście wie le ma my jesz cze do zro bie nia, choć by w ob sza -
rze go spo dar ki wod nej czy ada pta cji do zmie nia ją ce go się kli ma -
tu. Z pew no ścią fun du sze eu ro pej skie bę dą istot nym źró dłem
wspar cia fi nan so we go dla dal szej zrów no wa żo nej trans for ma cji. 
• Czy mo że pan zdra dzić ja kie ak ty praw ne do ty czą ce ener ge ty -

ki przy go to wu je re sort: cze go bę dą do ty czyć i ja kie mo gą być
skut ki ich wpro wa dze nia w ży cie?

– Na fo rum Unii Eu ro pej skiej to czy my obec nie dys ku sję na te -
mat przy szło ści eu ro pej skiej po li ty ki kli ma tycz no -ener ge tycz nej
na la ta 2020–2030. Klu czo we de cy zje w tej spra wie mo gą za paść
już w tym ro ku, pod czas paź dzier ni ko wej Ra dy UE.
• Dzię ku ję za roz mo wę.



MIÊDZYNARODOWE ENERGETYCZNE TARGI BIELSKIE

27. ENERGETAB 

16 - 18. 09. 2014

- najwiêksze targi energetyczne w Europie Œrodkowej
- ponad 700 wystawców z Europy, Azji i Ameryki

TARGI ENERGETAB 2014
Przed na mi ko lej na – już 27. edy cja Mię dzy na ro do wych

Ener ge tycz nych Tar gów Biel skich ENER GE TAB 2014,
któ re od bę dą się w dniach: od 16 do 18 wrze śnia br. 

ENER GE TAB to naj więk sze w Pol sce tar gi no wo cze -
snych urzą dzeń, apa ra tu ry i tech no lo gii dla prze my słu
ener ge tycz ne go i jed no z naj waż niej szych spo tkań czo ło -
wych przed sta wi cie li sek to ra elek tro ener ge tycz ne go. 

Na te go rocz ne tar gi ENER GE TAB 2014 wpły nę ły zgło -
sze nia od oko ło 700 wy staw ców z 20 kra jów Eu ro py i Azji,
któ rzy pra gną za de mon stro wać swo je naj now sze pro duk -
ty dla mo der ni zu ją cej się pol skiej ener ge ty ki. Wśród wy -
staw ców spo tka my za rów no do brze zna ne mię dzy na ro -
do we kor po ra cje do star cza ją ce peł ny wa chlarz pro duk -
tów na glo bal ne ryn ki, jak też więk szość li czą cych się
na pol skim ryn ku do staw ców naj bar dziej za awan so wa -
nych tech no lo gicz nie ma szyn, urzą dzeń i apa ra tów, słu żą -
cych nie za wod ne mu wy twa rza niu i do star cza niu ener gii
elek trycz nej. Co raz wię cej eks po no wa nych pro duk tów
zwią za nych jest z pod no sze niem efek tyw no ści ener ge -
tycz nej wy twa rza nia bądź użyt ko wa nia ener gii oraz z za -
sto so wa niem od na wial nych źró deł ener gii.

Za kres te ma tycz ny eks po zy cji tar go wej jest bar dzo
ob szer ny i obej mu je: wy twa rza nie, prze sy ła nie i dys -
try bu cję ener gii elek trycz nej i ciepl nej, ele men ty i apa -
ra tu rę elek tro tech ni ki, sys te my au to ma ty ki i ste ro wa -
nia a tak że spe cja li stycz ne na rzę dzia i po jaz dy oraz
usłu gi zwią za ne z po wyż szy mi bran ża mi.

ENER GE TAB to naj licz niej od wie dza ne tar gi przez pro -
fe sjo na li stów z bran ży i do sko na łe miej sce pro mo cji i bu -

do wy wi ze run ku fir my, umoż li wia ją ce jed no cze sne spo -
tka nia pro du cen tów z klien ta mi a tak że ko ope ran ta mi czy
na wet kon ku ren ta mi.

Naj now sze, pre zen to wa ne na tar gach pro duk ty, tj. urzą -
dze nia, apa ra ty, osprzęt czy tech no lo gie bądź sys te my in -
for ma tycz ne, wy staw cy mo gą zgła szać do kon kur su tar -
go we go. Ma ją one szan sę zdo być, cie szą ce się bar dzo
wy so kim pre sti żem, wy róż nie nia. De cy zję o przy zna niu
wy róż nie nia i je go ka te go rii po dej mu je Ko mi sja Kon kur so -
wa, któ rą two rzą eks per ci part ne rów tar gów. Ogło sze nie
de cy zji Ko mi sji Kon kur so wej na stą pi w go dzi nach po po łu -
dnio wych pierw sze go dnia Tar gów. 

Licz nie re pre zen to wa ne na tar gach są me dia, szcze gól -
nie bran żo we cza so pi sma i por ta le in ter ne to we. Tar gom
bę dą też to wa rzy szy ły kon fe ren cje, se mi na ria i spe cjal ne
pre zen ta cje przy go to wa ne przez wy staw ców. Or ga ni za to -
rzy spo dzie wa ją się, że tar gi ENER GE TAB 2014 ko lej ny
raz po twier dzą swój pry mat wśród naj więk szych i naj licz -
niej od wie dza nych tar gów bran ży ener ge tycz nej w Środ -
ko wej Eu ro pie.

Pro gram tar gów oraz in ne przy dat ne in for ma cje są
na bie żą co ak tu ali zo wa ne na stro nie www.ener ge tab.pl. 

Na te go rocz ne tar gi ENER GE TAB 2014 za pra sza my
do ZIAD Biel sko -Bia ła S.A. (Al. Ar mii Kra jo wej 220)
w dniach 16 i 17 wrze śnia w godz. od 9:00 do 17:00, na -
to miast 18 wrze śnia w godz. od 9:00 do 15:00.

Tra dy cyj nie już na tar gi wstęp jest bez płat ny.

Or ga ni za to rzy ENER GE TAB



• Pa nie Am ba sa do rze, Kró le stwo Ni der lan dów choć nie wiel kie
te ry to rial nie, na le ży do naj bar dziej go spo dar czo roz wi nię tych
państw nie tyl ko w eu ro pej skiej ska li, ale i świa ta. Jak kształ tu je
się obec nie mix ener ge tycz ny, mam na my śli źró dła ener gii elek -
trycz nej sta no wią ce pod sta wę ni der landz kiej ener ge ty ki (gaz, olej
mi ne ral ny, wę giel, ener gia ją dro wa, źró dła od na wial ne)?

• Skąd Kró le stwo Ni der lan dów po zy sku je kon wen cjo nal ne pa -
li wa? Czy głów nie jest to gaz ziem ny wy do by wa ny w kra ju? 

– Z uwa gi na fakt, iż je ste śmy naj więk szym pro du cen tem oraz
eks por te rem ga zu ziem ne go na ob sza rze UE, to wła śnie gaz sta no -
wi głów ne źró dło ener gii kra ju. Nie mniej czas szczy to we go wy do -
by cia ga zu jest już za na mi – na sze za so by te go no śni ka ener gii
sys te ma tycz nie ma le ją. Kró le stwo mo że utrzy mać obec ny po ziom
wy do by cia aż do ok. 2025 ro ku. Rząd ma am bi cje, aby w opar ciu
o sil ną po zy cję wyj ścio wą, Kró le stwo Ni der lan dów sta ło się ryn -

kiem wy mia ny ga zu („ga zo wym ron dem”) w pół noc no -za chod niej
Eu ro pie.

Sek tor ga zo wy jest bar dzo waż ny dla na szej go spo dar ki. Przy -
cho dy z ga zu ziem ne go wy no szą oko ło 10 mld eu ro rocz nie. Bli -
sko po ło wa cał ko wi te go zu ży cia ener gii w Ni der lan dach przy pa da
na kon sump cję ga zu ziem ne go. A przy po mi nam, że je ste śmy je go
naj więk szym pro du cen tem w Unii Eu ro pej skiej. Po le Gro nin gen
jest jed nym z dzie się ciu naj więk szych złóż ga zu na świe cie.
W Kró le stwie ist nie ją rów nież set ki ma łych złóż ga zu znaj du ją -
cych się pod zie mią, jak rów nież w ob rę bie ho len der skiej czę ści
szel fu kon ty nen tal ne go (na mo rzu). Mi mo, że za so by ga zu się
zmniej sza ją, Ni der lan dom mo że uda się utrzy mać czo ło wą po zy -
cję na tym po lu przez naj bliż sze 10 lat. W tym cza sie sy tu acja ule -
gnie zmia nie: z eks por te ra ga zu (net to) sta nie my się je go im por te -
rem (net to). Dla te go też mój rząd chce, aby kraj stał się ryn kiem
wy mia ny ga zu (ga zo we ron do) dla pół noc no-za chod niej Eu ro py.
Nie tyl ko wy do by cie ga zu, ale tak że je go tran zyt, skła do wa nie,
han del i roz wój wie dzy z nim zwią za nej są waż ny mi dla Kró le stwa
Ni der lan dów kwe stia mi, ja ko osi wy mia ny ga zo wej. Przez
umiesz cze nie me go kra ju w cen trum ga zo wej wy mia ny, rząd pra -
gnie stwo rzyć wię cej miejsc pra cy, a tak że zwięk szyć bez pie czeń -
stwo do staw su row ca.
•Wa sza Eks ce len cjo, Pa na oj czy zna dys po nu je jed ną elek trow -

nię ją dro wą w Bors se le. Pla ny jej roz bu do wy o no wy re ak tor zo -
sta ły prze su nię te w cza sie. Dla cze go i na jak dłu go? Czy w dłuż -
szej per spek ty wie ist nie je wo la zbu do wa nia no wych elek trow ni
ją dro wych? 

WSPÓŁPRACA ENERGETYCZNA: HOLANDIA – POLSKA
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Gaz ziemny podstawą
energetyki Niderlandów

Rozmowa z Jego Ekscelencją,
PAULEM P.J. BEKKERSEM,

Ambasadorem Królestwa Niderlandów
w Polsce.

PAUL P.J. BEK KERS. 1988 – Uni -
wer sy tet w Nij me gen: ma gi ster
pra wa, spe cja li za cja: Mię dzy na ro -
do we Pra wo Pu blicz ne, Za rzą dza -
nie i Eko no mia. 1986 – Co lum bia
– Uni wer sy tet w Am ster da mie, pra -
wo ame ry kań skie. 1987 – ONZ Ge -
ne wa, staż. 1994 – Uni wer sy tet
w Lej dzie, hi sto ria. Do świad cze nie
za wo do we: 1984–1988 – prze wod -
nik wy cie czek w Ju go sła wii, Ru mu -
ni, na Wę grzech i w Al ba nii; w Ho -
tel plan & OAD, wa ka cje kul tu ral ne.
Pra cę w Mi ni ster stwie Spraw Za -
gra nicz nych Paul Bek kers roz po -
czął w 1988 ro ku: 1989 – Am ba sa -
da Kró le stwa Ni der lan dów w Akrze, Gha na, trze ci se kre tarz ds. han dlu
i po mo cy roz wo jo wej. 1991 – Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych, Ha ga,
De par ta ment Wie lo stron nej Po mo cy Roz wo jo wej i Pro gra mów Spe cjal -
nych, Dział Po mo cy Hu ma ni tar nej. 1994 – Am ba sa da Kró le stwa Ni der lan -
dów w Pre to rii, RPA, At taché ds. Kul tu ry i Pra sy oraz Ochro ny Śro do wi -
ska. 1998 – Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych, Ha ga, Kie row nik Dzia łu
Mię dzy na ro do wej Po li ty ki Kul tu ral nej & Za stęp ca Am ba sa do ra ds. Współ -
pra cy Kul tu ral nej. 2001 – Am ba sa da Kró le stwa Ni der lan dów w An ka rze,
Tur cja, Za stęp ca Sze fa Mi sji, Kie row nik Dzia łu Po li tycz ne go. 2005 – Mi -
ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych, Ha ga, Dy rek tor ds. Zdro wia, Gen der
i Spo łe czeń stwa Oby wa tel skie go & Am ba sa dor Nad zwy czaj ny ds.
HIV/Aids. 2009 – Am ba sa dor Kró le stwa Ni der lan dów w Ma le zji. 2013 –
Am ba sa dor Kró le stwa Ni der lan dów w Rze czy po spo li tej Pol skiej, tak że
akre dy to wa ny w Re pu bli ce Bia ło ruś. Paul P.J. Bek kers ma 53 la ta, jest żo -
na ty (Agne ta Lins sen) i ma trój kę dzie ci.



– Fir my ener ge tycz ne Del ta i RWE/Es sent, któ re po cząt ko wo wy -
ra ża ły za in te re so wa nie bu do wą dru giej elek trow ni ją dro wej w Bors -
se le, w koń cu stycz nia 2012 r. po in for mo wa ły rząd, że nie bę dą ubie -
gać się o po zwo le nie na bu do wę no wej jed nost ki. Po wo dem te go jest
to, iż w do bie kry zy su go spo dar cze go za po trze bo wa nie na ener gię
elek trycz ną spa da, co zbie ga dziś się w cza sie ze wzro stem zdol no -
ści do pro duk cji ener gii elek trycz nej (efek tyw ność), w efek cie cze -
go ob ser wu je my ro sną cą pre sja na ob niż kę cen ener gii elek trycz nej
w pół noc no-za chod niej czę ści Sta re go Kon ty nen tu. 

Obec nie ża den z pro du cen tów ener gii elek trycz nej nie pla nu je
bu do wy no wej elek trow ni ją dro wej. Po ten cjal nych, przy szłych za -
mó wień na no we jed nost ki nie moż na jed nak że wy klu czyć. Rząd
kon ty nu uje przy go to wa nia do bu do wy no wej elek trow ni ato mo -
wej przez sek tor pry wat ny, m.in. po przez opra co wy wa nie no wych
ry go ry stycz nych prze pi sów bez pie czeń stwa. Kosz ty ewen tu al nie
wy bu do wa nych no wych elek trow ni, w tym do ty czą cych od pa dów
ją dro wych i środ ków bez pie czeń stwa, nie bę dą ob ję te rzą do wym
wspar ciem.
• Ja ki jest sto su nek Ho len drów do ener ge ty ki ją dro wej? 
– Przed wy da rze nia mi w Fu ku shi mie w 2011 ro ku, pra wie 60%

ho len der skie go spo łe czeń stwa opo wia da ło się za ener gią ją dro wą,
oko ło 25% re spon den tów by ło prze ciw, a 15% wy ra ża ło wąt pli wo -
ści, we dle ba da nia opu bli ko wa ne go przez Per la vi ciu te, w 2011 r.,
a zre ali zo wa ne go przez Uni wer sy tet w Gro nin gen. Da ne te ule gły
istot nej zmia nie po ka ta stro fie w Ja po nii. Gdy te sa me py ta nia za -
da no re spon den tom po tym zda rze niu, jed na trze cia z nich by ła
prze ciw na ener ge ty ce ją dro wej, jed na trze cia za, na to miast resz ta
nie mia ła zda nia.
• Czy Kró le stwo na dal jest eks por te rem ener gii elek trycz nej,

a je śli tak, to do ja kich kra jów? 
– W ostat nich la tach rósł wo lu men im por tu i eks por tu ener gii

elek trycz nej. Kró le stwo Ni der lan dów jest obec nie im por te rem net -
to ener gii elek trycz nej, głów nie z Nie miec. Nor we gia jest rów nież
waż nym part ne rem w im por cie ener gii elek trycz nej, któ rą czer pie
wy ko rzy stu jąc ener gię wod ną. Eks port do tych kra jów znacz nie
spadł w 2012 ro ku. Z ko lei ob rót ener gią elek trycz ną z Bel gią

i Wiel ką Bry ta nią wy ka zy wał od wrot ne ten den cje: kie dy im port
spa dał, eks port rósł.

Cał ko wi ty ob raz ryn ku pre zen to wał się za tem na stę pu ją co: za -
rów no im port, jak i eks port ener gii elek trycz nej w 2012 ro ku
wzrósł do re kor do we go po zio mu, ho len der scy pro du cen ci wy two -
rzy li na to miast o pra wie 10% mniej ener gii elek trycz nej, niż
w 2011 ro ku, a zu ży cie ener gii nie znacz nie spa dło.
• Jak oce nia ją wła dze moż li wość wy do by wa nia ga zu z łup ków

(w tej kwe stii kra je człon kow skie Unii Eu ro pej skiej nie zaj mu ją
jed no li te go sta no wi ska)? 

– Gaz łup ko wy jest jed nym z po ten cjal nych źró deł ener gii w mo -
im kra ju. Wy do by cie ga zu łup ko we go jest kon tro wer syj ne ze
wzglę du na ewen tu al ne je go kon se kwen cje dla śro do wi ska na tu -
ral ne go, w związ ku z sto so wa ny mi tech ni ka mi wiert ni czy mi. Nasz
rząd ba da obec nie moż li we lo ka li za cje te sto wych od wier tów
w Kró le stwie. W ocze ki wa niu na wy ni ki tych ba dań, któ re ma ją
zo stać ogło szo ne w 2015 r., Ni der lan dy nie de cy du ją się w chwi li
obec nej na prze pro wa dze nie ja kich kol wiek wier ceń prób nych.
• Czy Kró le stwo Ni der lan dów jest za in te re so wa ne współ pra cą

z Pol ską w dzie dzi nie ener ge ty ki? 
– Sek tor ener ge tycz ny jest jed nym z czte rech zi den ty fi ko wa nych

przez rząd ho len der ski tzw. „naj lep szych sek to rów” do han dlu
z Pol ską. Te go ty pu po dej ście po wsta ło w ce lu pod trzy my wa nia
i roz wi ja nia glo bal nych, in no wa cyj nych ho len der skich ga łę zi prze -
my słu w dzie wię ciu in nych sek to rach. Pol ski sek tor ener ge tycz ny,
wod ny, lo gi stycz ny oraz pro duk cji żyw no ści zo sta ły wy bra ne ja ko
te, któ re ofe ru ją naj więk sze moż li wo ści fir mom ho len der skim.
Mam na my śli na wią za nie współ pra cy i w re zul ta cie jej roz wój.
Pol ska stra te gia ener ge tycz na po le ga na zwięk sze niu efek tyw no ści
ener ge tycz nej i bez pie czeń stwa, zwięk sza niu po zio mu pro duk cji
ener gii ze źró deł od na wial nych i zmniej sza niu ne ga tyw ne go wpły -
wu sek to ra elek tro ener ge tycz ne go na śro do wi sko. Fir my ni der -
landz kie są szcze gól nie pre dy sty no wa ne do wspie ra nia i re ali zo wa -
nia pro jek tów zwią za nych z efek tyw no ścią ener ge tycz ną i OZE.

Po zy ski wa nie ener gii ze źró deł od na wial nych sta ło się jed nym
z głów nych ce lów po li ty ki rzą du ho len der skie go. Za mie rza my
„sty mu lo wać” wy ko rzy sta nie ener gii, któ rej żró dłem jest wiatr czy
bio ma sa, jak rów nież in ne ro dza je ener gii ze źró deł od na wial nych.
Ma to po zy tyw ny wpływ na śro do wi sko oraz zmniej sza na szą za -
leż ność od pa liw ko pal nych. Ce lem me go kra ju jest osią gnię cie
pro duk cji ener gii elek trycz nej ze źródeł odnawialnych na po zio -
mie 14% do 2020 ro ku.

Aby przejść do go spo dar ki ni sko emi syj nej w per spek ty wie dłu -
go ter mi no wej (2050 r.), rząd ni der landz ki pro mu je i „po bu dza”
dzia ła nia in no wa cyj ne w dzie dzi nie tech no lo gii zrów no wa żo nej
ener gii (od na wial nej). Wzrost ten po wi nien jed nak od by wać się
w spo sób od po wie dzial ny eko no micz nie i nie two rzyć nad mier -
nych kosz tów. In no wa cje są ko niecz ne, aby umoż li wić od na wial -
nym źró dłom ener gii rze czy wi ste kon ku ro wa nie w dłuż szej per -
spek ty wie z brud ną ener gią. Rząd chce po móc, nie ofe ru jąc jed -
nak że dro gich i nie efek tyw nych do ta cji ope ra cyj nych, ale wspie ra -
jąc in no wa cje.
• Eks ce len cjo, jak po strze ga Pan stan ni der landz ko-pol skiej

współ pra cy go spo dar czej? 
– Wię zi go spo dar cze mię dzy Kró le stwem Ni de raln dów i Rze -

czy po spo li tą Pol ską są sil ne, a w cią gu naj bliż szych lat ocze ku je -
my in ten sy fi ka cji współ pra cy. Wasz kraj jest sta bil ny za rów no po -
li tycz nie, jak i eko no micz nie. Sta no wi on do sko na łą lo ka li za cję dla
za kła dów pro duk cyj nych, jest rów nież te ry to rium tran zy to wym
do ryn ków wschod nich. Ni der lan dy są jak do tąd jed nym z głów -
nych in we sto rów w Pol sce, z rocz nym eks por tem rzę du 8,5 mld,
a per spek ty wy na zwięk sze nie wy mia ny han dlo wej są obie cu ją ce,
w szcze gól no ści w czte rech wcze śniej zi den ty fi ko wa nych „naj lep -
szych sek to rach”.
• Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Andrzej Uznański
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• Te mat na szej dys ku sji jest ak tu al ny i nie -
zwy kle waż ny dla ener ge ty ki, bo za czy na ją być
wi docz ne skut ki sto so wa nia po mo cy pu blicz -
nej w spo sób, któ ry, nie ste ty, nie ko rzyst nie
wpły wa na dzia ła nie me cha ni zmów ryn ko -
wych. W stycz niu br. opu bli ko wa no wy tycz ne
od no śnie do sto so wa nia w kra jach człon kow -
skich po mo cy pu blicz nej dla od na wial nych
źró deł ener gii. Trwa, za ini cjo wa ny przez Wlk.
Bry ta nię, do syć go rą cy pro ces uzgad nia nia
z Ko mi sją Eu ro pej ską za sad po mo cy pu blicz -
nej dla źró deł wy twór czych. Ko mi sja Eu ro pej -
ska już się wy po wie dzia ła na te mat po mo cy
pu blicz nej dla elek trow ni od na wial nych – to
pro mo wa ne przez Wlk. Bry ta nię słyn ne kon -
trak ty róż ni co we. Ale od po wiedź Ko mi sji Eu -
ro pej skiej nie jest sa tys fak cjo nu ją ca i dys ku sja
na ten te mat bę dzie jesz cze trwa ła. 

Obo wią zek sto so wa nia po mo cy pu blicz nej
zgod nie z unij nym usta wo daw stwem jest do syć

Nie któ re tech no lo gie wy twa rza nia ener gii ze wzglę du na swo je im ma nent ne kosz ty nie są w sta nie kon ku ro wać na ryn -
ku ener gii. Je śli ich roz wój jest po trzeb ny ze wzglę du na wy mo gi zrów no wa żo ne go roz wo ju lub bez pie czeń stwa do staw
ener gii, to nie zbęd ne jest ich wspar cie ze środ ków pu blicz nych. Wy mo gi zrów no wa żo ne go roz wo ju to przede wszyst kim
od na wial ne i ni sko emi syj ne źró dła ener gii, na to miast wzglę dy bez pie czeń stwa do staw to rów nież in ne tech no lo gie, m.in.
ją dro wa.

Sys tem wspar cia ze środ ków pu blicz nych sta no wi istot ny ele ment po li ty ki ener ge tycz nej i prze pi sów pra wa. W kra jach
Unii Eu ro pej skiej po moc pu blicz na mu si być zgod na z pra wem wspól no to wym. Cho dzi o za gwa ran to wa nie, aby nie by ła
źró dłem nie uczci wej prze wa gi na ryn ku kon ku ren cyj nym. Kra je człon kow skie, któ re za mie rza ją sto so wać wspar cie ze
środ ków pu blicz nych, są zo bo wią za ne do uzy ska nia zgo dy Ko mi sji Eu ro pej skiej chy ba, że mie ści się ona w tzw. zwol nie -
niu gru po wym od te go obo wiąz ku. Obej mu ją one pro gra my, któ re słu żą po bu dze niu wzro stu go spo dar cze go. Nie ste ty, dzia -
łal ność w za kre sie ener gii elek trycz nej jest wy łą czo na ze zwol nie nia gru po we go.

W stycz niu 2014 r. Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła do ku ment, któ ry for mu łu je ge ne ral ne wy ma ga nia dla kra jów człon -
kow skich w za kre sie wspie ra nia ener ge ty ki od na wial nej. W Pol sce w dzie dzi nie ener gii od na wial nej za sa dy po mo cy pu -
blicz nej zo sta ły okre ślo ne w usta wie Pra wo ener ge tycz ne. Prak ty ka po mo cy pu blicz nej dla OZE wy ka za ła jed nak sze reg
wad te go sys te mu, co by ło pod sta wą do ko rekt w pro jek cie no wej usta wy o OZE. Pro jekt ten zo stał prze ka za ny do Sej mu
bez opi nii Ko mi sji Eu ro pej skiej, co by ło po dyk to wa ne praw do po dob nie na ci ska mi in te re sa riu szy, aby wresz cie uchwa lić tę
usta wę.

Po moc pu blicz na dla przed się biorstw dzia ła ją cych na ryn ku ener gii elek trycz nej mo że za gro zić sku tecz no ści dzia ła nia
me cha ni zmów ryn ko wych i bez pie czeń stwu do staw, je śli sys tem wspar cia bę dzie źle skon stru owa ny. Wa ga tych spraw ka -
że o nich dys ku to wać. Z te go wzglę du ko lej ną edycję 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 sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi pod ha słem,
„Kto i w ja ki spo sób po wi nien otrzy my wać po moc pu blicz ną w ener ge ty ce?”.

W dys ku sji udział wzię li:
– dr hab. An na For nal czyk, Part ner za ło ży ciel Com per Spół ka Jaw na,
– prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Pre zes Za rzą du In sty tu tu Ba dań Sto so wa nych Po li tech ni ki War szaw skiej Sp. z o.o.,
– An drzej Ka znow ski, Easy Sta te Aid Ka znow ski Sta siak Spół ka Jaw na,
– Mag da le na Ku czyń ska, Ko or dy na tor Ob sza ru Pro gra mów Eu ro pej skich Pol skie go To wa rzy stwa Prze sy łu i Roz dzia łu

Ener gii Elek trycz nej,
– Ja cek Pie kacz, Dy rek tor ds. Re gu la cji i Re la cji Ze wnętrz nych EDF Pol ska SA,
– Pa weł Smo leń, Pre zes EU RA CO AL (Eu ro pe an As so cia tion for Co al and Li gni te), Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Wę gla Ka -

mien ne go i Bru nat ne go.
Re dak cję re pre zen to wa li: dr Mi ro sław Du da, Agen cja Ryn ku Ener gii – mo de ra tor dys ku sji i Ma rian Bo sow ski, Za stęp ca

Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby.
Po ni żej au to ry zo wa ny za pis tej dys ku sji.

Pomoc publiczna w energetyce
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istot nym ogra ni cze niem. Tym nie mniej każ de
pań stwo ma swo ją od ręb ną spe cy fi kę – za rów -
no struk tu ry pa li wo wej, jak i tech no lo gicz nej.
Część tech no lo gii, któ ra z roz ma itych wzglę -
dów po trzeb na jest na ryn ku, nie jest w sta nie
spro stać wy mo gom kon ku ren cji i po win na być
przed mio tem po mo cy pu blicz nej. 

Z ge ne ral nej za sa dy art. 107 Trak ta tu o Unii
Eu ro pej skiej wy ni ka, że po moc pu blicz na nie
mo że wpły wać na dzia ła nie ryn ku. Dla te go
pro po nu ję, by naj pierw od po wie dzieć na py ta -
nie: ja kie tech no lo gie po win ny być przed mio -
tem po mo cy pu blicz nej, a na stęp nie: ja ka po -
moc pu blicz na i jak re ali zo wa na?

– A. For nal czyk – Sys tem po mo cy pu blicz -
nej w Unii Eu ro pej skiej prze ży wa bar dzo po -
waż ną re wo lu cję. W do ku men cie wy da nym
jesz cze za cza sów Nel ly Kro es, gdy by ła ko mi -
sa rzem ds. kon ku ren cji stwier dzo no, że po mo -
cy pu blicz nej ma być mniej, ale le piej ukie run -
ko wa nej. Na co? Na in no wa cje. I je śli się oka -
że, że w pol skiej ener ge ty ce nie ma in no wa cji,
to w tym sek to rze nie bę dzie na co prze zna czyć
po mo cy pu blicz nej i wo bec te go wró ci my
do kon cep cji kon trak tów dłu go ter mi no wych.

Z ra por tu Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji
i Kon su men tów o po mo cy pu blicz nej wy ni ka,
że jej udział w PKB się zmniej sza i w 2012 r.,
now szych da nych nie ma, z 11% sek to ro wej po -
mo cy pu blicz nej naj wię cej do stał sek tor ener ge -
tycz ny: re kom pen sa ta za roz wią za nie dłu go ter -
mi no wych umów sprze da ży mo cy i ener gii
elek trycz nej wy nio sła 741,9 mln zł. A naj więk -
szą po moc z te go ty tu łu uzy ska li PGE Gór nic -
two i Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na (205,9 mln
zł) i Tau ron Wy twa rza nie (193,0 mln zł).

– J. Pie kacz – Prze pra szam, ale mó wi my
o prze szło ści, o in we sty cjach, któ re by ły re ali -
zo wa ne w la tach 90. ub. wie ku i na po cząt ku te -
go wie ku. Te pie nią dze są po kło siem kon trak -
tów pod pi sa nych w la tach 90. na mo der ni za cję
sek to ra ener ge tycz ne go. Ta kie po ro zu mie nie
pod pi sa ło wte dy trzech mi ni strów: go spo dar ki,
śro do wi ska i fi nan sów, któ rzy za de kla ro wa li,
że chcą mo der ni zo wać sek tor ener ge tycz ny.
Głów nie naj więk sze źró dła ener ge tycz ne, któ re
mia ły mieć wspar cie w po sta ci KDT -ów. Wte -
dy pew nie by śmy te go nie trak to wa li ja ko po -
mo cy pu blicz nej. Po przy stą pie niu do Unii Eu -
ro pej skiej oka za ło się, że za kłó ca ją wspól ny ry -
nek i trze ba to ure gu lo wać. My ślę, że nie o ta -
kiej po mo cy ma my roz ma wiać lecz o ta kiej,
któ ra te raz jest wszyst kim po trzeb na.

– J. Le wan dow ski – Ja cek, ale te go nie moż -
na nie uwzględ nić. Prze cież ta kich za szło ści
w ener ge ty ce jest mnó stwo. Pod sta wo wą są de -
ro ga cje. Czy są po mo cą pu blicz ną czy nie?
Oczy wi ście, że są! Do te go sa me go za kła du po -
moc pu blicz na tra fia, jak do brze po li czyć, w ta -
kiej czy in nej for mie, po raz pią ty. A je śli jest to
ko ge ne ra cja, to jesz cze są świa dec twa po cho -
dze nia. Ile mo że my jesz cze wpro wa dzić me -
cha ni zmów de fi nio wa nych ja ko po moc pu -
blicz na?
• Kry te ria po mo cy pu blicz nej obej mu ją nie

tyl ko in no wa cyj ne tech no lo gie, ale tak że po -

trzeb ne dla za pew nie nia bez pie czeń stwa w sys -
te mie do staw ener gii, któ re z ja kiś wzglę dów
nie mo gą być kon ku ren cyj ne na ryn ku. A tak -
że tech no lo gie, któ re są po trzeb ne do re ali za cji
zrów no wa żo ne go roz wo ju, a nie wy trzy mu ją
kon ku ren cji na ryn ku, jak np. ener ge ty ka od -
na wial na.

– A. Ka znow ski – Uwa żam, że na po moc pu -
blicz ną po win ni śmy pa trzeć w per spek ty wie
obec nych re gu la cji i te go, co one do pusz cza ją. 1
lip ca 2014 r. za czę ły obo wią zy wać no we Wy -
tycz ne oraz roz po rzą dze nie w spra wie wy łą czeń
gru po wych. W przy pad ku KDT -ów cho dzi na -
to miast o po kry cie kosz tów, któ re zo sta ły utra -
co ne przez roz wią za nie kon trak tów dłu go ter mi -
no wych. Nie ma wąt pli wo ści, że jest to po moc
pu blicz na, jed nak ona na bie żą co po kry wa kosz -
ty za ist nia łe w prze szło ści. Oczy wi ście, kwo ty
po mo cy są znacz ne, ale są re kom pen sa tą.
• Je stem au to rem sfor mu ło wa nia: kosz ty

osie ro co ne.

– A. Kaznowski – Mó wiąc o po mo cy
w ener ge ty ce, przede wszyst kim mu si my się
za sta no wić, ja kie roz wią za nia wią żą się z jej
udzie la niem, bo do pie ro gdy je zi den ty fi ku je -
my, ma my obo wią zek sto so wać wy tycz ne. Je śli
po moc nie wy stę pu je, nie mu si my sto so wać re -
guł do pusz czal no ści wy ni ka ją cych z wy tycz -
nych. Po win ni śmy się też przy glą dać te mu, co
dzie je się w in nych pań stwach człon kow skich.
By ła mo wa o dzia ła niach Bry tyj czy ków, któ rzy
Ko mi sji Eu ro pej skiej zgło si li w try bie po mo co -
wym kom plek so wą re for mę swo je go ryn ku
ener gii, w tym ryn ku mo cy, któ ry Ko mi sja Eu -
ro pej ska za ak cep to wa ła jesz cze nie opu bli ko -
wa ną de cy zją z 23 lip ca. Dru gim ele men tem,
któ ry zo stał za ak cep to wa ny dla ryn ku bry tyj -
skie go przez Ko mi sję ja ko po moc zgod na
z ryn kiem we wnętrz nym na pod sta wie obec -
nych wy tycz nych, są kon trak ty róż ni co we dla
od na wial nych źró deł ener gii. To też jest de cy -
zja z 23 lip ca. Oprócz wspo mnia nych de cy zji
zo sta ło jesz cze wy da nych pięć de cy zji od no -
szą cych się do bar dzo du żych mor skich farm
wia tro wych, czy li rów nież do ty czą cych po mo -
cy dla od na wial nych źró deł ener gii.

– J. Piekacz – De cy zja do ty czą ca OZE
uwzględ nia tak że prze bu do wę ko tłów wę glo -
wych na bio ma so we, co po pie ram.

– A. Kaznowski – W przy pad ku bry tyj skie -
go ryn ku ener gii po zo stał jesz cze kon trakt
róż ni co wy dla Hin kley Po int C. Wo bec tej in -
we sty cji Ko mi sja otwo rzy ła for mal ną pro ce -
du rę do cho dze nio wą, gdyż ma wąt pli wo ści
czy ta po moc jest zgod na z ryn kiem we -
wnętrz nym. Na ra zie Ko mi sja da ła moż li wość
wy po wie dze nia się in te re sa riu szom, ale osta -
tecz nej de cy zji jesz cze nie pod ję ła. Je śli cho -
dzi o Niem ców, to oni rów nież 23 lip ca do sta -
li zgo dę Ko mi sji na swój no wy sys tem wspar -
cia OZE, czy li EEG 2014 (das Er neu er ba re -
-Ener gien -Ge setz).

Co my mo że my wspie rać udzie la jąc po mo cy
pu blicz nej? Ko mi sja bar dziej re stryk cyj nie
pod cho dzi do sek to ra wy twór cze go, na to miast
w czę ści wy tycz nych do ty czą cej in fra struk tu ry
ener ge tycz nej, czy li sie ci prze sy ło wych i dys -
try bu cyj nych, Ko mi sja po zwa la na bar dzo wie -
le. Do dat ko wo wy tycz ne do pusz cza ją pew ne
gru py in stru men tów: po stro nie wy twa rza nia
– ryn ki mo cy, wspar cie dla wy so ko spraw nej
ko ge ne ra cji i od na wial nych źró deł ener gii,
a po stro nie in fra struk tu ry ener ge tycz nej – sie -
ci, któ rych do fi nan so wa nie mo że być na bar dzo
wy so kim po zio mie. 

Je śli cho dzi o ener ge ty kę ją dro wą, to Ko mi -
sja roz wa ża ła czy wpro wa dzić dla niej ści słe
wa run ki po mo cy pu blicz nej, ale wzbu dzi ło to
wie le kon tro wer sji i osta tecz nie pod ję ła de cy -
zję, że ten ele ment w wy tycz nych się nie znaj -
dzie. Nie zna czy to, że ta ka po moc nie bę dzie
zgod na z ryn kiem we wnętrz nym. 
• Zwra cam uwa gę, że po moc pu blicz na ni -

gdy nie jest zgod na z ryn kiem we wnętrz nym,
dla te go ra czej po win ni śmy uży wać sfor mu ło -
wa nia: do pusz czal na z punk tu wi dze nia me -
cha ni zmów ryn ku.

dr hab. Anna Fornalczyk
– Partner założyciel Comper Spółka Jawna

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Prezes Zarządu Instytutu Badań Stosowanych

Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
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– J. Piekacz – Nie do kład nie tak jest. Ar ty -
kuł 107 mó wi: zgod na z ryn kiem we wnętrz nym
jest, kie dy… Chciał bym do rzu cić uwa gę do wy -
po wie dzi pa na Ka znow skie go. Cho dzi o roz wa -
że nie no ty fi ka cji Ko mi sji Eu ro pej skiej sys te mu
wspar cia kon trak tów róż ni co wych dla elek trow -
ni ją dro wych. Otóż to nie jest tak. Ko mi sja ogło -
si ła for mal ny do ku ment no ty fi ka cyj ny dla te go
wnio sku. Chcę po wie dzieć ja kie są je go pod sta -
wy, back gro ud. Po pierw sze, cho dzi o de kar bo -
ni za cję sek to ra ener ge tycz ne go w per spek ty -
wie 2020–2050, a po dru gie – przej ście na ni sko -
wę glo we wy twa rza nie ener gii. Czy li u pod staw
te go sys te mu wspar cia kon trak tów róż ni co wych
jest od cho dze nie od ko pa lin. Mu si my o tym pa -
mię tać, kie dy mó wi my o tym wspar ciu. Szcze -
gól nie w kon tek ście sy tu acji Pol ski.

– A. Fornalczyk – To są te kry te ria zrów no -
wa żo ne go roz wo ju.

– J. Piekacz – Prze cho dze nie na go spo dar kę
ni sko emi syj ną.

– A. Fornalczyk – Te wy tycz ne za wie ra ją
pew ne ogól ne za sa dy oraz pew ne wska zów ki co
do po żą da nych przez Ko mi sję dzia łań kra jów
człon kow skich. Na to miast nie jest tak, że nie
jest moż li wa po moc pu blicz na dla ener ge ty ki
ją dro wej. Nie jest po wie dzia ne, że jest za ka za -
na. Ge ne ral nie w Trak ta cie mó wi się, że po moc
jest za ka za na, ale po tem mó wi się: chy ba, że…

Po moc pu blicz na w swej isto cie, od po wsta -
nia Wspól no ty Wę gla i Sta li, by ła prze zna czo -
na na re ali za cję wspól nych ce lów, a nie wąt pli -
wie de kar bo ni za cja ta kim jest i łą czy ochro nę
śro do wi ska z dzia ła nia mi w sek to rze ener ge -
tycz nym. To są wspól ne ce le, któ rych ry nek nie
za ła twi.

Po moc pu blicz na re al nie jest na sta wio na
na li kwi da cję tzw. sła bo ści ryn ko wych le żą -
cych w in te re sie Wspól no ty Eu ro pej skiej. To
mo że być al bo pro gram, któ ry jest no ty fi ko wa -
ny ja ko ca łość al bo no ty fi ka cja in dy wi du al -
na. I w Pol sce, gdzie udział wę gla w ener ge ty -
ce wy no si 95%, jest za nią wie le ar gu men tów.

– P. Smo leń – Po pa trz my na przy kła dzie Pol -
ski co so bie za fun do wa li śmy w Eu ro pie. 10 lat
te mu me rit or der otwie ra ła pro duk cja w wy so -
ko spraw nej ko ge ne ra cji po tem wę giel bru nat -
ny, ka mien ny, gaz. Naj tań si do sta wa li du żo,
naj droż si nie wie le. Nie by ło spe cjal nej po mo cy
pu blicz nej po za żół ty mi cer ty fi ka ta mi w przy -
pad ku ga zu. I co się sta ło. W eko no micz ny roz -
dział ob cią żeń we szła ener gia wia tro wa i so lar -
na, o kosz tach zmien nych pra wie ze ro i do dat -
ko wo sub sy dio wa na. Po nad 80% nie miec kiej
ener ge ty ki wia tro wej i so lar nej „sa mo” się ro bi
– ma pierw szeń stwo w ru chu, za wsze ma do fi -
nan so wa nie, nie ma żad ne go me ne dżer skie go
nad zo ru. Ce ny zna czą co spa dły, kon wen cjo nal -
ni nie kie dy wy je cha li po za ob szar pro duk cji
i li czą na sub sy dia, np. ry nek mo cy, al bo zna -
czą co zmniej szy li wo lu men i też ma rzą o po -
mo cy pu blicz nej. W ten spo sób sys tem w isto -
cie nie sub sy dio wa ny za mie ni li śmy na sub sy -
dio wa ny dwu stron nie – „z pra wej i le wej stro -
ny” ERO, a śro dek zna czą co zmniej szył przy -
cho dy (spa dek wo lu me nu i ce ny).

• W Niem czech trwa dys ku sja, by wspo ma -
gać kla sycz ne elek trow nie.

– P. Smoleń – Eu ro pa mó wi, że re cep tą na ta -
ką nie wy dol ność ryn ku jest… wię cej tzw. re al -
ne go ryn ku (Re al Ener gy Mar ket). Jed nak
na jed nej z dys ku sji wy ju sto wa no ileś ryn ków
wspo ma ga ją cych REM: ry nek mo cy, bi lan su ją -
cy, CO2, usług sys te mo wych pri ma ry, usług se -
con da ry, po łą czeń trans gra nicz nych, ne ga wa -
tów, no wych mo cy od na wial nych, in we sty cji
sie cio wych… To już nie ry nek – to jest to tal na
hy bry da. Je dy ne co moż na zro bić, to al bo wy -
eli mi no wać sub sy dio wa ne pro duk ty z ryn ku
i za kon trak to wać gdzieś obok, al bo po wie dzieć
coś co mnie bo li, bo ca łe ży cie by łem prze ciw -
ko: to już jest sys tem re gu lo wa ny. Ża den ry nek
i trze ba po wró cić do re gu la cji cen. 

Dziś do bie ra my po moc pu blicz ną dla tych,
któ rzy nie da ją so bie ra dy, dla tych, któ rzy
świet nie so bie ra dzą i dla tych, któ rzy też chcą

coś uszczk nąć, bo dla cze go nie. Ob ser wu je my
wal kę o ka sę. A do gma tycz na de kar bo ni za cja
nie spo wo du je zmniej sze nia zu ży cia wę gla, to
tech no lo gicz nie nie moż li we, ale wstrzy ma no -
we in we sty cje za mra ża jąc na dłu go sta re, nie -
wy daj ne blo ki. Przy kła dy: Niem cy, Pol ska,
gdzie wy do by cie wę gla bru nat ne go rok w rok
bi je re kor dy, czy Wlk. Bry ta nia, w któ rej z ko -
lei im port wę gla ka mien ne go z ro ku na rok ro -
śnie. I w Ko so wie, Ru mu nii, Buł ga rii, Cze -
chach i Pol sce zo sta je my ze sta ry mi elek trow -
nia mi, bo no we in we sty cje są nie po pu lar ne,
a emi sja za miast się zmniej szać w isto cie ro -
śnie, eko no mi ka pro duk cji spa da, a ce ny dla
od bior ców ro sną bo za wie ra ją sub sy dia. Ma my
więc kil ka na ło żo nych na sie bie pa ra dok sów
eko no micz nych.

– M. Ku czyń ska – Mo że za sad ne jest py ta -
nie do ty czą ce ak tyw no ści i róż nic mię dzy po -
szcze gól ny mi sek to ra mi, a tak że sa mej idei po -
li ty ki spój no ści UE, w ra mach któ rej rów nież
bę dzie udzie la na po moc pu blicz na. Choć ce lem
tej stra te gii jest wzmoc nie nie spój no ści go spo -
dar czej i spo łecz nej kra jów człon kow skich, to
co raz moc niej uwi docz nio ne jest dą że nie UE
do bu do wa nia prze wag kon ku ren cyj nych i wy -
so kiej po zy cji UE w świa to wej go spo dar ce niż
je dy nie wy rów ny wa nie po zy cji i po ten cja łu jej
człon ków. To uwi dacz nia się m.in. w wyż szych
wy ma ga niach UE od no śnie do za kre su udzie la -
nej po mo cy pu blicz nej.

W dys ku sjach z mi ni stra mi go spo dar ki oraz
in fra struk tu ry i roz wo ju oma wia my za rów no
po przed nią per spek ty wę 2007–2013, któ ra
wspie ra ła in we sty cje kon wen cjo nal ne w sek to -
rze, jak i po dej ście do no wej 2014–2020.
Wcze śniej to by ły ty po we mo der ni za cje, roz -
wój sie ci, przy łą cza nie OZE. Pol ska jesz cze nie
nad go ni ła za le gło ści in fra struk tu ral nych,
a Unia już wy ma ga, by każ da bu do wa na sieć,
któ ra otrzy mu je do fi nan so wa nie UE, mia ła up
gra de, czy li wy cho dzi ła po nad stan dard, co
przede wszyst kim ozna cza, by by ła „smart”.
I to mo że sta no wić przy kład dą że nia do pew nej
rów no wa gi – kie ro wa nia po mo cy pu blicz nej
za rów no na nie zbęd ne in we sty cje kon wen cjo -
nal ne, jak i da ją ce im puls do roz wo ju, in no wa -
cyj ne. 

Cie ka wa jest ob ser wa cja po dej ścia dys try bu -
to rów ener gii w mi nio nych 2 la tach. Kie dy po -
ja wi ło się ha sło wspie ra nia przez UE in we sty cji
o stan dar dzie smart, to wszy scy mó wi li: nie da -
my ra dy, nie ma my fun du szy, to jesz cze nie
funk cjo nu je. Dziś mó wią: tak, spró bu je my, bo
tak na praw dę idzie my w tym kie run ku, wy mu -
sza to roz wój OZE – wpro wa dza nie au to ma ty -
za cji, opo mia ro wa nia, ste ro wa nia sie cią i po py -
tem. Ale jed no cze śnie nie zbęd ne są kon wen -
cjo nal ne in we sty cje, któ re po trze bu ją wspar cia.
Ta kie de li kat ne po py cha nie do przo du jest ko -
rzyst ne, bo nie za kłó ca tak bar dzo ryn ku, a sty -
mu lu je in no wa cyj ne po dej ście. Jed nak wciąż
jest pro blem z fi nan so wa niem pod sta wo wych
in we sty cji i wy mu szo ne przez roz wój OZE sie -
ci ener ge tycz ne mu szą otrzy mać część fun du -
szy, kosz tem sie ci, któ re fak tycz nie wy ma ga ją

Andrzej Kaznowski
– Easy State Aid Kaznowski Stasiak Spółka Jawna

Magdalena Kuczyńska
– Koordynator Obszaru Programów Europejskich

Polskiego Towarzystwa Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej
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in we sty cji, słu żą cych po pra wie pew no ści i ja -
ko ści do staw ener gii.

– J. Smoleń – Je śli cho dzi o dys try bu cję, to
w Pol sce pro blem po le ga na tym, że roz ma wia -
nie o smart to jak dys ku to wa nie o tym czy po lu -
bi kre wet ki ktoś, ko mu bra ku je na chleb. Pro ble -
mem są ba zo we in we sty cje w urzą dze nia, któ re
ma ją si ding 1000, a ofi cjal nie – 500, kie dy Eu ro -
pa ma 50 czy li ro śnie ilość do star czo nej ener gii.
Tam są mi liar dy do za in we sto wa nia i jak tam
zro bi my po rzą dek, to pój dzie my wy żej w hie rar -
chii po trzeb – smart. Oczy wi ście, po dro dze ro -
biąc up gra de. Ale fo cus to nie jest OZE, któ re go
ma my jak na le kar stwo i jesz cze się ob ra zi li śmy
na wia tra ki, bo wszy scy je zwal cza ją, tyl ko do -
star cze nie ener gii. A po ziom nie do star czo nej
ener gii jest nie ak cep to wal ny. Dla te go w kra ju
trze ba apli ko wać sto sow ną mia rę, ade kwat ną
do stop nia roz wo ju, a nie mó wić o smart ta kim
ję zy kiem w Niem czech i w Pol sce.

– J. Piekacz – Pan pre zes Smo leń po wie -
dział, że wła ści wie mu si my wró cić do re gu la cji
cen ener gii i re gu lo wa ne go ryn ku. My ślę, że to
jest jed no z roz wią zań, ale Unia do nie go nie
dą ży. Ce lem po li ty ki Unii w dłu giej per spek ty -
wie jest odej ście od pa liw ko pal nych i przej ście
na go spo dar kę ni sko emi syj ną, któ ra nie wy ma -
ga przede wszyst kim im por tu pa liw. A ener ge -
ty ka od na wial na i ją dro wa unie za leż nia ją kra je
od im por tu pa liw w pod sta wo wym za kre sie.
Te raz je ste śmy w ta kim okre sie po cząt ko wym,
kie dy ro śnie licz ba in we sty cji w ener ge ty kę od -
na wial ną. Po wo du je to oczy wi ście za kłó ce nia
i spra wia, że ener ge ty ka kon wen cjo nal na jest
nie opła cal na.

Ilość wę gla ro śnie, bo jed no cze śnie w Niem -
czech od cho dzi się od ener ge ty ki ją dro wej, co
po wo du je za kłó ce nia. Jed nak kie dy udział pro -
duk cji ener gii od na wial nej prze kro czy pew ną
war tość kry tycz ną, to bę dzie to pod sta wo wa
ener gia na ryn ku, a ta z jed no stek kon wen cjo nal -
nych bę dzie uzu peł nie niem. I wte dy ona bę dzie
wy ma ga ła wspar cia, bo mu si być, jest po trzeb na.
Jed no cze śnie z ro ku na rok ma le je koszt wy two -
rze nia ener gii od na wial nej, stąd ob ni ża nie do ta -
cji. To, co się dzie je w Niem czech od bie ra my, że
wspar cie się zmniej sza. Zmniej sza się, bo nie
jest po trzeb ne tak wy so kie…

– P. Smoleń – … ale ca ły czas wy so kie.
– J. Piekacz – Zgo da, ale trze ba dojść

do pew ne go po zio mu, kie dy rze czy wi ście oka -
że się, że pa ne le bę dą tań sze, a koszt bu do wy
farm wia tro wych niż szy. Wy rów na niu tych cen
ma słu żyć ca ły ry nek dwu tlen ku wę gla, któ ry
źle funk cjo nu je, ale bę dzie po pra wia ny. Je stem
prze ko na ny, że to na stą pi w na stęp nej per spek -
ty wie, czy li do 2020 r., a mo że póź niej. I ten ry -
nek bę dzie głów nym re gu la to rem, któ ry spo -
wo du je, że ener ge ty ka od na wial na bę dzie mia -
ła nor mal ny po ziom cen. Wte dy bę dą one wy -
znacz ni kiem ce ny ener gii elek trycz nej. Na to -
miast do pła ty bę dą po trzeb ne do źró deł sys te -
mo wych, któ re jesz cze bę dą mu sia ły funk cjo -
no wać, aby ten ca ły sys tem spi nać.

Uwa żam, że jed nym ze spo so bów, że by
dojść do za ło żo ne go ce lu jest wspie ra nie re gu -

lo wa ne. Obo wią zu ją ce od 1 lip ca wy tycz ne są
znacz nie lep sze niż po przed nie. One rze czy wi -
ście ogra ni cza ją moż li wo ści wspar cia do nie -
zbęd ne go mi ni mum i in we sto rzy nie bę dą już
z nie go ko rzy sta li jak do tych czas.
• Wy tycz ne uzna ją za za sad ne sto so wa nie

po mo cy pu blicz nej dla sze ro ko ro zu mia nej
ener ge ty ki od na wial nej. W Pol sce ma my wie le
za gad nień, co do któ rych mu si my pod jąć de cy -
zję czy rze czy wi ście sto so wać po moc pu blicz -
ną. Ko ge ne ra cja jest naj star szym ob sza rem,
w któ rym jest po moc pu blicz na, ale trwa ją dys -
ku sje czy po win ni śmy ją sto so wać, bo je że li
uwol ni my ce ny cie pła, to po dej rze wam, że
wów czas nie by ła by po trzeb na. Na to miast te -
raz jest py ta nie czy sto so wać po moc pu blicz ną
dla ener ge ty ki roz pro szo nej i pro su men tów. 

– A. Fornalczyk – Po moc pu blicz na to są
pie nią dze pu blicz ne dla przed się bior ców, pod -
mio tów, któ re pro wa dzą dzia łal ność go spo dar -
czą, nie ko niecz nie z zy skiem. Pro su ment jest
kon su men tem, któ ry pro du ku je na wła sne po -
trze by i ewen tu al nie mo że coś od dać do sys te -
mu. Mo im zda niem wspar cie kon su men ta nie
jest po mo cą pu blicz ną.

W ener ge ty ce roz pro szo nej istot na jest wiel -
kość wy twa rza nej ener gii, któ rą okre ślo no
w pro jek cie usta wy. W wy tycz nych unij nych
pew ne ma łe wy twór nie nie pod le ga ją pod re gu -
la cje po mo cy pu blicz nej, je że li np. lo kal ne sa -
mo rzą dy uzna ją, że mo gą dać im pie nią dze
i mie ści się to w po mo cy de mi ni mis.
• Pa ni uwa ża, że ener ge ty ka roz pro szo na

po win na mieć wspar cie pu blicz ne?
– A. Fornalczyk – Po win na, bo pro du ku je

prąd. I z róż nych źró deł. Od dłuż sze go cza su
na róż nych fo rach py tam: dla cze go nie wy ko -
rzy sty wać od pa dów do pro duk cji ener gii elek -
trycz nej, cie pła, chło du, jak ro bią to Szwe dzi.
Nie, bo to jest in ne mi ni ster stwo, któ re ro bi ko -
lej ną wer sję usta wy o od pa dach. My wciąż pa -
trzy my ile tej ener gii wpro wa dzi my do sie ci.
A trze ba zro bić ra chu nek cią gnio ny. Jak za go -

spo da ru je my ener ge tycz nie od pa dy, to za osz -
czę dzi my na ochro nie śro do wi ska. A jak na niej
za osz czę dzi my, to bę dzie my zdrow si i mniej
wy da my na mi ni stra Ar łu ko wi cza. Ale nikt ta -
kie go cią gnio ne go ra chun ku nie ro bi.

– J. Piekacz – I wte dy nie bę dzie my wo zić
wę gla.

– A. Fornalczyk – To jest oczy wi ście pod -
sta wo wa ba rie ra.

– P. Smoleń – Pod pi su ję się pod ener ge ty ką
roz pro szo ną. Nie dys ku tuj my czy jest wę glo -
wa, ga zo wa, bio ma so wa, na wió ry, na od pad ki,
śmie ci, RDF -y itp. Niech de cy du je gmi na czy
in we stor, bo do stęp ne są róż ne pa li wa, łącz nie
z ga zem. Nie prze są dzaj my więc ja ki mix. Po -
zwól my im dzia łać, a mix sam się wy kreu je. 
• Ro zu miem, że po pie rasz do to wa nie ener -

ge ty ki roz pro szo nej, ale wów czas, gdy bę dzie
zwięk szo na ko ge ne ra cja. 

– P. Smoleń – Ko ge ne ra cja i wy ko rzy sta nie
lo kal nych pa liw. Zmniej szy my wów czas za nie -
czysz cze nie śro do wi ska, dra stycz nie zmniej -
szy my emi sję CO2, ob ni ży my kosz ty, wy ko rzy -
sta my lo kal ne źró dła ener gii i ma my de kar bo -
ni za cję.

– A. Kaznowski – Wra ca jąc do pro su men -
tów, to mo im zda niem oni pod le ga ją ry go rom
po mo cy pu blicz nej. Tak dłu go, jak bę dą sprze -
da wać część ener gii na ry nek, bę dą trak to wa ni
jak wy twór cy ofe ru ją cy to wa ry na ryn ku. Na -
wet je że li więk szość ener gii zu ży wa ją na wła -
sne po trze by, to są be ne fi cjen ta mi po mo cy pu -
blicz nej.

– J. Piekacz – Zgod nie z dy rek ty wą o efek -
tyw no ści ener ge tycz nej kra je, w tym Pol ska,
zo bo wią za ne są do wy ko na nia ma py cie pła i zi -
den ty fi ko wa nia wszyst kich miejsc gdzie jest
za po trze bo wa nie na ry nek cie pła. Ta kie zle ce -
nie jest re ali zo wa ne dla Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki i ma być go to we do koń ca ro ku. Na to -
miast pod sta wą bu do wa nia źró deł ko ge ne ra cyj -
nych, któ re po win ny ten ry nek za pew nić, jest
sta bil ny sys tem ich wspar cia. Nie ste ty, od lat
nie ma wspar cia ko ge ne ra cji. To co jesz cze
funk cjo nu je, to są ta kie łat ki sys te mu, któ ry był
na 5 lat: 2007–2012. Po tem nic nie by ło, te raz
ten na la ta 2014–2018 jest w trak cie no ty fi ka cji
i nie wia do mo jak się ona skoń czy. Trwa
od kwiet nia 2013 r. i chy ba do koń ca ro ku nie
bę dzie za koń czo na. Nie wie my ja kie wspar cie
bę dzie w przy szło ści, więc ja kim trze ba być in -
we sto rem, że by te raz po dej mo wać de cy zje do -
ty czą ce re ali za cji źró deł ko ge ne ra cyj nych, nie
wie dząc czy wspar cie rze czy wi ście bę dzie.
A bez nie go część tych in sta la cji jest po pro stu
nie opła cal na. Mu si być przy zna ne pew ne
wspar cie ope ra cyj ne al bo in we sty cyj ne, któ re
bę dzie przy zna ne na bu do wę ta kich tech no lo -
gii, któ re póź niej nie wy ma ga ją już wspie ra nia.
Jed nost ki ga zo we wy ma ga ją wspar cia ope ra -
cyj ne go w dłu gim okre sie cza su po nie waż
kosz ty pa li wa są wy so kie.

Pan dr Du da po wie dział, że roz wią za niem jest
np. uwol nie nie cen cie pła. Rze czy wi ście, gdy
ce ny cie pła bę dą mo gły być kształ to wa ne tak,
jak to wy ni ka z opła cal no ści re ali za cji jed no stek

Jacek Piekacz
– Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych

EDF Polska SA
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ko ge ne ra cyj nych, to bę dzie pew ne roz wią za nie.
Ale zda je my so bie spra wę, że ce ny cie pła są
wraż li wym ele men tem spo łecz nym i w związ ku
z tym za wsze są pod ochro ną pań stwa.

– P. Smoleń – Ja cek, pa mię tasz, że pra co wa -
li śmy w naj bo gat szej fir mie ener ge tycz nej
– ko ge ne ra cyj nej, któ ra wspar cia nie mia ła. Bo
te czer wo ne cer ty fi ka ty, któ re nam do li cza li
do przy cho dów odej mo wa li od ta ry fy, więc wy -
cho dzi ło na ze ro. I wów czas mó wi li śmy, że
wspar cia nie po trze bu je my, a ka sy ma my dość,
choć ener gia ciepl na w War sza wie by ła naj tań -
sza w ca łej Pol sce! Na to miast wspar cia wy ma -
ga ko ge ne ra cja ga zo wa. Ale mam wąt pli wo ści
czy w świe tle ostat nich wy da rzeń gaz jest dla
nas roz wią za niem.

– J. Piekacz – No tak, mo że być ko ge ne ra cja
wy ko rzy stu ją ca od pa dy, bio ma sę czy też jesz -
cze in ne pa li wa…

– A. Fornalczyk – … ale nie drew no pro sto
z la su.

– J. Piekacz – Bła gam, drew na pro sto z la su
się nie pa li. To nie bio ma sa, więc za to nie moż -
na do stać świa dec twa po cho dze nia. Na to miast
Pa weł po wie dział o du żych cie płow niach wę -
glo wych, w znacz nym stop niu za mor ty zo wa -
nych. Rze czy wi ście, wspar cie dla nich po wo li
się koń czy.

– A. Fornalczyk – Wró cę do te go co pan pre -
zes Smo leń po wie dział o re gu la to rze, że tąp nie
tym ryn kiem. Zga dzam się z pa nem. Nie dla te -
go, że pan za pro po no wał re gu la cję, któ ra jest
sprzecz na z tym, do cze go zmie rza Unia, tyl ko
dla te go, że to nam się w prak ty ce nie spraw dzi.
Mie li śmy kie dyś re gu la cje i … ma my prze sta -
rza łe ko tły i mó wi my, że to wszyst ko trze ba
zmo der ni zo wać, bo ina czej bę dzie blac ko ut,
o któ rym sły szę od 15 lat. 
• Nie bę dzie.
– A. Fornalczyk – Ale ja o nim czy tam. A re -

gu la cja so bie z nim nie po ra dzi. Stąd po my sły
w Sta nach Zjed no czo nych i Unii Eu ro pej skiej,
aby od cho dzić od re gu la cji – bar dziej ją uela -
stycz nić, by sek tor sta wał się kon ku ren cyj ny.

Jesz cze jed no: a gdzie jest po li ty ka ener ge -
tycz na pań stwa? 
• Ma być je sie nią. Ta dys ku sja jest jej ele -

men tem.  Z pań stwa wy po wie dzi wy wnio sko -
wa łem, że dla nie któ rych ob sza rów ener ge ty ki
po moc pu blicz na jest ce lo wa, ale po win na być
sto so wa na do tech no lo gii, a nie do ob sza rów
– czy za pew nia bez pie czeń stwo do staw lub
zrów no wa żo ny roz wój. Tzn. każ da tech no lo gia
po win na być prze świe tla na pod ką tem moż li -
wo ści do to wa nia. Ostat nio czę sto sły sza ne ha -
sła, że pro su men ci i ener ge ty ka roz pro szo na
po win ni być do to wa ni, nie są wła ści wy mi. Nie
tę dy dro ga. W ener ge ty ce roz pro szo nej, co mó -
wił pan pre zes Smo leń, są tech no lo gie, któ re
po win ny być wspie ra ne, a pro su men ci wte dy,
gdy sprze da ją ener gię, co jest ko rzyst ne dla ca -
łe go sys te mu i od bior ców. 

– M. Kuczyńska – Wy da je się jed nak, że
w związ ku z tym, że po ru sza my się w okre ślo -
nych uwa run ko wa niach i ra mach praw nych,
a Unia wy ty cza kon kret ne ce le i wspie ra pew ne

ob sza ry, to po win ni śmy się sku pić ra czej nie
na py ta niu czy pro su ment po wi nien otrzy my -
wać po moc pu blicz ną, a w ja kim za kre sie
i w ja kiej for mie.
• Za sta nów my się jak ta po moc pu blicz na

po win na wy glą dać, bo dla OZE w Pol sce ją
skom pli ko wa li śmy, a wpro wa dza jąc ry nek tam
gdzie nie po trze ba, do pro wa dzi li śmy do nie po -
trzeb ne go ry zy ka dla in we sto rów. Pro jek to wa -
na usta wa o OZE jest ka ry ka tu rą usta wy. Waż -
ne jest to, by po moc pu blicz na jak naj mniej in -
ge ro wa ła w ry nek, by ła przej rzy sta i ak cep to -
wal na przez wszyst kich in te re sa riu szy. Nie
wiem czy to da się osią gnąć.

– P. Smoleń – Je śli cho dzi o pro su men tów, to
w po mo cy pu blicz nej wy star czy za sto so wać
net me te ring i odej mo wa ło im się pro duk cję
od zu ży cia, bo to jest ta ka róż ni ca jak mię -
dzy 650 zł a 140 zł i dys ku sja czy 80% czy
100% jest ma ło istot na. A jak się to wy ne go cju -
je, to wszy scy za czną sto so wać. Z bra ku te go
po wsta ją ma łe in sta la cje do mo we, któ rych wła -
ści cie le ob cho dzą sys tem, by za osz czę dzić. Nie
pła cą tych 600 zł z ta ry fy G, bo pro du ku ją dla
sie bie. Ta kie po dwój ne, a więc nie opty mal ne
in sta la cje są co raz bar dziej po pu lar ne wśród
rol ni ków, far me rów i wła ści cie li szklar ni. Dla -
te go za miast po mo cy pu blicz nej stwórz my sys -
tem, w któ rym ener gię się odej mu je, a tyl ko
ewen tu al ne nad wyż ki sprze da je.

– M. Kuczyńska – To zgod ne z ideą ra cjo -
nal ne go wy ko rzy sta nia ener gii, ale ona nie do -
cie ra do zwy kłych kon su men tów. Nie zbęd na
jest pra ca nad zmia ną ich świa do mo ści.

– P. Smoleń – Zga dzam się, że do brze by by -
ło móc ja sno po wie dzieć, któ ra tech no lo gia bę -
dzie pre fe ro wa na, ale po li tycz nie jest to nie
do zro bie nia. De cy do wać bę dą po li ty cy oto cze -
ni przez tłum lob by stów, z któ rych każ dy ma
swo ją pre zen ta cję i ar gu men ty. Pre mier Tusk
po wie dział, że pierw szy rok spę dził na dys ku sji
ko mu i ile CO2. Jak nie wia do mo ko mu i ile, to

trze ba po dzie lić wszyst kim po rów no. Każ dy
miał by wte dy te 13% od ję te od bi lan su i za ak -
cep to wał by to, ale za miast te go spro wo ko wa no
dys ku sję – ko mu ile. Mie li śmy do bry sys tem,
po zwa la ją cy unik nąć sy tu acji Czech, czy li po -
wo dzi so la rów, kie dy każ dy do sta wał ten sam
zie lo ny cer ty fi kat nie za leż nie od tech no lo gii.
Dys ku to wa no, któ re tech no lo gie oszczę dza ją
naj wię cej CO2. Je stem za tym, by każ de mu dać
150 zł i niech się lu dzie ukła da ją z wła sną eko -
no mi ką – co zro bić w tych ra mach. Je że li nie, to
lob by ści so lar ni zro bią to co w Niem czech czy
w Cze chach. A in ni bę dą prze ko ny wać, że ku -
ku ry dza jest lep sza od pro sa.

Dla te go daj my po rów no, a biz nes me ni czy
gmi ny sa mi zde cy du ją czy lep sze są so la ry, któ -
re spraw dza ją się w mi kro ska li, a w ma kro
– nie, czy po sta wić wia trak al bo bio ga zow nię
na ścin ki, tro ci ny czy ga łę zie z sa du.

– A. Kaznowski – Uwa żam, że róż ni co wa -
nie i do pa so wy wa nie po zio mów wspar cia
do tech no lo gii koń czy się dys ku sja mi, któ re
trwa ją ca ły mi la ta mi i nic nie da ją. Po win ni śmy
się za sta no wić jak ten sys tem ma funk cjo no -
wać. Mu si być sta bil ny, nie mo że być nie wia -
do me, do kie dy do sta je się cer ty fi ka ty. Ja koś te -
mu za ra dzo no w pro jek cie usta wy o OZE, ale
– mo im zda niem – po grze ba no te mat bez pie -
czeń stwa in we sto rów. Przyj mu je my pro jekt
usta wy o OZE i uda je my, że cer ty fi ka ty nie są
po mo cą pu blicz ną.
• Rząd przy jął ta kie sta no wi sko, by nie no -

ty fi ko wać pro jek tu usta wy w Ko mi sji Eu ro pej -
skiej.

– A. Kaznowski – Jest jesz cze pro blem sys -
te mu au kcyj ne go. Nie moż na po dzie lić sys te mu
cer ty fi ka tów i uda wać, że nie ma po mo cy, a sys -
tem au kcyj ny mie ści się w wy łą cze niu gru po -
wym i nie wy ma ga no ty fi ka cji. Pójdź my do Ko -
mi sji z tą usta wą i uzy skaj my na nią jej zgo dę,
by wszy scy in we sto rzy, któ rzy roz pocz ną in we -
sty cje, czu li się bez piecz nie. Z ak tu al nych wy -
tycz nych wy ni ka, że pre fe ro wa ny jest sys tem
au kcyj ny, któ ry przy naj mniej w za ło że niu gwa -
ran tu je, że wy twór cy kon ku ru ją ce ną, a nie każ -
dy do sta je z gó ry za gwa ran to wa ną ta ry fę.

– J. Piekacz – Rze czy wi ście tak jest, ale nie -
zbęd ne jest, by ten pro jekt był opła cal ny. Nie
ma prze pła ca nia.

– J. Lewandowski – Chciał bym wró cić
do wy po wie dzi pa na pre ze sa Smolenia. Jesz cze
nie tak daw no mó wi ło się o przed się bior stwie
uży tecz no ści pu blicz nej, a sło wo ry nek nie łą -
czy ło się z tym sek to rem. Mia ło to oczy wi ście
swo je wa dy, cze go ma my świa do mość.

Po nie waż Re al Ener gy Mar ket nie był do bry,
więc do da wa no ko lej ne. Nie ste ty, one nie są
nie za leż ne, więc moc na po zy cja na jed nym
z mniej szych ryn ków, np. OZE, po zwa la za kłó -
cać in ne. I ten ca ły me cha nizm tak na praw dę
nie dzia ła. A ła ta nie dziur ko lej nym mi ni ryn -
kiem jest śle pą ulicz ką.

My ślę, że wszyst ko się roz sy pie i bę dzie my
w miej scu, w któ rym za czy na li śmy. Być mo że
do brze, bo usta wa jest do ki tu, cho ciaż mo im
zda niem sys tem au kcyj ny jest je dy nym ra cjo -

Paweł Smoleń
– Prezes EURACOAL (European Association

for Coal and Lignite), Europejskie Stowarzyszenie
Węgla Kamiennego i Brunatnego
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nal nym, któ ry wpro wa dza tro chę rów no wa gi.
Mo że zna jąc te ogra ni cze nia wró cić do kon -
trak tów dłu go ter mi no wych. A je śli cho dzi
o sys tem re kom pen sat, to spró buj my zsu mo -
wać ile ener ge ty ka do sta ła po mo cy pu blicz nej,
co jest przed na mi, gdzie są te naj waż niej sze
miej sca i o co tak na praw dę war to wal czyć.
I na co mo że my so bie jesz cze po zwo lić, by nie
zna leźć się w sy tu acji, że kie dy bę dzie my wal -
czyć o to co dla nas naj waż niej sze, Ko mi sja Eu -
ro pej ska po wie stop.

– J. Piekacz – Te da ne bę dą po wszech ne.
Obec ne wy tycz ne Ko mi sji na ka zu ją, aby od
1 stycz nia 2016 r. kra je umoż li wi ły pu blicz ny
do stęp i za mie ści ły na stro nie in ter ne to wej in -
for ma cje o po mo cy przy zna nej przez pań stwo. 

– J. Lewandowski – Dla każ de go za kła du
mo gę po dać z ja kie go ty tu łu do stał po moc pu -
blicz ną od 1990 r., ale spró buj my na to po pa -
trzeć pod ką tem ocze ki wań na przy szłość.
• Mam jed nak wąt pli wo ści, czy je ste śmy

w sta nie to wszyst ko zin wen ta ry zo wać, bo np.
w ener ge ty ce od na wial nej stru mie ni po mo cy
pu blicz nej jest bar dzo du żo: cer ty fi ka ty, ulgi,
do ta cje na in we sty cje, pre fe ren cje sys te mo we
itd. Przy tak nie przej rzy stym sys te mie ta ka we -
ry fi ka cja jest nie moż li wa.

– J. Piekacz – W obo wią zu ją cych od 1 lip ca
br. wy tycz nych jed nym z klu czo wych ele men -
tów jest efekt za chę ty: trze ba wy ka zać, że po -
moc pu blicz na jest ko niecz na. Nie wie my czy
do ty czy on tak że ener gii od na wial nej. Czy roz -
po czy na ne te raz in we sty cje po win ny speł niać
te wy ma ga nia czy nie. Je śli to nie jest po moc
pu blicz na, to nie mu szą, ale nie ma my ja sno ści
jak ta sy tu acja wy glą da praw nie.

– P. Smoleń – Nikt nie za in we stu je w in sta -
la cje, któ re bę dą się zwra cać przez 30 lat, a jed -
no pstryk nię cie po li ty ków mo że ten biz nes od -
wró cić do gó ry no ga mi. W tym kon tek ście kon -
trak ty dłu go ter mi no we nie są za bez pie cze niem
eko no mi ki lecz du żo bar dziej po trzeb nej ochro -
ny przed ra do sną twór czo ścią po li ty ków sty -
mu lo wa nych przez wy bor ców. Dla te go KDT są
praw do po dob nie je dy ne, któ re mo gą sty mu lo -
wać in we sty cje, bo ma my pie częć, bank, pra wo
i wy ma gal ne rosz cze nia, cze go nie ma w in -
nych sy tu acjach. Trze ba więc wró cić do źró deł
i po wie dzieć: po my li li śmy się w za ło że niach.
Nie ste ty, wy so cy urzęd ni cy, Günther Oet tin ger
i in ni, po wta rza ją: nie, nie, nie, jesz cze wię cej
REM, któ ry bę dzie pa na ceum na ni skie ce ny
ener gii. 
• Po do ba mi się wnio sek o po trze bie we ry fi -

ka cji tych wszyst kich me cha ni zmów. Nie ze
wzglę du na po moc pu blicz ną lecz bez pie czeń -
stwa do staw ener gii. Po dob nie jak płat no ści
za mo ce, któ re są po trzeb ne.

– P. Smoleń – Ry nek ener gii elek trycz nej ma
swo ją spe cy fi kę. Dzi siaj praw do po dob nie pra -
cu je 22 tys. MW z cze go jed nak tyl ko po ło wa
jest zgod na z kon trak ta mi han dlo wy mi, a dru ga
po ło wa wy mu szo na przez Ope ra to ra Sys te mu
Prze sy ło we go przez wzgląd na ko niecz ność za -
pew nie nia rów no wa gi sys te mu. Więc to też nie
jest ry nek tyl ko na miast ka, bo o po ło wie ob cią -

że nia de cy du je PSE, to jest kom pen so wa ne roż -
ny mi me cha ni zma mi roz li cza nia re duk cji
i przy ro stów pro duk cji, a więc ci, któ rzy ma ją
kon trak ty wca le nie ko niecz nie pro du ku ją. Po -
dob nie jak ci, któ rzy kon trak tów nie ma ją nie -
ko niecz nie sto ją. Wy ni ka to z te go, że ener gii
się nie skła du je jak in nych to wa rów, a więc i ry -
nek jest in ny – wy ma ga wie lu me cha ni zmów
do dat ko wych, nie cał kiem ryn ko wych.
• Przy oka zji two rze nia ryn ku mo cy po ja wi -

ły się pro po zy cje kon trak tów róż ni co wych,
cho ciaż znacz nie lep szym na rzę dziem są KDT -
-y. Po twier dzi ła to Ko mi sja Eu ro pej ska da jąc
zgo dę na kon trak ty dłu go ter mi no we i bu do wę
elek trow ni ją dro wej w Ol ki lu oto w Fin lan dii.

– A. Kaznowski – Ko mi sja Eu ro pej ska nie
zgo dzi ła się na po moc pu blicz ną dla fiń skiej
elek trow ni ją dro wej, po nie waż nie była ona
przed mio tem jej ana li zy. Nie je stem pe wien czy
to nie jest mo del Man ka la, w któ rym kon trak ty
dłu go ter mi no we za wie ra ją du zi od bior cy. To
nie pań stwo po dej mu je de cy zje o je go za war ciu
tyl ko pry wat ne fir my, więc nie mo że my mó wić
o po mo cy pu blicz nej. Czy w ra mach re ma nen -
tu nie po win ni śmy po my śleć o kom plek so wej
re for mie sys te mu pro duk cji i sprze da ży ener gii
elek trycz nej? Są dzę, że mu si my zre de fi nio wać
dzia ła nie sek to ra ener ge tycz ne go w Pol sce.
Być mo że KDT -y są do brym in stru men tem,
choć mam po waż ne wąt pli wo ści czy Ko mi sja
Eu ro pej ska na nie się zgo dzi.

– A. Fornalczyk – Gdy by dzię ki KDT -om
po wsta ły no wo cze sne elek trow nie, ni sko emi -
syj ne, z no wo cze sny mi me to da mi wy twa rza -
nia, to Ko mi sja chy ba by się zgo dzi ła. Kie dy
Ko mi sja ana li zo wa ła KDT -y, to mia ła za strze -
że nia, że pro jek cje fi nan so we nie są wy star cza -
ją co roz wi nię te, a za sad ni czym ele men tem są
ce ny gwa ran to wa ne w okre sie trwa nia KDT.
• Mia ła za strze że nia, że by ły za wie ra ne

z przed się bior stwa mi sie cio wy mi.
– A. Fornalczyk – Ko mi sja mia ła za strze że -

nia o brak uza sad nie nia: dla cze go? Roz ma wia -
łam z kan ce la ria mi, któ re prze ko ny wa ły ów -

cze sne go mi ni stra go spo dar ki, że to nie jest po -
moc pu blicz na. Na to miast pod czas roz mów
w Bruk se li usły sza łam, że Ko mi sja nie otrzy -
ma ła do brych biz ne spla nów. 

– A. Kaznowski – Ko mi sja KDT -y uzna ła
za po moc pu blicz ną i ka za ła roz wią zać. 

– P. Smoleń – W Pol sce nie mo że my za po -
mi nać, że po wsta je wspól ny ry nek ener ge tycz -
ny. Pra ce nad nim mia ły być za koń czo ne w tym
ro ku, ale pew nie się rok czy dwa opóź nią, ale
uzgad nia ne są ko dy współ pra cy, zwięk sza ją
moż li wo ści prze sy ła nia ener gii, bu du je my po -
łą cze nia trans gra nicz ne. Uła twie nia w prze pły -
wie ener gii wy mu sza ją wspól ne za sa dy dzia ła -
nia. Dla te go mu si my być gotowi do współ pra -
cy z Ko mi sją, by to co jest uzgad nia ne
uwzględ nia ło też na sze in te re sy. Od Niem ców
czy An gli ków mu si my na uczyć się stra te gii
prze py cha nia swo je go, bu do wa nia ko ali cji
i wy słać do Bruk se li 50 czy 100 przed sta wi cie -
li, któ rzy bę dą dba li o na sze in te re sy.

– J. Lewandowski – Mo że re ma nent nie jest
po trzeb ny, bo wy star czy po wie dzieć, że REM
jest ryn kiem ener gii do star czo nej w usta lo nym
cza sie, w okre ślo ne miej sce. Pro du cent ma ją
sam za pew nić, bądź ku pić usłu gę re zer wo wa -
nia, gdy z po wo du bra ku wia tru nie jest w sta -
nie jej wy pro du ko wać, a być mo że tak że ku pić
usłu gę prze sy ła nia tej ener gii w okre ślo ne miej -
sce. A nie tak jak dziś, że pro du ku je i nic wię cej
go nie ob cho dzi. A mnie ta ener gia w pew nych
mo men tach nie jest po trzeb na. W tej chwi li ma
dla mnie ze ro wą war tość, na to miast bę dzie ją
mia ła jak wró cę do do mu i włą czę świa tło. 

– J. Piekacz – Pa nie pro fe so rze, to już się
speł nia. Od 1 stycz nia 2016 r. wy tycz ne mó wią,
że to ma być bez względ nie wpro wa dzo ne. Ma -
ją być do sto so wa ne sys te my, m.in. na be ne fi -
cjen tach, któ rzy stan dar do wo bio rą od po wie -
dzial ność za bi lan so wa nie. 
• W dys ku sji po ru szo no bar dzo wie le wąt -

ków. Od no szę wra że nie, że naj istot niej sza jest
pro po zy cja „wy ko na nia” re ma nen tu do ty czą -
ce go za sad funk cjo no wa nia ryn ku ener gii i to
nie tyl ko elek trycz nej, bo tak że i cie pła. I w tym
kon tek ście rów nież za sad po mo cy pu blicz nej.
Te wszyst kie po my sły po win ny się zna leźć
w no wej Po li ty ce ener ge tycz nej pań stwa. Ko le -
gów uczest ni czą cych w przy go to wu ją cym ją
ze spo le za chę cam, że by te za gad nie nia spró bo -
wa li umie ścić w po li ty ce ener ge tycz nej. Oczy -
wi ście ona mu si być wdra ża na w ra mach
wspól no to wej Po li ty ki ener ge tycz nej, któ rą też
trze ba mo dy fi ko wać.

– J. Piekacz – O tym trze ba mó wić tam. Jak
sły szę kra jo we dys ku sje, że bę dzie po trzeb -
ny…, że mu si my… itd., to ta kie ga da nie nie ma
sen su. To trze ba mó wić tam. Pa weł miał pre -
zen ta cję w Ko mi sji Eu ro pej skiej, ja też. Ze
swej stro ny wy ko nu je my pew ne dzia ła nia. Mo -
że za ma ło. W Bruk se li mu si być znacz nie wię -
cej lu dzi, któ rzy bę dą tłu ma czy li na szą sy tu -
ację. Wte dy ma my szan sę, by ja koś wpły wać
na two rzo ną po li ty kę. Na rze ka jąc w kra ju, nic
nie osią gnie my.
• Dziękujemy za rozmowę.

dr Mirosław Duda
– Agencja Rynku Energii



W dniach 21–23 maja 2014 r., w Hotelu STOK w Wiśle-Jawornik 
odbyła się zorganizowana przez

UDZIAŁ
CHEMII

ENERGETYCZNEJ
WE WZROŚCIE
EFEKTYWNOŚCI

URZĄDZEŃ
Konferencja została zorganizowana przy współpra-

cy z TAURON Wytwarzanie S.A., Urzędem Dozoru 
Technicznego oraz Towarzystwem Gospodarczym 
Polskie Elektrownie Grupa Chemiczna.

Patronat medialny sprawowały czasopisma: Ener-
getyka, Dozór Techniczny, Przegląd Energetyczny, 
Energetyka Cieplna i Zawodowa, Chemia Przemy-
słowa i Nowa Energia oraz portal Elektroenergety-
ka i przemysł on-line. Inżynieria w praktyce.

Początki Konferencji nierozerwalnie wiążą się z dzia-
łalnością Służby Chemicznej Zakładów Energetycz-
nych Okręgu Południowego z inż. Adamem Jakubikiem 
na czele. To z jego inicjatywy w 1964 roku odbyła się 
pierwsza Ogólnokrajowa Konferencja Chemików Ener-
getyków w Katowicach. Tegoroczna, XV edycja Konfe-
rencji zamknęła 30-letni okres historii polskiej ener-
getyki, mającej za sobą głębokie zmiany ustrojowe, 
własnościowe, organizacyjne i techniczne. Technicz-
ne, bo to zawsze technika, a chemia energetyczna
w szczególności była na pierwszym miejscu zaintere-
sowania Organizatorów oraz Uczestników konferen-
cji. Mnogość problemów i zagadnień technicznych ja-
kie przewinęły się w ramach konferencji pokazały jaką 
drogę przebyła polska energetyka w obszarze chemii 
energetycznej. 

Wyznacznikiem poziomu merytorycznego Konfe-
rencji, była niezmiennie od lat wysoka frekwencja 
uczestników zajmujących się zagadnieniami szeroko 
pojętej chemii energetycznej z praktycznie wszyst-
kich jednostek polskiej energetyki zawodowej i prze-
mysłowej oraz przedsiębiorstw krajowych i zagra-
nicznych współpracujących z branżą energetyczną. 
Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 150 uczest-
ników.

Podkreśleniem jubileuszowego charakteru tego-
rocznej edycji był zorganizowany pierwszego dnia 
konferencji „Chemiczny wieczór wspomnień z Hide
-Out” w trakcie którego oprócz wystąpień Pana
Alfreda Śliwy i Pani Sławomiry Wnuk podsumowują-
cych historię organizacji Konferencji oraz obszaru 
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techniki jaki był przedmiotem zainteresowania jej 
Uczestników wyświetlono skróty dwóch archiwal-
nych filmów zrealizowanych przez inż. Adama Ja-
kubika w 1967 r. i 1970 r. dotyczących korozji rur 
ekranowych i procesów fizyko-chemicznych na po-
wierzchniach ogrzewalnych.

W sześciu sesjach plenarnych wygłoszono w sumie 
24 referaty, których tematyka dotyczyła szerokiego 
zakresu zagadnień i problemów technicznych, orga-
nizacyjnych i prawnych związanych z szeroko pojętą 
chemią energetyczną.

Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się 
wokół zagadnień dotyczących m.in.:
•  Wpływu zmian właściwości fizyko-chemicznych czyn-

nika pracującego w warunkach nadkrytycznych na 
trwałość elementów obiegu oraz zakresu problemu 
jakie może nieść za sobą praca kotłów nadkrytycz-
nych w obszarze podkrytycznym,

•  Obróbki wstępnej wody używanej w obiegach ener-
getycznych z wykorzystaniem najnowocześniej-
szych metod jej uzdatniania oraz doświadczeń eks-
ploatacyjnych Użytkowników instalacji uzdatniania,

•  Nowego podejścia do kwestii związanych z zapew-
nieniem trwałości elementów obiegów wodno-pa-
rowych oraz metod określenia wpływu przekroczeń 
parametrów reżimowych na skrócenie resursu ich 
pracy,

•  Rozwiązań technologicznych układów odazotowania 
spalin bloków 200 MW, efektów ich proekologicznej 
modernizacji oraz problemów eksploatacyjno-re-
montowych związanych ze zmianami w konstrukcji 
urządzeń wytwórczych. Zasygnalizowano również 
możliwość wystąpienia nowych problemów związa-
nych z trwałością elementów, głównie powierzch-
ni ogrzewalnych kotłów, w nowych warunkach ich 
pracy,

•  Techniczno-ekonomiczno-prawnych problemów zwią-
zanych z budową, modernizacją i eksploatacją ukła-
dów oczyszczania ścieków po instalacjach IMOS,

•  Nowoczesnych i skutecznych metod dezynfekcji
i kontroli mikrobiologicznej wód technologicznych
z wykorzystaniem dwutlenku chloru,

•  Chemicznego oczyszczania kotłów i innych instala-
cji technologicznych z punktu widzenia Centralne-
go Laboratorium Dozoru Technicznego,

•  Regulacji prawnych dotyczącymi laboratoriów ba-
dawczych,

•  Zarządzania wiedzą o stanie technicznym urzą-
dzeń realizowanego w różnych formach nadzoru 
diagnostycznego,

•  Zabezpieczenia antykorozyjnego turbin parowych 
na czas postojów.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyły stoiska wy-
stawowe, gdzie firmy krajowe i zagraniczne prezen-
towały swoje najnowsze produkty i technologie mo-
gące mieć zastosowanie w eksploatacji i w pracach 
remontowych urządzeń energetycznych:
•  BUDMECH WT Sp. j.
•  Georg Fischer Sp. z o.o.
•  Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

DEMPOL-ECO
•  NALCO Polska Sp. z o.o.
•  PKPU „ORIONTEC” Krzysztof Jasik
•  ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.
•  Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych 

„Pro Novum” Sp. z o.o.
•  Purolite Sp. z o.o.
•  TECHNOPOMIAR Sp. z o.o.
•  VAG Armatura Polska Sp. z o.o.



Doostat nich waż nych wy da rzeń z za kre su in we sty cji
w sek to rze elek tro ener ge tycz nym w Pol sce na le ży de -
cy zja EDF Pol ska S.A. od no śnie roz bu do wy i mo der -
ni za cji elek trow ni w Ryb ni ku. 

– Ta in we sty cja wpi su je się w po li ty kę ener ge tycz ną Pol ski, któ ra jest
opar ta na wę glu ka mien nym i bru nat nym. Wę giel to dla Ślą ska bar dzo
waż ne źró dło ener gii – za zna czył To masz Tom czy kie wicz, wi ce mi ni -
ster go spo dar ki pod czas uro czy sto ści wmu ro wa nia ak tu erek cyj ne go
pod roz bu do wę elek trow ni w Ryb ni ku. Moż na do dać w tym miej scu,
iż za rów no dla Ślą ska, jak i in nych re gio nów Pol ski wę giel ma bar dzo
du że zna cze nie go spo dar cze, któ re go prze ce nić nie moż na. Z tym, że
wę giel ka mien ny w przy pad ku Ślą ska sta no wi nie tyl ko waż ne źró dło
kon wer sji ener gii, ale jed no cze śnie fakt je go wy do by cia w tym re gio -
nie Pol ski ma dla te go ob sza ru istot ny wy miar spo łecz no -go spo dar czy,
bo wiem za pew nia pra cę dla oko ło 100 tys. osób.

In we sty cje EDF
W tym kon tek ście go spo dar czym i spo łecz nym na le ży przy po -

mnieć, że na le żą ce do Gru py EDF w Pol sce spół ki wy twór cze pro -
du ku ją ener gię elek trycz ną i cie pło, głów nie na ba zie wę gla ka mien -
ne go, a EDF jest od wie lu już lat, jed nym z naj więk szych je go od -
bior ców w kra ju. Chcąc bli żej za po znać się z cha rak te rem i za kre -
sem ryb nic kiej in we sty cji war to uczy nić to na tle po zy cji oraz mi sji
spo łecz nej Gru py EDF w Pol sce. 

EDF, gru pa ener ge tycz na o świa to wym za się gu, dzia ła w na szym
kra ju już od po nad 16 lat. Gru pa EDF po sia da dziś w Pol sce 10%
udział w ryn ku ener gii elek trycz nej, 15% w ryn ku cie pła sie cio we -
go. Za trud nia 3300 pra cow ni ków. EDF w Pol sce jest też naj więk -
szym pro du cen tem ener gii elek trycz nej i cie pła w sko ja rze niu, za -
opa tru jąc w cie pło Kra ków, Gdańsk, Gdy nię i Ru mię, Zie lo ną Gó rę,
Wro cław i Siech ni ce oraz To ruń. EDF Pol ska jest też naj więk szym
za gra nicz nym in we sto rem w bran ży ener ge tycz nej w kra ju.

Wy zwa nia sto ją ce przed
sek to rem ener ge tycz nym

Obec nie wszyst kie fir my ener ge tycz ne sto ją przed tym sa mym
wy zwa niem. Jak opty mal nie spro stać wciąż wzra sta ją cym po trze -
bom ener ge tycz nym od bior ców i jed no cze śnie w spo sób od po wie -
dzial ny sta wić czo ła nie ko rzyst nym zmia nom kli ma tycz nym, a za -
ra zem sku tecz nie prze ciw dzia łać wy czer py wa niu się su row ców?
Po dej mu jąc się spro sta nia te mu wy zwa niu EDF Pol ska S.A. uczy nił

zrów no wa żo ny roz wój naj waż niej szą osią swej stra te gii za rów no
w ska li glo bal nej, jak i w od nie sie niu do dzia łal no ści wy twór czej
po szcze gól nych za kła dów ener ge tycz nych w Pol sce, któ rych jest
wła ści cie lem.

Z uwa gi na ro lę wę gla w pol skiej ener ge ty ce, tym bar dziej istot ne
jest, aby pro ces spa la nia wę gla uczy nić w mak sy mal nym stop niu
eko lo gicz nym. Wśród wie lu czyn ni ków ma ją cych wpływ na po pra -
wę sta nu ochro ny śro do wi ska za sad ni cze zna cze nie ma po pra wa
spraw no ści pra cy blo ków ener ge tycz nych, współ spa la nie bio ma sy
z wę glem, mix pa li wo wy oraz in we sty cje pro eko lo gicz ne.

Gru pa EDF w Pol sce jest jed nym z li de rów w spa la niu bio ma sy,
dzię ki któ rej pro du ku je „ener gię zie lo ną”.

Ryb nic ka elek trow nia dziś
EDF Pol ska na le ży do gro na czo ło wych przed się biorstw ener ge -

tycz nych w kra ju za spra wą swo jej elek trow ni, bę dą cej nie tyl ko
naj więk szą elek trow nią na Gór nym Ślą sku, ale też jed ną z naj więk -
szych elek trow ni sys te mo wych w Pol sce. Ryb nic ka elek trow nia ma
moc wy twór czą rzę du 1775 MWe, za in sta lo wa ną w ośmiu blo kach.
Ge ne ru jąc rocz nie po nad 9000 GWh ener gii elek trycz nej mo że za -
spo ko ić ok. 8 pro cent za po trze bo wa nia Kra jo we go Sys te mu Elek -
tro ener ge tycz ne go (KSE).

Układ chło dze nia za kła du ba zu je na sztucz nym zbior ni ku wo dy
o po wierzch ni 550 ha i dwóch chłod niach ko mi no wych o wy so ko -
ści 120 m. Dwa ko mi ny – po jed nym na czte ry blo ki – ma ją wy so -
kość 260 i 300 m. Trze ci ko min to ele ment in sta la cji mo kre go od siar -
cza nia spa lin (IMOS) wy bu do wa nej w 2008 ro ku. Za in sta lo wa ne
w elek trow ni ko tły są opa la ne wę glem ka mien nym do star cza nym
głów nie z oko licz nych ko pal ni. Rocz ne zu ży cie wę gla prze zna czo ne -
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Ekologiczna energia 
z „Nowego Rybnika”

RO BERT GA ŁĄZ KA, ab sol went Wy -
dzia łu Elek tro nicz ne go Po li tech niki
War szaw skiej ma du że do świad cze -
nie w kie ro wa niu przed się bior stwa mi
w klu czo wych bran żach. Od po cząt ku
swej pra cy zwią za ny z sek to ra mi pro -
duk cyj ny mi: elek tro nicz nym, sa mo -
cho do wym, ener ge tycz nym. Pra cę
za wo do wą roz po czy nał ja ko in ży nier
w Uni tra Po lko lor, na stęp nie kie row -
nik w Thom son Po lko lor Sp. z o.o.
(1979–1999), dy rek tor za kła du Uni ted
Tech no lo gies Au to mo ti ve Sp. z o.o.
(1995–1997), Pre zes Za rzą du Fa bry ki
Opa ko wań  Bla sza nych Sp. z o.o.

(1997–1999), Czło nek Za rzą du oraz Pre zes Za rzą du Va leo Au to sys te -
my Sp. z o.o. oraz dy rek tor Va leo Pol ska (1999–2009), Pre zes Za rzą du
Schne ider Elec tric Ener gy Po land Sp. z o.o. (2009–2013). Obec nie peł ni
funk cję Dy rek to ra Ge ne ral nego EDF Ryb nik S.A. Od dzia łu w Ryb ni ku.

Moc za in sta lo wa na – 1 775 MW
Pro duk cja ener gii elek trycz nej brut to – 10 107 038,8 MWh
Czas pra cy blo ków – 58 333,7 h
Dys po zy cyj ność – 90,1%
Awa ryj ność – 1,4%
Sto pień od zy sku po pio łu i żuż la – 100% 



go do pro duk cji ener gii wy no si oko ło 4 mln ton. Elek trow nia w Ryb -
ni ku to dziś je den z naj więk szych za kła dów pra cy w re gio nie. Za trud -
nia oko ło 800 osób oraz ak tyw nie współ pra cu je z lo kal ny mi fir ma mi. 

Elek trow nia jest za kła dem utrzy mu ją cym sta łą wy so ką dys po zy -
cyj ność wy twa rza nia oraz ma ją cym du że moż li wo ści re gu la cyj ne,
a przy tym osią ga ją cym du żą efek tyw ność w re duk cji emi to wa nych
za nie czysz czeń. W ra mach Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia
w za kła dzie dzia ła ją:

Sys tem Za rzą dza nia Śro do wi sko we go we dług nor my PN -EN
ISO 14001:2005 w za kre sie wy twa rza nia i dys try bu cji ener gii elek -
trycz nej oraz ob ro tu nią, pro duk cji i dys try bu cji cie pła oraz dzia ła -
nia na rzecz ochro ny śro do wi ska; Sys tem Za rzą dza nia Bez pie czeń -
stwem i Hi gie ną Pra cy we dług nor my PN -N -18001:2004/
OHSAS 18001:2007; Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią opar ty na wy -
ma ga niach nor my PN -EN ISO 9001: 2009.

Jed nym z przy kła dów wdro żo nych pro jek tów Gru py w za kre sie
zrów no wa żo ne go roz wo ju jest uru cho mie nie Za kła du Od zy sku Wę -
gla z Hałd Po gór ni czych ZO WER w Czer wion ce -Lesz czy nach, co
skut ku je oszczęd no ścia mi su row ca, jed no cze śnie po wsta ły no we
miej sca pra cy dla re gio nu. W efek cie dzia łal no ści te go za kła du zde -
gra do wa ne eko lo gicz nie te re ny hałd sta ją się te re na mi re kre acyj no -
-wy po czyn ko wy mi dla lo kal nej spo łecz no ści.

Pro jekt „No wy Ryb nik”
Ak tu al nie Gru pa EDF roz po czę ła re ali za cję du że go pro jek tu in -

we sty cyj ne go „No wy Ryb nik”, któ re go ce lem jest utrzy ma nie ak -
tu al nej mo cy wy twór czej na po zio mie oko ło1800 MW. Pro jekt ten
po zwo li prze pro wa dzić kom plek so wą mo der ni za cję urzą dzeń, prze -
dłu żyć ich ży wot ność i ogra ni czyć wiel kość emi sji do at mos fe ry.
Jest to re zul tat de cy zji o za in we sto wa niu m.in. po nad 350 mln eu ro
(bli sko 1,5 mld zł) w mo der ni za cję wszyst kich blo ków ryb nic kiej
elek trow ni.

Pro jekt „No wy Ryb nik” jest in te gral ną czę ścią pro gra mu EDF
ukie run ko wa ne go na do sto so wa nie norm śro do wi sko wych i pod nie -
sie nie efek tyw no ści jed no stek wy twór czych Gru py EDF w Pol sce
(Kra ków, Wro cław, Gdańsk, Gdy nia, Ryb nik) o war to ści 800 mln
eu ro, czy li po nad 3,3 mld zł.

W mar cu br. EDF Pol ska S.A. pod pi sał kon trakt z kon sor cjum
Al stom Po wer Sp. z o.o. – Al stom Po wer Ita lia . na bu do wę i uru -
cho mie nie w Ryb ni ku in sta la cji od siar cza nia spa lin blo ków 1-4, co
sta no wi pierw szy etap urze czy wist nia nia te go am bit ne go pro gra -
mu.

Zmo der ni zo wa nych zo sta nie 8 blo ków elek trow ni, co po zwo li
na prze dłu że nie ich ży wot no ści eks plo ata cyj nej do 2030 ro ku. In we -
sty cja po zy tyw nie wpły nie na po pra wę wy daj no ści ope ra cyj nej za -
kła du, a tak że do sto su je go do norm śro do wi sko wych.

In we sty cja „No wy Ryb nik” obej mu je bu do wę in sta la cji oda zo to -
wa nia spa lin, in we sty cje wy dłu ża ją ce ży wot ność wszyst kich urzą -
dzeń za kła du, a tak że bu do wę in sta la cji od siar cza nia spa lin w blo -
kach 1-4. Pro jekt prze wi du je po nad to bu do wę oczysz czal ni ście ków
i sta cji de mi ne ra li za cji wo dy. Pra ce bu dow la ne już się roz po czę ły,
a ich za koń cze nie prze wi dzia ne jest do 1 stycz nia 2016 ro ku. Więk -
szość tych ro bót wy ko na ją pol skie fir my. EDF pod pi sał już – mię dzy
in ny mi – umo wę war tą 200 mln zło tych z ra ci bor ską fir mą RA FA KO. 

Pod ję cie się zre ali zo wa nia tych pro eko lo gicz nych przed się wzięć
po zwo li rów nież na speł nie nie wy mo gów no wych prze pi sów śro do -
wi sko wych wpro wa dzo nych przez ko lej ne Dy rek ty wy Ko mi sji Eu -
ro pej skiej, któ re pod no szą wy so ko po przecz kę. Pro jekt „No wy
Ryb nik” po zwo li na bli sko czte ro krot ne zmniej sze nie emi sji tlen -
ków siar ki oraz na po nad dwu krot ne ogra ni cze nie emi sji tlen ków
azo tu i py łu, przy czy nia jąc się tym sa mym do wy dat nej po pra wy ja -
ko ści po wie trza. 

Pro jekt „No wy Ryb nik” sta no wi część dłu go fa lo we go pro ce su,
któ re go ce lem jest umoc nie nie mar ki EDF w Pol sce, stwo rze nie sil -
nej i skon so li do wa nej Gru py o ugrun to wa nej po zy cji głów ne go gra -
cza ryn ku ener ge tycz ne go, part ne ra władz i wspól not lo kal nych.

Jest to jed no cze śnie ko lej ny z klu czo wych eta pów roz wo jo wych,
po ostat nim do ko na niu kon so li da cji ak ty wów, re bran din gu i umoc -
nie nia kra kow skie go Cen trum Ba dań i Roz wo ju.

Re ali za cja pro jek tu „No wy Ryb nik” po ka zu je, że Pol ska jest dla
Gru py klu czo wym kra jem w Eu ro pie Środ ko wej. Adam Fu da li,
pre zy dent mia sta Ryb ni ka jest zda nia, że roz po czę cie pro jek tu „No -
wy Ryb nik” to po zy tyw ny sy gnał dla ryb nic kie go sa mo rzą du. I wy -
ra ża prze ko na nie, że w ko lej nych de ka dach pla ny EDF bę dą rów nie
ofen syw ne i elek trow nia bę dzie mia ła za pew nio ny byt nie tyl ko
do 2030 ro ku, ale i na ko lej ne la ta.

Po dob ną opi nię wy ra ża też Da mian Mro wiec, sta ro sta ryb nic ki,
pod kre śla jąc, że dzię ki tej in we sty cji, pra cow ni cy elek trow ni, wraz
z re ali za cją pro jek tu „No wy Ryb nik” otrzy mu ją pro me sę na ko lej ne
la ta pra cy i spo koj nej eg zy sten cji dla swo ich ro dzin.

Z ży cia wzię te
W Ryb ni ku jest… jak nad mo rzem. Miej sco wa pra sa za pra sza jąc

na pla żo wa nie i ką piel in for mu je, iż w czerw cu te go ro ku po wsta ło
pierw sze le gal ne ką pie li sko w wo dach Za le wu Ryb nic kie go. Ze -
zwo le nie wy da ła Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz na
w Ryb ni ku po prze pro wa dze niu ba da nia sta nu wo dy. To efekt wpro -
wa dze nia ka na li za cji w mie ście, pom po wa nia rze ki Na cy ny po za
zbior ni kiem głów nym. Po za tym EDF jest mak sy mal nie eko lo gicz -
ną fir mą je że li cho dzi o wo dy, któ re wy rzu ca do zbior ni ka – stwier -
dził Da riusz Ko stecz ko, szef ośrod ka „Pod Ża gla mi”.

Przed sta wia jąc na wet naj bar dziej skró to wo elek trow nię w Ryb -
ni ku war to też za ne go wać obie go wą opi nię, iż pro ble ma ty ka tech -
nicz na nie znaj du je się w or bi cie za in te re so wań lu dzi, któ rzy nie są
z nią zwią za ni za wo do wo. Tym cza sem za in te re so wa nie dzia łal no -
ścią elek trow ni w Ryb ni ku wśród miesz kań ców Gór ne go Ślą ska
jest na praw dę spo re. Do wo dem cze go są nie tyl ko re ak cje na pu bli -
ka cje nt. elek trow ni for mu ło wa ne na fo rach in ter ne to wych, ale fre -
kwen cja pod czas rok rocz nie or ga ni zo wa ne go w pierw szą so bo tę
paź dzier ni ka „Dnia otwar te go” kie dy ryb nic ką elek trow nię od wie -
dza po nad 2 ty sią ce osób. Pod czas ubie gło rocz nej – or ga ni zo wa nej
po raz ósmy im pre zy – zwie dza ją cych by ło po nad 2300 osób. Moż -
na mieć na dzie ję, iż je sie nią 2014 ro ku po bi ty zo sta nie ko lej ny re -
kord fre kwen cji. 

Te dwa przy kła dy świad czą, że mi sja spo łecz na EDF nie po zo sta -
je w sfe rze sfor mu ło wa nych na pa pie rze po stu la tów. Świad czy o tym
do bit nie owoc na dzia łal ność Fun da cji Elek trow ni Ryb nik, po -
cząw szy od po mo cy nie peł no spraw nym, po sze ro ką ofer tę re kre acyj -
ną i edu ka cyj ną dla dzie ci (w tym or ga ni za cję pół ko lo nii), mło dzie -
ży i do ro słych, wy da wa nie pe rio dy ku kul tu ral ne go, pa tro no wa nie te -
atro wi, po spon so ro wa nie klu bu spor to we go oraz opie kę nad ta len ta -
mi te ni so wy mi w miej sco wej szkół ce te ni so wej. Li sta ta jest dłu ga
i da le ka od wy czer pa nia oraz sta no wi wy mier ny do wód spo łecz nych
po żyt ków re ali zo wa ne go kon se kwent nie i z suk ce sem pro gra mu.

Ma rek Biel ski
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Od wie dzy, do świad cze nia, umie jęt no ści i kre atyw no ści in ży -
nie rów za le ży stan tech nicz ny elek trow ni i ich bez a wa ryj na,
dłu go trwa ła eks plo ata cja. Zna cze nia in no wa cyj nych pro jek -
tów i prac wdro że nio wych w dzie dzi nie kon struk cji, mo der ni -
za cji i dia gno sty ki tur bin, ko tłów, wen ty la to rów oraz urzą -
dzeń po moc ni czych dla sek to ra ener ge tycz ne go nie spo sób
prze ce nić. Przy kła dem po twier dza ją cym wa gę in no wa cyj no -
ści w sek to rze ener ge tycz nym są do ko na nia Za kła du Ba daw -
czo-Pro jek to we go IN WAT sp. z o.o. z Ło dzi. 

Po wstał on w 1989 ro ku, na po cząt ku trans for ma cji ustro jo wej
w Pol sce. Do dnia dzi siej sze go z fir mą zwią za ny jest je den z jej za -
ło ży cie li – dr inż. Le szek So bań ski, peł nią cy funk cję Pre ze sa Za -
rzą du. Le szek So bań ski wspo mi na jąc po cząt ki dzia łal no ści fir my,
pod kre śla: – Już na star cie na sza ka dra po sia da ła spo re do świad -
cze nie i wy so kie kwa li fi ka cje w dzie dzi nie ba dań, kon struk cji i mo -
der ni za cji tur bin pa ro wych. Nie któ rzy pra cow ni cy przez la ta dzia -
łal no ści w In sty tu cie Tech ni ki Ciepl nej w Ło dzi wy ko ny wa li pra ce
na rzecz Biu ra Kon struk cyj ne go Za mech El bląg, zaj mu jąc się ba -
da nia mi i kon struk cją stop ni tur bi no wych oraz ae ro dy na mi ką
ukła dów ło pat ko wych.

Obec ni pra cow ni cy to ze spół wy so ko wy kwa li fi ko wa-
nych i do świad czo nych in ży nie rów (kil ka osób ze stop niem dok -
to ra na uk tech nicz nych) z wie lo let nim sta żem przy re ali za cji
prac dla ener ge ty ki. O po zio mie tech nicz nym spe cja li stów 
z IN WAT -u świad czą pa ten ty z za kre su urzą dzeń ener ge tycz -
nych, na gro dy i wy róż nie nia w Ogól no pol skich Kon kur sach
Oszczęd no ści Pa liw i Ener gii, na gro dy przy zna wa ne przez 
Mi ni stra Gór nic twa i Ener ge ty ki, Mi ni ster stwo Prze my słu oraz
od zna ki „Za słu żo ny dla Ener ge ty ki”.

Sze ro kie in no wa cyj ne spek trum
Od chwi li po wsta nia IN WAT pro wa dzi sze ro ki za kres usług dla

ener ge ty ki za wo do wej i prze my sło wej oraz prze my słu zwią za ne go
z ener ge ty ką w Pol sce i za gra ni cą. Za kres ofe ro wa nych prac to:
ba da nia ciepl no-prze pły wo we tur bin oraz ko tłów pa ro wych, mo -
der ni za cje tur bin i urzą dzeń po moc ni czych, re ali za cja „pod klucz”
in we sty cji do ty czą cych si łow ni pa ro wych, ana li zy i opty ma li za cje
ukła dów ciepl no-prze pły wo wych, pra ce pro jek to we, au dy ty ener -
ge tycz ne.

Ba da nia ciepl no-prze pły wo we tur bin pa ro wych i ga zo wych
oraz ko tłów są bar dzo waż nym ob sza rem dzia łal no ści spół ki – za -
zna cza Dy rek tor Ope ra cyj ny, Piotr Sie radz ki, od chwi li za trud -
nie nia w fir mie, ści śle zwią za ny z tym wła śnie za kre sem prac. Dla
tur bin wy ko ny wa ne są mię dzy in ny mi:
– gwa ran cyj ne po mia ry ciepl no -prze pły wo we po wy ko na nych re -

mon tach i mo der ni za cjach,
– po mia ry dla okre śle nia wskaź ni ków i cha rak te ry styk eks plo ata -

cyj nych,
– oce na sta nu tech nicz ne go i za pa su ży wot no ści eks plo ata cyj nej,
– okre śla nie opty mal nych kry te riów roz ru chu tur bo ze spo łu.

– Je ste śmy rów nież przy go to wa ni tech nicz nie – kon ty nu uje dy rek -
tor Piotr Sie radz ki – do wy ko ny wa nia prac po mia ro wych tur bo ze -
spo łów na pa rę na sy co ną pra cu ją cych w elek trow niach ją dro wych.

Dla ko tłów pa ro wych IN WAT prze pro wa dza:
– ba da nia ciepl no-prze pły wo we dla okre śle nia: pa ra me trów pra cy,

spraw no ści ciepl nej, współ czyn ni ków wy mia ny cie pła,
– ba da nia bi lan so we,
– ba da nia i po mia ry opty ma li za cyj ne (po re mon tach i mo der ni za -

cjach),
– ba da nia dla okre śle nia opty mal nych kry te riów roz ru chów i od -

sta wień.
– Wie lo let nie do świad cze nia ka dry in ży nier skiej, wy spe cja li zo -

wa nej w za kre sie kon struk cji i mo der ni za cji tur bin oraz roz wi nię ta
współ pra ca z fir ma mi re mon to wy mi po zwa la ją na wy ko ny wa nie
prac mo der ni za cyj nych i re mon to wych dla wszyst kich ty pów i wiel -
ko ści tur bin pa ro wych oraz pro wa dze nie in we sty cji w sys te mie
„pod klucz” – mó wi Dy rek tor Tech nicz ny, Je rzy Gu miń ski, od
po nad dwu dzie stu lat pra cu ją cy w spół ce. 

Pra ce in we sty cyj ne re ali zo wa ne „pod klucz” obej mu ją:
– pro jek ty we wszyst kich bran żach wraz z uzgod nie nia mi z UDT,
– re mon ty mo der ni za cyj ne urzą dzeń,
– do sta wy urzą dzeń i ar ma tu ry,
– pra ce bu dow la ne, mon ta żo we i in sta la cyj ne,
– pra ce elek trycz ne,
– roz ru chy urzą dzeń i szko le nie per so ne lu.

W ra mach mo der ni za cji tur bin pa ro wych IN WAT ofe ru je:
– mo der ni za cję ukła dów ło pat ko wych dla uzy ska nia: wyż szej spraw -

no ści, wyż szej mo cy elek trycz nej, zwięk szo ne go prze pły wu pa ry;
– prze bu do wę tur bin kon den sa cyj nych na upu sto wo – kon den sa -

cyj ne z re gu lo wa nym upu stem;
– do sto so wa nie tur bin do zmie nio nych po trzeb cie płow ni czych;
– mo der ni za cję ukła dów re gu la cji i za bez pie czeń (wy po sa ża nie

tur bin w re gu la cję elek tro hy drau licz ną).
Ana li zy i mo de lo wa nie sy mu la cyj ne urzą dzeń i in sta la cji ener -

ge tycz nych przy wy ko rzy sta niu me tod kom pu te ro wych sta no wią
jed ną z ko ron nych dzie dzin dzia łal no ści IN WAT -u. 

– Wy spe cja li zo wa li śmy się w wy ko ny wa niu ana liz i opty ma li za -
cji ukła dów ciepl no-prze pły wo wych si łow ni oraz mo de lo wa niu
ukła dów oraz obie gów ciepl nych – stwier dza pre zes Le szek So bań -
ski. – Du żo za in we sto wa li śmy w spe cja li stycz ne pro gra my do ob li -
czeń prze pły wów me to dą ele men tów skoń czo nych oraz pro jek to -
wa nia ca łych elek trow ni. Po sia da my pro gra my naj lep szych firm
świa to wych.
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INWAT 
– 25 lat 

dla energetyki

Dr inż. LE SZEK SO BAŃ SKI – ab sol went Wy dzia łu Me cha nicz ne go Po li -
tech ni ki Łódz kiej. Po uzy ska niu w 1970 ro ku dy plo mu mgr inż. za trud nio -
ny w In sty tu cie Tech ni ki Ciepl nej w Ło dzi w Za kła dzie Tur bin Pa ro wych.
W 1978 r. uzy sku je ty tuł dok to ra na uk tech nicz nych (te mat pra cy dok tor -
skiej – za gad nie nia do ty czą ce tech ni ki ob li cza nia ukła dów ło pat ko wych
tur bin pa ro wych). W 1989 r. współ two rzy Za kład Ba daw czo -Pro jek to wy
IN WAT sp. z o.o. Od 1994 r. aż do chwi li obec nej kie ru je pra ca mi Za kła -
du, po cząt ko wo na sta no wi sku dy rek to ra, a na stęp nie Pre ze sa Za rzą du.



Za awan so wa ne me to dy ob li cze nio we wy ko rzy sty wa ne przez
IN WAT słu żą mię dzy in ny mi do:
– ana liz wy trzy ma ło ścio wych czę ści tur bin,
– ana liz wy trzy ma ło ścio wych i dy na micz nych ru ro cią gów i ka na -

łów spa lin,
– ana liz pro ce sów hy dro aku stycz nych po wsta ją cych pod czas ude -

rzeń hy drau licz nych,
– ana liz na prę żeń ciepl nych po wsta ją cych pod czas roz ru chu ma -

szyn lub urzą dzeń.
– Me to dy te są też nie oce nio ną po mo cą przy dia gno sty ce po awa -

ryj nej ma szyn, któ rą rów nież się zaj mu je my – uzu peł nia pre zes So -
bań ski.

Ko lej na ofer ta fir my to pra ce pro jek to we w za kre sie ru ro cią -
gów pa ro wych i wod nych, ukła dów AK PiA tur bin i urzą dzeń po -
moc ni czych oraz opro gra mo wa nie re gu la to rów oraz sys te mów
ste ro wa nia i wi zu ali za cji tur bin.

Od kil ku lat IN WAT wy ko nu je rów nież au dy ty ener ge tycz ne. –
Do oszczę dza nia ener gii ni ko go dziś nie trze ba prze ko ny wać – mó -
wi Le szek So bań ski. – Wzrost cen su row ców, a co za tym idzie i sa -
mej ener gii po wo du je, że co raz więk szą uwa gę zwra ca my na po -
ziom zu ży cia ener gii. W związ ku z Kra jo wym Pla nem Dzia łań
na rzecz po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej, ukie run ko wa nych
na koń co we wy ko rzy sta nie ener gii, na sza fir ma prze pro wa dza jąc
au dy ty ener ge tycz ne po ma ga za kła dom prze my sło wym zre ali zo wać
ce le w ob sza rze efek tyw no ści ener ge tycz nej wy ty czo ne przez od no -
śne dy rek ty wy. Prze pro wa dza ne przez nas au dy ty obej mu ją mię dzy
in ny mi: oce nę spo so bu użyt ko wa nia ener gii, okre śle nie spo so bów
zmniej sze nia jej zu ży cia, ana li zę moż li wo ści i opła cal no ści przed -
się wzięć oraz opra co wa nie pro gra mów oszczęd no ścio wych oraz
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia ener gii. Do sko na ła zna jo mość kon -
struk cji urzą dzeń, zwłasz cza tur bin, po zwa la nam w od róż nie niu
od in nych firm wy ko nu ją cych au dy ty, zde fi nio wać za kres moż li wo -
ści mo der ni za cji ist nie ją cych urzą dzeń dla do sto so wa nia ich do ak -
tu al nych po trzeb tech no lo gicz nych za kła dów prze my sło wych po sia -
da ją cych wła sne elek tro cie płow nie (che mia, hut nic two).

Do ko na nia i re fe ren cje
IN WAT ist nie je na pol skim ryn ku ener ge tycz nym już ćwierć

wie ku. – Rów no le gle do obec no ści na pol skim ryn ku, pro wa dzi li -
śmy i pro wa dzi my pra ce rów nież w elek trow niach w kra jach Unii
Eu ro pej skiej oraz Ro sji, In diach, Chi nach. Obec nie przy go to wu je -
my się do wy ko na nia prac w Mek sy ku i Izra elu – in for mu je pre zes
So bań ski. Do naj więk szych osią gnięć spół ki je go zda niem na le ży:
– opra co wa nie wy so ko spraw nych pro fi li ło pat ko wych, co umoż li -

wia spół ce wy ko ny wa nie mo der ni za cji ukła dów prze pły wo wych
tur bin róż nych ty pów i wiel ko ści,

– opra co wa nie wła snych pro gra mów ob li cze nio wych wy ko rzy sty -
wa nych do ob li czeń prze pły wo wych i ciepl nych oraz bi lan so wa -
nia ukła dów.
– Trud no by ło by wy mie nić wszyst kie wy ko na ne przez nas w cią -

gu tych 25 lat pra ce ba daw cze, mo der ni za cyj ne, czy pro jek to we –
mó wi Le szek So bań ski. – Ogra ni czy my się więc do po da nia nie -
któ rych. Sa mych ba dań eks plo ata cyj nych i gwa ran cyj nych tur bin
i ko tłów wy ko na li śmy po nad 250 – stwier dza Piotr Sie radz ki. Mo -
ce ba da nych jed no stek wy no si ły od 5 do 500 MW. Oprócz po mia -
rów wy ko ny wa nych pra wie we wszyst kich pol skich elek trow niach
i w więk szo ści du żych elek tro cie płow ni, ba da nia prze pro wa dza ne
są rów nież za gra ni cą.

Pra cow ni cy spół ki bra li udział w po mia rach i pró bach wy ko ny -
wa nych po raz pierw szy w Pol sce. – W EC Go rzów z upo waż nie nia
PSE S.A. wy ko ny wa li śmy pró by od bio ro we i po mia ry gwa ran cyj ne
pierw sze go w Pol sce ze spo łu ga zo wo-pa ro we go z tur bi ną GT8C
i ko tłem od zy sk ni co wym – wspo mi na Je rzy Gu miń ski. – Na to miast
w El. Pąt nów II pro wa dzi li śmy po mia ry gwa ran cyj ne blo ku 465
MW, pierw szej jed nost ki prą do twór czej na pa ra me try nad kry tycz ne
w kra jo wym sys te mie elek tro ener ge tycz nym – do da je Piotr Sie radz -

ki. Po mia ry te obej mo wa ły tur bi nę, ko cioł, in sta la cję od siar cza nia
spa lin oraz po zo sta łe urzą dze nia i ukła dy po moc ni cze. 

Od mo men tu po wsta nia spół ki zre ali zo wa no kil ka dzie siąt prac
mo der ni za cyj nych o róż nym za kre sie, od mo der ni za cji po je dyn -
czych ele men tów po kom plek so wą mo der ni za cję ca łej tur bi ny
z wy mia ną uło pat ko wa nia. Efek tem prze pro wa dzo nych mo der ni -
za cji by ło: pod wyż sze nie spraw no ści, zwięk sze nie prze pły wu pa -
ry oraz mo cy, prze dłu że nie ży wot no ści, po pra wa ja ko ści dzia ła nia
re gu la cji, zwięk sze nie bez pie czeń stwa pra cy, zwięk sze nie dys po -
zy cyj no ści tur bi ny oraz pod wyż sze nie kom for tu pra cy ob słu gi.
Przy kła do we pra ce wy ko na ne w ostat nich la tach do ty czy ły:
– Mo der ni za cji ukła dów ło pat ko wych tur bin TP6 zwięk sza ją cej moc

tur bo ze spo łów do 7,5 MW z wy mia ną ge ne ra to ra na więk szą moc.
– Wy mia ny ukła dów ło pat ko wych (zwięk sze nie spraw no ści)

w tur bi nach Lang o mo cach od 10 do 25 MW.
– Przy sto so wa nia tur bi ny prze ciw pręż nej Lang 10 MW do pra cy

w wa run kach „pseu do kon den sa cji” (w okre sie let nim).
– Przy sto so wa nia tur bi ny kon den sa cyj nej Lang 13 MW do pra cy

cie płow ni czej („po gor szo na próż nia”).
– Do sto so wa nia roz rzą du czę ści WP i ukła du ło pat ko we go tur bi ny

upu sto wo-prze ciw pręż nej PR -6 do zmniej szo nych prze pły wów pa ry.
– Przy in we sty cjach „pod klucz” pra ce re ali zo wa ne by ły od kon -

cep cji do prze ka za nia do eks plo ata cji – pod kre śla pre zes So bań ski.
Oto przy kła dy z po da ny mi efek ta mi wdro żo nych roz wią zań.
• Bu do wa in sta la cji (ma szy now nia, chłod nia wen ty la to ro wa)

z czło nem kon den sa cyj nym EKM współ pra cu ją cym z tur bi na mi
prze ciw pręż ny mi. Efekt: umoż li wie nie ela stycz nej, ca ło rocz nej
pra cy tur bin w kon fi gu ra cjach za leż nych od ak tu al nych po trzeb
cie płow ni czych; zwięk sze nie pro duk cji ener gii elek trycz nej
(oko ło 6 MW).

• Do sta wa i za bu do wa tur bi ny prze ciw pręż nej Bor sig 2,5 MW, za si -
la nej pa rą z wy lo tu ist nie ją cej tur bi ny prze ciw pręż nej R 6,6. Efekt:
umoż li wie nie pro duk cji do dat ko wej ener gii elek trycz nej z nie wy -
ko rzy sty wa ne go w po przed nich wa run kach pra cy po ten cja łu ener -
ge tycz ne go pa ry wy lo to wej z tur bi ny prze ciw pręż nej R6,6.

• Za bu do wa zmo der ni zo wa nych tur bo ze spo łów TP6 wraz z in sta -
la cja mi po moc ni czy mi. Efekt: za pew nie nie pra cy przy wy ma ga -
nych pa ra me trach eks plo ata cyj nych; uzy ska nie przy tym zwięk -
sze nia mo cy elek trycz nej do 7,5 MW.

• Do sta wa i za bu do wa tur bi ny AR1,6 wraz z in sta la cja mi po moc -
ni czy mi. Efekt: moż li wość ca ło rocz nej eks plo ata cji za in sta lo -
wa ne go tur bo ze spo łu i pro duk cji ener gii elek trycz nej nie za leż nie
od ak tu al nych po trzeb cie płow ni czych i tech no lo gicz nych.

• Bu do wa ma szy now ni z tur bo ze spo łem kon den sa cyj nym AK 4,2
MW. Efekt: po wsta nie in sta la cji do od zy sku cie pła od pa do we go.
– Na szym atu tem jest, wy ni ka ją ca z wie lo let nich do świad czeń

i wy so kich kwa li fi ka cji pra cow ni ków, wszech stron ność i kom plek -
so we po dej ście do pro ble mów zgła sza nych nam przez klien tów
– pod kre śla Le szek So bań ski. – To my czę sto ini cju je my pra ce mo -
der ni za cyj ne, pod po wia da jąc klien tom, co mo gą u sie bie zmie nić,
aby uspraw nić pra cę urzą dzeń oszczę dza jąc ener gię i pa li wo.
Przy kła dem mo gą słu żyć tu taj ostat nio wy ko ny wa ne przez nas pra -
ce ana li tycz ne zle co ne przez du że za kła dy che micz ne, po sia da ją ce
wła sne elek tro cie płow nie. Wy ni ki na szych prac sta no wi ły istot ną
po moc przy wy bo rze przez kie row nic two za kła dów stra te gii roz wo -
jo wej ener ge ty ki w per spek ty wie naj bliż szych lat.

Róż no rod ny i sze ro ki za kres świad czo nych usług (kon cep cje,
ob li cze nia, ana li zy, pro jek ty, po mia ry, kom plek so we re ali za cje in -
we sty cji), nie ja ko wy mu szo ny ko niecz no ścią za pew nie nia cią gło -
ści zle ceń, po zwo lił utrzy mać się spół ce na ryn ku ener ge tycz nym
przez te 25 lat. – Fir ma mu si do sto so wy wać swą stra te gię biz ne so -
wą do ist nie ją cej sy tu acji – mó wi Le szek So bań ski. – Obec nie
w na szej dzia łal no ści więk szy na cisk kła dzie my na pro jek ty i in sta -
la cje z no wy mi tur bo ze spo ła mi, na wią zu jąc współ pra cę z uzna ny -
mi na świe cie pro du cen ta mi no wych tur bin.

Ma rek Biel ski
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W 2005 r., w wy ni ku prze ję cia Za kła du
Bu do wy Apa ra tu ry i Re mon tów Spe cja li -
stycz nych Me zap Sp. z o.o. i Przed się bior -
stwa Re mon tów Ener ge tycz nych Ener ge -
zap Sp. z o.o., po wsta ła Gru pa Ka pi ta ło wa
Mo sto stal Pu ła wy SA. In we sty cja ta by ła
opła cal na, po nie waż spół ki te świad czą usłu -
gi za rów no na te re nie Za kła dów Azo to wych
Pu ła wy i Gru py Azo ty, ale nie tyl ko, wspo -
ma ga ją rów nież Mo sto stal -Pu ła wy w kon -
trak tach za gra nicz nych, Ener ge zap świad czy
usłu gi ser wi so we dla ener ge ty ki, a Me zap
wy ko nu je kon struk cje tech no lo gicz ne: ru ro -
cią gi, zbior ni ki, ko tły, apa ra ty itd.

– W 2013 r. wy pa dli śmy naj le piej ze
wszyst kich spół ek Gru py Ka pi ta ło wej Mo sto -
sta lu War sza wa. Ze sprze da ży uzy ska li śmy
ok. 250 mln zł i wy pra co wa li śmy po nad 6 mln
zł zy sku. W lep szych la tach mie li śmy 10 mln zł
zy sku, ale uwa ża my, że uzy ska na ren tow ność
jest do bra, po nie waż du że fir my bu dow la ne
ma ją ją na po zio mie ułam ków pro cent – mó -
wi Ta de usz Ry bak, pre zes Za rzą du, dy rek tor
na czel ny Mo sto sta lu Pu ła wy SA.

– Na sze re ali za cje nie koń czą się pro ce sa -
mi są do wy mi, a in we sty cje są od da wa ne
w ter mi nie. Ni gdy nie kal ku je my tak, by wy -
grać kon trakt naj niż szą ce ną kosz tem osta -
tecz ne go re zul ta tu, bo za kła da my, że ja kość
i trwa łość in we sty cji jest naj waż niej sza. Sta -
ra my się dzia łać w ta kich seg men tach ryn ku,
gdzie jest part ner stwo mię dzy in we sto rem
i wy ko naw cą.

Dy wer sy fi ku je my na szą dzia łal ność – za -
rów no pod wzglę dem ofer ty, jak i geo gra ficz -

nie, bo je ste śmy obec ni w wie lu kra jach Eu ro -
py. Sku pia my się ge ne ral nie na bu dow nic twie
prze my sło wym: che mia, ener ge ty ka, ochro na
śro do wi ska (ochro na po wie trza, ście ki, go spo -
dar ka od pa da mi ko mu nal ny mi). W tym sek to -
rze je ste śmy jed ną z nie licz nych firm, któ re so -
bie do brze ra dzą, bo kon ku ren cja jest mniej sza
– w prze tar gach uczest ni czy 3–5 ofe ren tów.

W kra ju…
Mo sto stal Pu ła wy w są sied nich Za kła dach

Azo to wych wy ko nu je i re mon tu je róż ne go ty -
pu in sta la cje oraz bu du je no we, ale…

– Za trud nia my wie lu ener ge ty ków, ab sol -
wen tów MEL -u i AGH, me cha ni ków. Na le ży -
my do eu ro pej skiej czo łów ki firm re ali zu ją -
cych in we sty cje w sek to rze ener ge ty ki. Od 15
lat dzia ła my w tym ob sza rze z bar dzo do brym
re zul ta tem – mó wi Ta de usz Ry bak.

Mo sto stal Pu ła wy wy ko nał i zmon to wał
ka na ły spa lin i po wie trza w Elek trow ni Ko -
zie ni ce oraz wy bu do wał blok pa ro wo -ga zo -
wy w Elek tro cie płow ni Lu blin -Wrot ków.
Jed nak wię cej in we sty cji w tym za kre sie wy -
ko nał za gra ni cą, w tym kil ka ko tłów do spa -
lar ni od pa dów ko mu nal nych rocz nie. W tym
cza sie re ali zo wa ne są kon trak ty m.in w An -
glii i Szwe cji. 

Obec nie – ja ko ge ne ral ny wy ko naw ca urzą -
dzeń tech no lo gicz nych – re ali zu je spo ry kon -
trakt dla Syn tho su w Za kła dach Che micz nych
w Oświę ci miu. Mo sto stal re ali zu je m.in. mon -
taż 3 zbior ni ków ku li stych o śred ni cy 12 m
oraz wy ko nu je in sta la cję tech no lo gicz ną
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Dla energetyki i środowiska
Hi sto ria Mo sto sta lu Pu ła wy jest zwią za -
na z bu do wą Za kła dów Azo to wych w Pu ła -
wach. W 1964 r. utwo rzo no Od dział War -
szaw skie go Przed się bior stwa Kon struk cji
Sta lo wych i Urzą dzeń Prze my sło wych
w ce lu bu do wy in sta la cji tech no lo gicz -
nych. W struk tu rach Mo sto sta lu War sza -
wa od dział pu ław ski po zo stał do 1994 r.,
kie dy to prze kształ cił się w spół kę z ogra -
ni czo ną od po wie dzial no ścią, a 4 la ta póź -
niej w spół kę ak cyj ną.

TA DE USZ RY BAK (1951), ab sol went Po li tech ni ki
Lu bel skiej i Uni wer sy te tu De Paull w Chi ca go oraz
po dy plo mo wych stu diów na Wy dzia le Dróg i Mo -
stów Po li tech ni ki War szaw skiej, po sia dacz licz nych
cer ty fi ka tów z dzie dzi ny eko no mii, za rzą dza nia
i mar ke tin gu, w 1972 r. roz po czął pra cę w Mo sto -
sta lu, a od 23 lat peł ni funk cję Pre ze sa Za rzą du Mo -
sto stal Pu ła wy S.A., któ ry w tym cza sie zwięk szył
za trud nie nie z 320 do bli sko 1250 osób. Od wie lu lat
za sia da w Za rzą dzie Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
oraz jest człon kiem Sto wa rzy sze nia Lu bel ski Klub
Biz ne su, Związ ku Mo stow ców Pol skich, Izby Go spo -
dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, a tak że
Kon wen tu Po li tech ni ki Lu bel skiej ak tyw nie włą cza -
ją cym się w bu do wa nie re la cji biz nes–na uka. Dzia -
ła rów nież w ob sza rze od po wie dzial no ści spo łecz -
nej, m. in. Sto wa rzy sze nie „Ro dzi na”, Ho spi cjum
Pu ła wy, Klub Spor to wy „Po goń” Pu ła wy. Za za rzą -
dza nie fir mą i wkład w roz wój go spo dar czy re gio nu
i kra ju otrzy mał m.in. na gro dę Związ ku Pra co daw -
ców Pry wat nych „Pra co daw ca Ro ku” i wy róż nie nie
Dzien ni ka Wschod nie go „Przed się bior ca Ro ku”.
Tak że Mo sto stal Pu ła wy S. A., któ ry jest me ce na -
sem kul tu ry i spor tu, otrzy mał na gro dę za od po wie dzial ność spo łecz ną „Fir ma do brze wi dzia na”.
W 2010 r. fir ma otrzy ma ła ty tuł Am ba sa do ra Pol skiej Go spo dar ki, a w 2011 r. – Am ba sa do ra Wo je -
wódz twa Lu bel skie go.



i mon tu je urzą dze nia oraz po nad 3 tys. t ru ro -
cią gów. Z ko lei w bu dow nic twie z za kre su
ochro ny śro do wi ska re ali zu je in sta la cje do se -
gre go wa nia od pa dów ko mu nal nych w Za kła -
dach Uty li za cji Od pa dów Ko mu nal nych
w Pu ła wach, Za mo ściu i Kra snym sta wie.

Ener ge ty ka i śro do wi sko, czy li in sta la cje
oczysz cza nia po wie trza, od siar cza nie, oda zo -
to wa nie, od py la nie spa lin, in sta la cje oczysz -
cza nia wo dy, oczysz czal nie ście ków, spa la nie
osa dów i ter micz na uty li za cja od pa dów, ge -
ne ru ją ok. 70% przy cho dów spół ki.

– W naj bliż szych la tach w tym ob sza rze bę -
dzie spo ro za mó wień, bo – w prze ci wień stwie
do spa lar ni od pa dów – ta kie za kła dy zbiór ki
od pa dów z no wo cze sny mi li nia mi do se gre -
ga cji bę dą w każ dym po wie cie – tłu ma czy
pre zes. Fir ma wy gra ła też nie daw no kon trakt
na bu do wę ko tła w za kła dach pa pier ni czych
w Mon di Świe cie.

War to jed nak przy po mnieć, że w port fo lio
fir my są licz ne re ali za cje in fra struk tu ral ne
m.in. most im. Ja na Paw ła II w Pu ła wach
i Sie kier kow ski w War sza wie, most im. Ja na
Paw ła w Gdań sku. Je śli cho dzi o bu dow nic -
two ku ba tu ro we, to ostat nio Mo sto stal Pu ła -
wy ogra ni czał się do obiek tów spor to wych
cha rak te ry zu ją cych się du ży mi, prze strzen -
ny mi struk tu ra mi da cho wy mi, bez pod pór.
W port fo lio są m.in. je den z naj ład niej szych
te go ty pu obiek tów: pierw szy w Pol sce kry ty
tor ko lar ski BGŻ Are na w Prusz ko wie, któ ry
przez PIKS zo stał na gro dzo ny ty tu łem Kon -
struk cja Sta lo wa – Re ali za cja Ro ku 2008
oraz re ali zo wa ne wspól nie z Mo sto sta lem
War sza wa – naj więk szą do nie daw na ha lę
spor to wą – Are na w Ło dzi, a tak że mniej sze
ha le spor to we, m.in. KUL -u w Lu bli nie, Ja -
strzę biu Zdro ju i w Le gio no wie.

– Tor ko lar ski mon to wa li śmy przę sło po
przę śle, kro kiew po kro kwi, na to miast w łódz -
kiej Are nie mon to wa li śmy seg men ty w kształ -
cie kwa dra tu, któ rych wy par cie wy ma ga ło la -
su pod pór, usu nię tych do pie ro wte dy, gdy
ostat ni ele ment zo stał za mon to wa ny. Był to
trud no mon taż, w któ rym uczest ni czy ło 5 żu -
ra wi – wspo mi na pre zes.

… i za gra ni cą
Dzia łal ność eks por to wą fir ma roz po czę ła

na po cząt ku lat 80. ub. wie ku.
– Za czy na li śmy od Nie miec, któ re by ły

wów czas je dy nym kra jem w Eu ro pie po zwa -
la ją cym pol skim fir mom na za trud nia nie
swo ich pra cow ni ków. Kie dy nasz stra te gicz ny
in we stor Mo sto stal -War sza wa ogra ni czył
eks port do Nie miec, po sta no wi li śmy sa mo -
dziel nie dzia łać na tam tym ryn ku i w 1997 r.
utwo rzy li śmy przed sta wi ciel stwo w Niem -
czech – Biu ro Tech nicz ne, któ re go sie dzi ba
od 2001 r. jest w Me er busch ko ło Düs sel dor -
fu – przy po mi na pre zes.

Po cząt ki dzia łal no ści nie by ły ła twe. Jed -
nak dzię ki wy so kiej ja ko ści wy ko ny wa nych
usług, sto so wa niu no wo cze snych tech no lo gii
wy ko na nia oraz efek tyw ne mu za rzą dza niu

Biu ro in ten syw nie roz wi ja ło swo ją dzia łal -
ność, po zy sku jąc co raz wię cej zle ceń i uzy -
sku jąc co raz lep sze wy ni ki. Naj czę ściej
świad czo ne przez nie usłu gi po le ga ją na
kom plek so wym wy ko na niu zle ce nia, obej -
mu ją cym do sta wę kon struk cji sta lo wych
z Pol ski oraz ich mon taż na te re nie bu do wy.

Obec nie je go ro la jest ogra ni czo na do akwi -
zy cji zwią za nej z do sta wa mi i mon ta żem kon -
struk cji sta lo wych, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem ener ge ty ki i in sta la cji prze my sło -
wych. Li sta re fe ren cyj na Biu ra obej mu je
m.in. mon taż 2 ko tłów w spa lar ni od pa dów
w Stass furt, mon taż ko tła i in sta la cji FGT
w spa lar ni od pa dów RA BA Er furt, mon taż
in sta la cji bio eta no lu w Südzuc ker w Ze itz,
do sta wę i mon taż fil tra wor ko we go, ka na -
łów, ko mi nów i wież chłod ni czych w Sta -
low ni Bran den burg, pre fa bry ka cję i mon -
taż ru ro cią gów i ko cioł ener ge tycz ny
w elek trow ni Wup per tal, do sta wę i mon -
taż 3 elek tro fil trów w Za kła dach Ce lu lo zy
Sten dal, pre fa bry ka cję, mon taż ru ro cią -
gów tech no lo gicz nych w Za kła dach Pa -
pier ni czych w Hürth, pre fa bry ka cję i mon -
taż ru ro cią gów tech no lo gicz nych w Ra fi ne -
rii Hol born -Ham burg (Niem cy) oraz do -
sta wę i mon taż sta lo wej kon struk cji no śnej
oraz mon taż 2 ko tłów w spa lar ni od pa dów
w Lo zan nie w Szwaj ca rii i mon taż ko tła,
elek tro fil tru i ru ro cią gów w spa lar ni od pa -
dów w He im dal w Nor we gii.

– W ubie głych la tach in we sty cje za gra ni cą
za pew ni ły nam 60% przy cho dów. To spa lar nie
od pa dów ko mu nal nych i ko tły w Wlk. Bry ta nii
na bio ma sę: „Ri ver si de” w Be lve de re k. Lon -
dy nu (3500 t), Car diff (du że 2 ko tły), w Ar dley
k. Oxfor du oraz re ali zo wa ne obec nie w Ri -
dham Dock i Le eds. Ten trud ny ry nek do brze
roz po zna li śmy. Niem cy i Au stria cy wy ko na li
już pla ny zbu do wa nia pew nej licz by spa lar ni
od pa dów. Du żo pra cy ma my na to miast
w Szwe cji i Fin lan dii, bo kra je te ma ją du żo
pa pier ni, wy twa rza ją cych od pa dy, któ re są do -

brym pa li wem. Przy każ dej fa bry ce jest elek -
trow nia na bio ma sę – wy ja śnia pre zes Ry bak.

I tak w Skan dy na wii Mo sto stal Pu ła wy
zbu do wał m.in. ko cioł od zy sk ni co wy w pa -
pier ni Kap pa Kra ftli ner AB Pi tea, ko cioł
w pa pier ni Sto ra En so Borlänge oraz wy ko -
nał kom plek so wy mon taż ko tła w tech no lo -
gii CFB w elek tro cie płow ni E.ON Värme
Sve ri ge AB w Norrköping, a tak że mon taż
kom plet nej in sta la cji oczysz cza nia ga zów
(3 elek tro fil try, filtr wor ko wy, ka na ły
i urzą dze nia w ko pal ni ru dy że la za LKAB
w Gälli va re (Szwe cja), wy ko nał i do star czył
kon struk cję sta lo wą fil tra wor ko we go i ka -
na łów spa lin dla in sta la cji oczysz cza nia
spa lin w Kri stian sand w Nor we gii, mon taż
czę ści ci śnie nio wej opa la ne go tor fem i ścin -
ka mi drew na ko tła CFB w elek tro cie płow ni
w Jyväskylä (440 MW), ru ro cią gów, ka na -
łów po wie trza i spa lin, ob ro to we go pod -
grze wa cza po wie trza, pomp. Wen ty la to rów
i in nych urzą dzeń o łącz nej ma sie ok. 4800 t
oraz ko tła CFB w elek tro cie płow ni Tor nion
Vo ima Oy w Tor nio w Fin lan dii.

Ale obec ność fir my na ryn kach za gra -
nicz nych nie ogra ni cza ła się do Skan dy na -
wii. Na li ście re fe ren cyj nej są m.in. mon taż
ko tła w tech no lo gii BFB wraz z ru ro cią ga -
mi we wnętrz ny mi w pa pier ni Smur fit Kap -
pa w Bi ga nos we Fran cji, do sta wa i mon taż
in sta la cji od py la nia spa lin 2 pie ców łu ko -
wych w sta low ni RI VA BES Bran den burg
w Niem czech, mon ta żu czę ści ci śnie nio wej
ko tła w spa lar ni od pa dów SI DOR w Leu -
de lan ge w Luk sem bur gu, mon taż ko tła
w spa lar ni od pa dów w Bil lin gham k. Cle ve -
land w Wlk. Bry ta nii, mon taż ko tła w spa -
lar ni od pa dów AZN w Mo er dijk w Ho lan -
dii, wy ko na nie i mon taż sta lo wej kon struk -
cji no śnej oraz mon taż 2 ko tłów w spa lar ni
od pa dów w Lo zan nie w Szwaj ca rii.

Pro duk cja prze my sło wa re ali zo wa na jest
przez bo ga to usprzę to wio ną Wy twór nię Kon -
struk cji Sta lo wych (WKS) o zdol no ści pro -
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duk cyj nej 5000 t/rocz nie i Za kład Pre fa bry -
ka cji.

Sprzęt i usłu gi na wy na jem
– Kie dy po nad 20 lat te mu by łem na kontr -

ak cie za gra ni cą, za ob ser wo wa łem, że usłu gi
sprzę to we świad czą wy spe cja li zo wa ne fir my.
Nie mniej w ostat nich la tach za ku pi li śmy spo -
ro żu ra wi te re no wych, sa mo cho do wych i wie -
żo wych ame ry kań skiej fir my Te rex, o udźwi gu
od 40 do 200 t. My śla łem, że skoń czy my
na 100 t i ma szy ny o więk szym udźwi gu bę -
dzie my wy naj mo wać, ale oka za ło się, że ma -
my dla nich spo ro pra cy. Na to miast je śli nie
ma ją „za trud nie nia”, to chęt nie wy naj mu je -
my je na ze wnątrz, ale… 70% sta no wi tzw.
wy na jem we wnętrz ny. Bo żad na bu do wa nie
do sta je sprzę tu za dar mo i kie row nik bu do wy
(kie row nik kon trak tu) ne go cju je z na szym
Dzia łem Lo gi sty ki wy na jem sprzę tu: cięż kie -
go (żu ra wie i dźwi gi), śred nie go (spa war ki)
i lek kie go (szli fier ki). Oczy wi ście, nie mu si go
wy naj mo wać u nas, bo mo że się oka zać, że in -
na fir ma udo stęp ni go ta niej – tłu ma czy pre -
zes Ry bak.

Mo sto stal Pu ła wy świad czy rów nież spe -
cja li stycz ne usłu gi an ty ko ro zyj ne oraz za bez -
pie cze nia an ty ko ro zyj ne kon struk cji sta lo wej
hal, mo stów, wia duk tów, zbior ni ków i in nych
po wierzch ni sta lo wych na te re nie ca łej Pol ski.
Ma fa chow ców i no wo cze sny sprzęt (urzą -
dze nia do na kła da nia me ta li za cji, hy dro dy na -
micz ne pom py ma lar skie, urzą dze nia do ma -
lo wa nia rur we wnątrz, mo bil ne sprę żar ki
i pia skar ki) oraz upraw nie nia do na kła da nia
wy kła dzin z ży wic syn te tycz nych opar tych
na wszyst kich pro duk tach z li ni Ce il co te.

Zle ce nia z ze wnątrz re ali zu ją tak że – ma ją ca
świa dec two pod wy ko naw cy UDT i uzna nia la -
bo ra to rium – Pra cow nia Ba dań Nie nisz czą -
cych, któ ra wy ko nu je ba da nia nie nisz czą ce (ra -

dio gra ficz ne, ul tra dź wię ko we, ma gne tycz no -
-prosz ko we, pe ne tra cyj ne i wi zu al ne – moż li -
wość prze świe tleń do 100 mm gru bo ści ma te -
ria łu) i nisz czą ce (me cha nicz ne, wy trzy ma ło -
ścio we, me ta lo gra ficz ne) oraz Biu ro Pro jek to -
we, ofe ru ją ce opra co wa nie do ku men ta cji pro -
jek to wej na każ dym eta pie re ali za cji. Wy ko nu -
je rów nież kom plet ne kon cep cje pro gra mo wo -
-prze strzen ne oraz pro jek ty bu dow la ne (ha le
prze my sło we, ma ga zy no we, warsz ta ty me cha -
nicz ne, bu dyn ki so cjal no -biu ro we), wy ko naw -
cze (ha le prze my sło we, ma ga zy no we, warsz ta -
ty me cha nicz ne, bu dyn ki so cjal no -biu ro we,
obiek ty mo sto we, dro gi), warsz ta to we kon -
struk cji sta lo wych i or ga ni za cji mon ta żu (in sta -
la cji tech no lo gicz nych, obiek tów ener ge tycz -
nych, obiek tów mo sto wych).

Mo sto stal Pu ła wy le gi ty mu je się im po nu -
ją cą li stą cer ty fi ka tów i upraw nień. Wśród

nich są m.in. Cer ty fi kat Sys te mu Za rzą dza nia
Ja ko ścią EN ISO 9001: 2008, Cer ty fi kat Sys -
te mu Za pew nie nia Ja ko ści AQAP 2110:2009,
Cer ty fi ka ty na wy twa rza nie urzą dzeń ci śnie -
nio wych zgod nie z dy rek ty wą 97/23/WE wg
Mo du łów G i A1, cer ty fi ka ty wy da ne przez
Urząd Do zo ru Tech nicz ne go, Cer ty fi kat
SCC, upraw nie nia TDT i UDT, świa dec twa
kwa li fi ka cyj ne: kla sy E do wy twa rza nia kon -
struk cji sta lo wych wg nor my DIN 18800-7,
Nr 303/467/VIII/2012 In sty tu tu Spa wal nic -
twa w Gli wi cach dla I Gru py Za kła dów Du -
żych zgod nie z nor mą PN -M -69009 do pro -
wa dze nia prac spa wal ni czych w za kre sie wy -
ko naw stwa, mon ta żu i re mon tów kon struk cji
sta lo wych kla sy 1, 2, 3 zgod nie z nor mą
PN -M -69008, Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej Za -
kła dów Wy ko nu ją cych Sta lo we Kon struk cje
Mo sto we oraz za świad cze nie o speł nia niu
przez Mo sto stal Pu ła wy wy mo gów prze pi -
sów AD -20000 Merk blatt HP 7/1 Roz dział 2
oraz nor my EN ISO 17663, sta wia ne fir mie
wy ko nu ją cej ob rób kę ciepl ną.

– Ten rok po wi nien być do bry. Nie wi dzę
za gro żeń w wy ko na niu za pla no wa nych re ali -
za cji, a port fel zle ceń ma my już pra wie za -
mknię ty. Jed nak uwa żam, że na stęp ne la ta bę -
dą lep sze, gdyż na ry nek tra fią „no we” pie -
nią dze z UE. Bo choć jej no wa per spek ty wa
obej mu je la ta 2014–2020, to ten i przy szły
rok upły nie na pro jek to wa niu i ogła sza niu
prze tar gów, któ rych re ali za cja za cznie się
w 2015/2016 r. Bę dą to no we in we sty cje
w ener ge ty ce i ochro nie śro do wi ska, a tak że
w in fra struk tu rze, ale w przy pad ku obiek tów
in ży nier skich (mo stów, wia duk tów itp.) ogra -
ni czy my się do ro li pod wy ko naw cy – mó wi
Ta de usz Ry bak, pre zes Mo sto stal Pu ła wy
SA, któ ry w czerw cu ode brał cer ty fi kat ran -
kin gu „Zło ta Set ka 2013” „Dzien ni ka
Wschod nie go” dla „Naj lep szej fir my bu dow -
la nej” w Wo je wódz twie Lu bel skim.

Je rzy Robert
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Jed nym z 28. po stu la tów Pod ze spo łu
ds. Eko lo gii Okrą głe go Sto łu (tzw.
sto li ka eko lo gicz ne go) by ło: zno we -
li zo wa nie me cha ni zmów eko no micz -

nych sprzy ja ją cych ochro nie śro do wi ska
w kie run ku stwo rze nia pre fe ren cji dla
przed się wzięć pro eko lo gicz nych oraz za -
ostrze nia i eg ze kwo wa nia sank cji za na ru -
sza nie prze pi sów o ochro nie śro do wi ska.
W efek cie 27 kwiet nia 1989 r. – na pod sta -
wie Usta wy o zmia nie usta wy o ochro nie
i kształ to wa niu śro do wi ska i usta wy Pra wo
wod ne – utwo rzo no Na ro do wy Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej, któ ry 1 lip ca 1989 r. roz po czął
dzia łal ność.

Gwo li praw dy trze ba wspo mnieć, że już
od 1980 r. funk cjo no wał me cha nizm tzw.
dwóch fun du szy ce lo wych: ochro ny śro -
do wi ska oraz go spo dar ki wod nej: me cha -
nizm po bo ru opłat za go spo dar cze ko rzy -
sta nie ze śro do wi ska, któ re z opo ra mi pła -
cił głów nie wiel ki prze mysł. Uzy ska ne
w ten spo sób środ ki Mi ni ster stwo Śro do -
wi ska i Za so bów Na tu ral nych prze zna cza -
ło na ochro nę śro do wi ska. Z ja kim skut -
kiem?

„Czar ny Trój kąt” Eu ro py
W la tach 80. ub. wie ku Pol ska by ła jed -

nym z naj bar dziej za nie czysz czo nych
państw w Eu ro pie i na świe cie: 27 re gio -
nów by ło ofi cjal nie uzna nych za ob sza ry
eko lo gicz ne go za gro że nia: 5 ob sza rów klę -
ski eko lo gicz nej, 18 o za nie czysz czo nym
śro do wi sku we wszyst kich ele men tach i 4
o sil nie za nie czysz czo nym po wie trzu. Po -
cho dzi ło z nich ok. 75% ogól nej emi sji ga -
zów w Pol sce (bez dwu tlen ku wę gla),
w tym 90% kra jo wej emi sji dwu tlen ku
siar ki. Zaj mo wa ły 11,3% po wierzch ni kra -
ju, za miesz ka łej przez 35,5% lud no ści. 

Tyl ko 4% pol skich rzek mia ło czy stą wo -
dę, a na 35% ich dłu go ści nie nada wa ła się
ona na wet do ce lów prze my sło wych. Wiel -
kość strat spo wo do wa nych za nie czysz cze -
niem śro do wi ska sza co wa no na 5–10%
PKB, pod czas gdy wy dat ki na ochro nę śro -
do wi ska wy no si ły za le d wie 0,2–0,5%
PKB.

W 1989 r. roz po czę to pra ce nad wy ty po -
wa niem za kła dów prze my sło wych sta no -
wią cych naj więk sze za gro że nie eko lo gicz -
ne. Li stę 211 za kła dów wy ty po wa nych
przez Pań stwo wą In spek cję Ochro ny Śro -
do wi ska rok póź niej zmniej szo no do 80
(tzw. Li sta 80).

Mo der ni za cja
pol skiej ener ge ty ki

– Od po cząt ku wal czy li śmy z ni ską emi -
sją. Przede wszyst kim cho dzi ło o zmniej -
sze nie wiel ko ści emi sji SO2 i NOx. Fun dusz
współ pra co wał z pol ski mi za kła da mi naj -
bar dziej uciąż li wy mi dla śro do wi ska,
umiesz czo ny mi w stycz niu 1990 r. na tzw.
„Li ście 80”, z któ rych więk szość na le ża ła
do sek to ra che micz ne go, sta lo we go i wę -
glo we go. W prze my śle i ener ge ty ce nie
pra co wa ła ani jed na in sta la cja do re duk cji
emi sji SO2 czy NOx. Wspie ra li śmy mo der -
ni za cję głów nie prze my słu ener ge tycz ne go
– mó wi dr Mał go rza ta Sku cha, pre zes
NFO ŚiGW.

W la tach 1989–2013 Na ro do wy Fun dusz
za warł po nad 19 tys. umów (z cze go
2 tys. tyl ko w 2013 r.), któ rych efek tem są
in we sty cje o war to ści 130 mld zł. Fun dusz
uzy skał nie co po nad 18 mld przy cho-
dów, ale dzię ki zwrot ne mu fi nan so wa niu
„roz mno żył” je do 33 mld zł, któ ry mi
wsparł przed się wzię cia pro eko lo gicz ne.
Wkład unij ny wy niósł na to miast do dat-
ko we 19,6 mld zł. Naj wię cej środ ków wy -
da no na ochro nę wód, kli ma tu i at mos-
fe ry oraz na go spo dar kę wod ną. W la tach
1989–2013 ochro na po wie trza by ła przed -
mio tem po nad 3,4 tys. umów do ta cyj nych
i po życz ko wych, dzię ki któ rym zre ali zo wa -
no za da nia war to ści po nad 37 mld zł. W tym
cza sie, tyl ko ze środ ków NFO ŚiGW, zbu do -
wa no 96 in sta la cji na wy sy pi skach od zy sku -
ją cych i pod da ją cych re cy klin go wi 2 mln t
od pa dów rocz nie. Nie dłu go w Po zna niu od -
pa dy zo sta ną wy ko rzy sta ne ja ko pa li wo
do pro duk cji cie pła i prą du.

Wśród pierw szych i jed no cze śnie naj -
więk szych pro jek tów ogra ni cza nia przez
ener ge ty kę szko dli wych emi sji na uwa gę
za słu gu ją ta kie in we sty cje, jak bu do wa:
– in sta la cji od siar cza nia spa lin w elek trow -

niach za wo do wych, w tym m.in. w naj -
więk szej w Eu ro pie kon wen cjo nal nej
elek trow ni opa la nej wę glem bru nat nym
w Beł cha to wie (od 1992 r.) oraz w elek -
trow niach Ła zi skach, Sier szy, Ze spo le
Elek trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin, Ła -
gi szy, Ska wi nie, Tu ro wie, Ostro łę ce,
a tak że w du żych elek tro cie płow niach
(m. in. Łódź, Mie lec, Gdańsk, Wro cław);

– in sta la cji ogra ni cza ją cej emi sje NOX
w elek trow ni Pąt nów;

– za bu do wa pal ni ków ni sko emi syj nych
ogra ni cza ją cych emi sję NOX w jed nym

z blo ków ener ge tycz nych w Elek trow ni
Ko zie ni ce. 
W la tach 1995–2001 kon ty nu owa no mo -

der ni za cję elek trow ni w Beł cha to wie,
a w II po ło wie lat 90. roz po czę to wiel kie
mo der ni za cje w elek trow niach Ła zi ska (in -
sta la cja od siar cza nia spa lin dla 4. blo ków)
i Tu rów (od 1995 r.), elek tro cie płow ni Wy -
brze że w Gdań sku oraz sys te mie cie płow -
ni czym we Wro cła wiu (od 1999 r.).

Więk szość in we sty cji mo der ni zu ją cych
ener ge ty kę kon ty nu owa no w I de ka dzie
XXI w. I tak Elek tro cie płow nie Lu blin -
-Wrot ków i w Rze szo wie roz bu do wa no
o blok ga zo wo -pa ro wy, w Sie dl cach wy bu -
do wa no elek tro cie płow nię ga zo wą, li kwi -
du jąc jed no cze śnie sta rą cie płow nię La
Mon te’a, w elek trow ni Szcze cin wy bu do -
wa no ko cioł pa ro wy spa la ją cy bio ma sę,
a w Pąt no wie i Ła gi szy wy bu do wa no no we
blo ki 460 MW. In we sty cje te przede
wszyst kim ra dy kal nie ogra ni czy ły emi sję
dwu tlen ku siar ki z in sta la cji prze my sło -
wych (z 2,5 mln t rocz nie w 1990 r. do 500
tys. t w 2012 r.) i szko dli wych py łów (z po -
nad 1 mln t rocz nie w 1990 r. do ok. 100
tys. t w 2012 r.) 

Ochro na kli ma tu i po pra wa
ja ko ści po wie trza 

– Sys te ma tycz nie wspie ra my pod mio ty
pro du ku ją ce du żo ener gii. W po przed nich
la tach po przez pro gram efek tyw no ści ener -
ge tycz nej, a od 2014 r. pro gram wspar cia
pod na zwą „e -Ku mu la tor”. W je go wa run -
kach uwzględ nia się nie tyl ko oszczę dza nie
ener gii, ale rów nież ogra ni cze nie emi sji
przez in sta la cje, któ re jesz cze nie speł nia ją
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obo wią zu ją cych wy mo gów. Kła dzie my
rów nież na cisk na za so bo osz częd ność, któ -
ra ma wpływ na zwięk sze nie kon ku ren cyj -
no ści za kła dów, (nie bę dą mu sia ły pła cić
za od pa dy, opty mal nie wy ko rzy sta ją cie pło,
obieg wo dy itp. co wpi su je się w ho ry zont
cza so wy do 2020 r.). 

W stra te gii na la ta 2009–2013 NFO ŚiGW
po sta wił moc no na pro gra my fi nan so we,
któ rych ce lem jest ochro na kli ma tu i po pra -
wa ja ko ści po wie trza, zwłasz cza ogra ni -
cze nie ni skiej emi sji, pod wyż sze nie spraw -
no ści wy twa rza nia, prze sy łu, dys try bu cji
oraz użyt ko wa nia ener gii elek trycz nej
i cie pła.

Wdra ża ne od 2009 r. pro gra my prio-
ry te to we NFO ŚiGW przy czy nia ją się do wy -
peł nie nia przez Pol skę zo bo wią zań Pa kie tu
Ener ge tycz no -Kli ma tycz ne go (3 x 20).

To m.in. prze bu do wa i bu do wa in sta la cji
wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i cie pła
w sko ja rze niu, speł nia ją ce wy mo gi wy so -
ko spraw nej ko ge ne ra cji, któ re by ły do fi -
nan so wy wa ne w ra mach dzia ła nia 9.1
IX prio ry te tu Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko. Ta kie in we sty -
cje zre ali zo wa no m.in. w elek tro cie płow -
niach w Miel cu (ko ge ne ra cja ga zo wa)
i Opo lu, a w Kro śnie za koń czo no etap bu -
do wy no we go blo ku ko ge ne ra cyj ne go
z tur bo ge ne ra to rem ORC, za si la ne go ko -
tłem opa la nym bio ma są. W wy ni ku re ali -
za cji pro jek tów w ra mach te go prio ry te tu
łącz na moc z ener gii ciepl nej za in sta lo wa -
nej w ko ge ne ra cji wy nio sła ok. 226 MW,
a z ener gii elek trycz nej w ko ge ne ra cji
– ok. 94 MW.

W 2013 r. NFO ŚiGW wdro żył pro gram
„In te li gent ne sie ci ener ge tycz ne”, któ re go

ce lem jest opty ma li za cja zu ży cia ener gii
i udzie lił 12 wnio sko daw com pro me sy do -
fi nan so wa nia na kwo tę ok. 172 mln zł.
Dzię ki tym in we sty cjom emi sja CO2 po -
win na zmniej szyć się o 35 tys. t/rok.

– Je śli cho dzi o wspar cie roz wo ju źró deł
od na wial nych (OZE), po cząt ko wo udzie la -
li śmy po ży czek, np. na far mę wia tro wą Ka -
mieńsk o mo cy 30 MW na łącz ną kwo tę 110
mln zł. Pro jek ty, któ re na eta pie oce ny oka -
zy wa ły się nie ren tow ne, mia ły szan se czę -
ścio we go umo rze nia po życz ki, pod wa run -
kiem wska za nia po wo dów ta kie go sta nu.
Do ta cje do 30% war to ści pro jek tu prze zna -
cza ne by ły na in we sty cje re ali zo wa ne
w Sys te mie Zie lo nych In we sty cji (GIS) na
pod sta wie umów mię dzy na ro do wych do ty -
czą cych han dlu emi sja mi. W pol skiej usta -
wie o sys te mie za rzą dza nia emi sja mi ga -
zów cie plar nia nych i in nych sub stan cji
(zwa nej „usta wą GIS”) usta lo no m. in., że
wpły wy z trans ak cji bę dą prze zna cza ne wy -
łącz nie na do fi nan so wa nie przed się wzięć
słu żą cych re duk cji ga zów cie plar nia nych
lub na dzia ła nia ada pta cyj ne do zmian kli -
ma tu. Do koń ca 2014 r., NFO ŚiGW – ja ko
Kra jo wy Ope ra tor GIS – pla nu je wy dat ko -
wa nie ok. 32,2 mln eu ro, a do koń ca 2015 r.
– ko lej ne 34,8 mln eu ro. 

OZE sta no wią tak że in te gral ną część
pro jek tów zwią za nych z efek tyw no ścią
ener ge tycz ną, ale nie są głów nym za da -
niem – słu żą po pra wie mik su ener ge tycz ne -
go. Nie fi nan su je my pro jek tów wiel kich,
o mo cy po wy żej 10 MW. To czy się dys ku sja
ryn ko wa, by moc do fi nan so wy wa nych bio -
ga zow ni zmniej szyć z 2 MW do 1 MW, po -
nie waż przy więk szych in sta la cjach po ja -
wia ją się pro ble my z sub stra tem i za pew -
nie niem cią gło ści pra cy.

Roz pro szo ne, od na wial ne źró dła ener gii
po wy żej 300 kW wspie ra nasz pro gram
„Bo cian”. Nie ste ty, brak usta wy o OZE
spra wia, że – po mi mo na szych wy sił ków
– nie za wsze koń czą się one za war ciem umo -
wy – tłu ma czy pre zes Mał go rza ta Sku cha.

W tym prio ry te to wym pro gra mie, o bu -
dże cie 150 mln zł, Na ro do wy Fun dusz
wspie ra przed się wzię cia po le ga ją ce na za -
ku pie i mon ta żu ma łych in sta la cji lub mi -
kro in sta la cji od na wial nych źró deł do pro -
duk cji ener gii elek trycz nej lub do pro duk -
cji cie pła i ener gii elek trycz nej, na po trze -

by ist nie ją cych lub bę dą cych w bu do wie
bu dyn ków miesz kal nych jed no ro dzin nych
lub wie lo ro dzin nych. Fi nan so wa ne bę dą
in sta la cje do pro duk cji ener gii elek trycz nej
lub do pro duk cji cie pła i ener gii elek trycz -
nej: źró dła cie pła opa la ne bio ma są, pom py
cie pła, ko lek to ry sło necz ne, sys te my fo to -
wol ta icz ne, ma łe elek trow nie wia tro we
i mi kro ko ge ne ra cja. 

Za mia na kon su men ta
w pro su men ta

– 26 ma ja uru cho mi li śmy na bór wnio -
sków dla gmin, któ re chcą po ma gać go spo -
dar stwom do mo wym w prze kształ ca niu się
z kon su men tów w pro su men tów, sprze da ją -
cych nad wyż kę pry wat nie wy pro du ko wa nej
ener gii elek trycz nej do sie ci. Mam na dzie -
je, że ten pro gram – po dob nie jak „ko lek to -
ro wy” – spra wi, że ener ge ty ka pro su menc -
ka za cznie się pręż nie roz wi jać, da jąc szan -
sę na wdra ża nie no wych tech no lo gii i po -
staw ryn ko wych – mó wi pre zes NFO ŚiGW. 

– W tym pro gra mie, o bu dże cie 600 mln
zł, wspie ra my za kup i mon taż ma łych in sta -
la cji lub mi kro in sta la cji wy ko rzy stu ją cych
od na wial ne źró dła do pro duk cji ener gii
elek trycz nej i cie pła na po trze by ist nie ją -
cych lub bę dą cych w bu do wie bu dyn ków
miesz kal nych jed no ro dzin nych lub wie lo -
ro dzin nych. Fi nan so wa ne bę dą in sta la cje
do pro duk cji ener gii elek trycz nej lub do
pro duk cji cie pła i ener gii elek trycz nej. To
źró dła cie pła opa la ne bio ma są, pom py cie -
pła, ko lek to ry sło necz ne oraz do wy twa rza -
nia prą du czy li sys te my fo to wol ta icz ne,
ma łe elek trow nie wia tro we i mi kro ko ge ne -
ra cja. In sta la cje pro du ku ją ce ener gię elek -
trycz ną mo gą li czyć na 40% do fi nan so wa -
nie, a cie pło – 20%. Je śli prąd i cie pło bę -
dą pro du ko wa ne przez urzą dze nia o tej sa -
mej mo cy, to do fi nan so wa nie wy nie sie
30%. Do te go ofe ru je my 15-let ni kre -
dyt/po życz kę opro cen to wa ną na 1%.

Na szą in ten cją jest 100% wspar cie fi -
nan so we go spo dar stwa ro dzin ne go na eta -
pie uru cha mia nia mi kro in sta la cji. Za tem
za in te re so wa ni, któ rzy ze chcą sko rzy stać
z peł ne go do fi nan so wa nia NFO ŚiGW na
star cie nie bę dą mu sie li wy dać ani zło tów -
ki. Ma my na dzie ję, że ten pro gram cie szyć
się bę dzie co naj mniej ta kim za in te re so wa -
niem jak pro gram „ko lek to ro wy”.
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Stra te gia
na la ta 2013–2016

Naj waż niej szym ele men tem no wej stra -
te gii jest efek tyw ne i sku tecz ne fi nan so wa -
nie ochro ny śro do wi ska. 

– Na sze ce le stra te gicz ne to: ob ni że nie
kosz tów ob słu gi, zwięk sza nie po zio mu fi -
nan so wa nia – ze szły rok był re kor do wy
w na szej hi sto rii: z na szych środ ków i unij -
nych wy da li śmy po nad 5,5 mld zł. Pra cu je -
my też nad po pra wia niem spraw no ści.
Chce my, by wnio sko daw cy kró cej cze ka li
na de cy zje i za war cie umów. Z dru giej stro -
ny, to za pew nie nie tej od na wial no ści fi nan -
so wa nia – je ste śmy od na wial nym źró dłem
eko ro zwo ju i chce my, by tak zo sta ło – de -
kla ru je pre zes M. Sku cha. 

Stra te gia Fun du szu sku pia się na prio ry -
te tach okre ślo nych w Stra te gii „Bez pie -
czeń stwo ener ge tycz ne i śro do wi sko”.
W Sej mie trwa ją pra ce nad zmia ną „Pra wa
ochro ny śro do wi ska” – do tych cza so wy do -
ku ment „Po li ty ka eko lo gicz na pań stwa”,
zo sta nie za stą pio ny kil ko ma do ku men ta mi
pro gra mo wy mi, m.in. „Stra te gią bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go i śro do wi ska”,
„Umo wą part ner stwa”, Pro gra mem Ope ra -
cyj nym „In fra struk tu ra i Śro do wi sko” i in -
ny mi stra te gia mi, w któ rych po ja wia się
ochro na śro do wi ska. 

Choć Ko mi sja Eu ro pej ska za twier dzi ła
za pro po no wa ną przez Pol skę „Umo wę
part ner stwa”, to jesz cze za wcze śnie na
okre śle nie ro li Na ro do we go Fun du szu
w dys po no wa niu środ ka mi w no wej per -
spek ty wie fi nan so wej UE.

– Cze ka my na za twier dze nie przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską PO „In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko” i 16 Re gio nal nych Pro gra mów Ope -
ra cyj nych. W PO IiS 2007–2013 by li śmy In -
sty tu cją Wdra ża ją cą dla go spo dar ki wod no -

-ście ko wej, go spo dar ki wod nej, za go spo da -
ro wa nia od pa dów i fi nan so wa nia przed się -
biorstw, a tak że po pra wy efek tyw no ści ener -
ge tycz nej. To zo sta nie, ale my ślę, że zwięk szy
się za kres za dań w efek tyw no ści ener ge tycz -
nej, bo doj dzie jesz cze miesz kal nic two, czy li
np. grun tow na ter mo mo der ni za cja blo ków.

Nie wia do mo jesz cze jak bę dzie wy glą dał
sys tem in sty tu cjo nal ny w sek to rze śro do wi -
sko: czy na dal bę dzie to 18 in sty tu cji:
NFO ŚiGW, 16 Wo je wódz kich Fun du szy
i Cen trum Ko or dy na cji Pro jek tów Śro do -
wi sko wych (CKPŚ) przy La sach Pań stwo -
wych, któ re opie ko wa ło się osią przy rod ni -
czą – bio róż no rod no ścią – tłu ma czy Mał -
go rza ta Sku cha.

Wia do mo, że wśród trzech osi prio ry te -
to wych PO In fra struk tu ra i Śro do wi sko
2014–2020 zwią za nych z ochro ną śro do -
wi ska jest zmniej sze nie emi syj no ści go -
spo dar ki. Cho dzi o po pra wę efek tyw no ści
ener ge tycz nej i wy ko rzy sta nie od na wial -
nych źró deł ener gii w przed się bior stwach,
sek to rze pu blicz nym i miesz ka nio wym,
pro mo wa nie stra te gii ni sko emi syj nych,
roz wój i wdra ża nie in te li gent nych sys te -
mów dys try bu cji.

Je stem pe wien, iż wie lu z człon ków
Izby sko rzy sta z po mo cy Ju bi la ta.

Je rzy Robert
Fot. Jan Rusz kow ski/NFO ŚiGW
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XXII Wal ne Zgro ma dze nie Spra woz daw cze Członków Izby Go -
spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, od by ło się w dniu
11 czerw ca 2014 r., o godz. 13: 00, w sa li „Sche rzo” Ho te lu Mer -
cu re War sza wa Centrum.

W Zgro ma dze niu wzię ło udział 55 upeł no moc nio nych przed sta -
wi cie li firm człon kow skich na le żą cych do Izby oraz za pro sze ni
go ście. Wśród za pro szo nych go ści obec ni by li m.in.: An drzej
Aren dar ski – Pre zes KIG, Je rzy Bu jok – Se kre tarz Ge ne ral ny
KIG, Ka rol He idrich – Pre zes Pol skiej Izby Kon struk cji Sta lo -
wych, Mie czy sław Bo row ski – Pre zes Urzę du Do zo ru Tech nicz -
ne go, Ry szard Ga jew ski – Pre zes Pol skiej Izby Bio ma sy.

Ma rian Ba biuch – wi ce pre zes Za rzą du IGE iOŚ ser decz nie po -
wi tał człon ków Izby i za pro szo nych go ści ży cząc owoc nych ob rad.
Po in for mo wał ze bra nych, że Pre zes Lu be ra nie mógł przy być
i w związ ku z tym je mu przy padł za szczyt otwar cia Wal ne go Zgro -
ma dze nia.

Ze bra ni prze gło so wa li jed no gło śnie po rzą dek ob rad.
Pre zes Ba biuch za pro po no wał na prze wod ni czą ce go ob rad Wal -

ne go Zgro ma dze nia An drze ja  Pa try ce go, na se kre ta rza Sta ni sła -
wa Okra sę a na człon ka Ja na An toń czy ka. Kan dy da tu ry zo sta ły
przy ję te jed no gło śnie przez Wal ne Zgro ma dze nie. 

Andrzej Pa try cy ser decz nie po wi tał ze bra nych i za pro po no wał
skład Ko mi sji Man da to wo -Skru ta cyj nej oraz Ko mi sji Uchwał
i Wnio sków. Przed sta wio ne kan dy da tu ry zo sta ły przy ję te jed no -
gło śnie przez zgro ma dzo nych de le ga tów.

Je rzy Ko sior – przed sta wił pro to kół Ko -
mi sji Man da to wo -Skru ta cyj nej. W II ter mi -
nie obec nych by ło 55 człon ków Izby co sta -
no wi 48% upraw nio nych do gło so wa nia.
W związ ku z tym Ko mi sja Man da to wo -
-Skru ta cyj na uzna je pra wo moc ność ob rad
Wal ne go Zgro ma dze nia i je go zdol ność
do po dej mo wa nia uchwał i prze pro wa dze -
nia Wal ne go Zgro ma dze nia.

Pre zes An drzej Aren dar ski po dzię ko wał
za za pro sze nie i ser decz nie po wi tał ze bra -
nych. Od 5 lat w KIG dzia ła Ko mi tet ds.
Po li ty ki Kli ma tycz nej, któ ry po dej mu je
dzia ła nia zmie rza ją ce do ogra ni cze nia ne -
ga tyw ne go wpły wu po li ty ki kli ma tycz no -

-ener ge tycz nej UE na funk cjo no wa nie pol skiej go spo dar ki. We -
dług prze pro wa dzo nych przez KIG ba dań i ana liz za ostrze nie ce -
lów re duk cyj nych emi sji CO2 znacz nie po gor szy ło by stan na szej
go spo dar ki. KIG sta ra  się upo wszech niać te ana li zy i ro bi  to w po -
ro zu mie niu z IGE iOŚ. Izba wno si du ży wkład w or ga ni za cję spo -
tkań, opi nio wa nie ak tów praw nych, for mo wa nie sta no wisk, opi nii,
wy stą pień i ape li skie ro wa nych do rzą du i śro do wisk po li tycz nych
jak Ko mi sja Eu ro pej ska. Efek tem tej współ pra cy by ły 3 kon fe ren -
cje zor ga ni zo wa ne przez KIG w la tach 2011–13. Przed sta wio ne
na pierw szej z nich da ne przy czy ni ły się do przy ję cia sta no wi ska
przez nasz rząd, któ ry opro te sto wał unij ne pro po zy cje. Przed sta -
wio ne na dru giej z tych kon fe ren cji – „Ener gy Ro ad Map – ak ty,
ana li zy i skut ki” po ka za ły wpływ po li ty ki unij nej na kon ku ren cyj -
ność pol skiej go spo dar ki. Trze cia z tych kon fe ren cji od by ła się
w 2013 r. O ile w pierw szych dwóch po ka zy wa li śmy za gro że nie to
w tej trze ciej w ja kim kie run ku po li ty ka po win na zmie rzać. Z jed -
nej stro ny – ogra ni czać ne ga tyw ny wpływ prze my słu i trans por tu
na śro do wi sko, a z dru giej stro ny – nie pod ci nać kon ku ren cyj no ści
eu ro pej skiej go spo dar ki. W paź dzier ni ku KIG szy ku je się do na -
stęp ne go mi tin gu go spo dar cze go pt. „Unij na po li ty ka kli ma tycz -
no -ener ge tycz na a po li ty ki kra jo we” czy li bę dzie on prze glą dem
te go co się dzie je w in nych kra jach.

Pre zes Aren dar ski po in for mo wał, że w tym ro ku zo stał wy bra ny
w Eu ro cham bres prze wod ni czą cym ko mi sji ener ge ty ki i ochro ny
śro do wi ska. To, że tak waż na pro ble ma ty ka zo sta ła po wie rzo na
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Po la ko wi świad czy o tym, że wzra sta za -
nie po ko je nie wie lu kra jów m.in. Niemiec
czy Au strii unij ny mi pro po zy cja mi ma ją cy -
mi wy eli mi no wać tra dy cyj ne me to dy pro -
duk cji ener gii, na co Eu ro pa nie mo że so bie
po zwo lić.

Ry szard Ga jew ski – Pre zes Pol skiej Izby
Bio ma sy przed sta wił ze bra nym sy tu ację
na ryn ku bio ma sy. Ca ły czas pra cu je my, że -
by ry nek się roz wi jał. Wy da je się, że bio -
ma sa bę dzie naj bar dziej sta bil nym źró dłem
zie lo nej ener gii. Nie ma w dal szym cią gu
ustaw, któ re by re gu lo wa ły ten ry nek i nie
wia do mo czy w tym ro ku się ich do cze ka -
my. W każ dym ra zie trze ba ro bić swo je
i roz wi jać ry nek opar ty na bio ma sie. Pre zes
opo wie dział się za ener ge ty ką roz pro szo ną,
bo bio ma sa jest wła ści wym  dla niej pa li -
wem. Je śli cho dzi o kon sump cję, to ry nek
się od bu do wu je i w ze szłym ro ku by ło to 12 mln ton i jest to ten -
den cja ro sną ca.

Mie czy sław Bo row ski – Pre zes Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go
po dzię ko wał za za pro sze nie na ob ra dy na sze go WZ. Izba mo że
być istot nym sprzy mie rzeń cem UDT w wy zwa niach, któ re sto ją
przed na mi wszyst ki mi. To czy się dys ku sja nad bez pie czeń stwem
ener ge tycz nym. Ma my bar dzo wy eks plo ato wa ne za so by ener ge -
tycz ne w sen sie in fra struk tu ry, które powinny być w najbliższym
czasie odnowione. UDT mu si pod jąć de cy zję dotyczącą eks plo ata -
cji wy słu żo nych blo ków ener ge tycz nych. Ma my 103 la ta do świad -
czeń, 29 jed no stek te re no wych, 1600 pra cow ni ków i Cen tral ne La -
bo ra to rium Do zo ru Tech nicz ne go. Po nad 900 in spek to rów wy ko -
nu je co dzien nie po nad 5,5 tys. in spek cji róż ne go ro dza ju urzą dzeń
w ca łym kra ju. Czy chce my te go czy nie, nie ma al ter na ty wy dla
roz wo ju ener ge ty ki. Chce my współ pra co wać i wspie rać roz wój
pol skie go prze my słu.

Pre zes Ma rian Ba biuch przy stą pił do przed sta wie nia ze bra nym
spra woz da nia z dzia łal no ści Izby za rok 2013. Po nie waż ma te ria ły
zo sta ły udo stęp nio ne zgro ma dzo nym kil ka ty go dni wcze śniej, Pre -
zes za pro po no wał omó wie nie tyl ko naj waż niej szych frag men tów
spra woz da nia. Roz po czął od spraw or ga ni za cyj nych. Stan ilo ścio -
wy człon ków Izby trzy mał się na sta łym po zio mie – mie li śmy 112
firm w grud niu 2013 r.: 10 człon ków zo sta ło skre ślo nych a przy ję -
tych 9. W więk szo ści przy pad ków przy czy ną re zy gna cji firm by ły
trud no ści fi nan so we i wzglę dy re or ga ni za cyj ne. IGE iOŚ ści śle
wspól pra cu je z MG, a głów nie z De par ta men tem Ener ge ty ki oraz
Gór nic twa i De par ta men tem Ener gii Od na wial nej. Współ pra cu je -
my tak że z Mi ni ster stwem Śro do wi ska i Mi ni ster stwem Skar bu
Pań stwa.

Kie dyś pa kie tem kli ma tycz nym Izba zaj mo wa ła się sa mo dziel -
nie, ale uda ło się to prze nieść na szcze bel KIG -u i w tej chwi li mó -
wi my w tej spra wie jed nym gło sem o czym wspo mniał w swo im
wy stą pie niu Pre zes Aren dar ski. Od by ło się 5 po sie dzeń za rzą du – 3
w War sza wie, jed no w Ka to wi cach i jed no w Biel sku -Bia łej. Izba
pro wa dzi ła ak tyw ną dzia łal ność w za kre sie
or ga ni za cji kon fe ren cji i szko leń. W ro ku
ubie głym zor ga ni zo wa ła lub by ła współ or -
ga ni za to rem kil ku na stu kon fe ren cji, spo -
tkań i szko leń. By li śmy współ or ga ni za to -
rem i uczest ni kiem ta kich im prez ener ge -
tycz nych jak: Enex w Kiel cach, Expo po wer
i Po le ko w Po zna niu oraz Ener ge tab w Biel -
sku -Bia łej. W 2013 r. zor ga ni zo wa li śmy 2
spo tka nia in te gra cyj ne: w czerw cu i grud niu
gdzie na szym go ściem by ła wi ce pre mier
Elż bie ta Bień kow ska. Izba kon ty nu owa ła
dzia łal ność wy daw ni czą po przez „Prze -

gląd Ener ge tycz ny”, któ ry pro mu je człon -
ków Izby i ich ofer ty, a tak że po ru sza naj -
waż niej sze spra wy dzie ją ce się w sek to rze
ener ge ty ki. Cie szy się nie zmien nie du żym
za in te re so wa niem. Na ła mach „PE” mia ły
miej sce rów nież dys ku sje re dak cyj ne po -
świę co ne róż nej te ma ty ce m.in. in no wa cyj -
no ści w ener ge ty ce. Izba pro wa dzi tak że bo -
ga tą in for ma cyj nie stro nę in ter ne to wą.

To czy li śmy bo je je śli cho dzi o przy wró -
ce nie wspar cia dla ist nie ją cych źró deł ko ge -
ne ra cyj nych dzię ki cze mu w dniu 30 kwiet -
nia br. we szła w ży cie usta wa prze dłu ża ją ca
to wspar cie do 2018 r. Ale to nie jest ko niec
dzia łań Izby bo ist nie je pro blem no wych
źró deł ko ge ne ra cyj nych. Wie le pro jek tów
jest przy go to wa nych, ale nie re ali zo wa nych.
Na stęp nie Pre zes przed sta wił ze bra nym
pro gram dzia ła nia Izby na 2014 rok.

Dy rek tor Generalny Izby Sła wo mir Kry stek przed sta wił spra -
woz da nie fi nan so we Izby. Po in for mo wał ze bra nych, że wy nik fi -
nan so wy Izby jest do dat ni i wy no si 25.791,66 zł. Kwo ta ta zo sta -
nie prze zna czo na na fun dusz sta tu to wy i bę dzie sta no wi ła re zer -
wę na dzia łal ność Izby przez pierw sze mie sią ce ro ku, kie dy przy -
cho dy są z re gu ły ni skie. 1/3 do cho du Izby sta no wi ły skład ki
człon kow skie a 2/3 po cho dzi z dzia łal no ści go spo dar czej, a więc
głów nie z or ga ni za cji szko leń i kon fe ren cji. Środki te finansują
głównie działalność Biura Izby, natomiast składki członkowskie
są przeznaczone na działalność merytoryczną, na udział w tar -
gach i wy sta wach. Kosz ty ogól no ad mi ni stra cyj ne wy nio sły
1.196.637,52 zł i po dob ny jest przy chód ze sprze da ży usług.
W sto sun ku do pre li mi na rza wy ko na nie by ło na po zio mie 95%
a kosz ty 94% i stąd po cho dzi w/w zysk net to. Izba ma na kon tach
po nad 1 mln zł, ale opro cen to wa nie w ban kach nie jest zbyt wy -
so kie a de cy zją za rzą du nie mo że my lo ko wać środ ków pie nięż -
nych w ry zy kow nych in stru men tach fi nan so wych. Koń cząc swo -
je wy stą pie nie dyr. Kry stek wy ra ził na dzie ję, że w ro ku bie żą cym
Izba rów nież osią gnie zysk.

Ha li na Śle siń ska przed sta wi ła ze bra nym sta no wi sko i wnio ski
Ko mi sji Re wi zyj nej w spra wie oce ny dzia łal no ści Za rzą du
IGE iOŚ oraz spra woz da nia fi nan so we go za rok 2013. Ko mi sja Re -
wi zyj na po po sie dze niu w dniu 23 kwiet nia br. za po zna ła się i prze -
ana li zo wa ła na stę pu ją ce do ku men ty: spra woz da nie fi nan so we
za rok 2013, wy ko na nie pre li mi na rza za rok 2013, opi nię nie za leż -
ne go bie głe go re wi den ta wraz z ra por tem fir my KTB Biu ro Usług
Au dy tor skich i Ra chun ko wych Sp. z o.o.

Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dzi ła roz mo wy wy ja śnia ją ce.
W wy ni ku ana li zy otrzy ma nych ma te ria łów, prze pro wa dzo nych
roz mów i dys ku sji nad ni mi po zy tyw nie oce ni ła dzia łal ność Izby
Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska w ro ku 2013
a w szcze gól no ści:
• współ pra cę z Sej mem, Mi ni ster stwem Go spo dar ki, Mi ni ster -

stwem Śro do wi ska i Mi ni ster stwem Skar bu w re ali za cji pro gra -
mów i roz wią zy wa niu bie żą cych pro ble -
mów ener ge ty ki;
• ak tyw ne an ga żo wa nie się w obro nę in te -

re sów pol skiej ener ge ty ki w po li ty ce kli -
ma tycz no -ener ge tycz nej UE;

• or ga ni zo wa nie cy klicz nych dys ku sji
w „Prze glą dzie Ener ge tycz nym” na ak tu -
al ne problemy pol skiej ener ge ty ki;

• kon ty nu ację or ga ni za cji spo tkań pol sko -
-ame ry kań skie go okrą głe go sto łu ener ge -
tycz ne go – pod ję cie dys ku sji z Mi ni ster -
stwem Go spo dar ki na te mat no wej po li ty -
ki ener ge tycz nej do ro ku 2030;
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• or ga ni zo wa nie spo tkań z in we sto ra mi na te mat in we sty cji roz -
wo jo wych w ener ge ty ce pol skiej
Ko mi sja Re wi zyj na zawnio skowała do Wal ne go Zgro ma dze nia

o za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go za 2013 r., prze nie sie -
nie wy ni ku fi nan so we go za 2013 r. na fun dusz sta tu to wy Izby po -
przez pod ję cie sto sow nej uchwa ły oraz za twier dze nie spra woz da -
nia z dzia łal no ści Izby za 2013 r. Ko mi sja Re wi zyj na po sta wi ła
wnio sek o udzie le nie skwi to wa nia Za rzą do wi IGE iOŚ.

An drzej Pa try cy przed sta wił spra woz da nie z dzia łal no ści Są du
Ko le żeń skie go. Ze spra woz da nia wy ni ka, że w ro ku ubie głym nie
wpły nę ły żad ne wnio ski wy ma ga ją ce pod ję cia dzia łań re gu la mi -
no wych przez Sąd Ko le żeń ski.

Ma rian Ba biuch  przed sta wił ze bra nym pro po zy cję zmian
w skła dzie Za rzą du IGE iOŚ. Wy gasł man dat człon ka Za rzą du
IGE iOŚ Pio tra Szy man ka i zgod nie ze sta tu tem ko niecz ny jest
wy bór no we go człon ka Za rzą du. Przed sta wił kan dy da tu rę Mar ka
Wosz czy ka – Pre ze sa PGE, któ ry wy ra ził pi sem ną zgo dę na kan -
dy do wa nie. Od by ło się taj ne gło so wa nie.

Pa ni Ha li na Śle siń ska za pro po no wa ła gło so wa nie w spra wie
zmian w skła dzie Ko mi sji Re wi zyj nej. Przed sta wi ła kan dy da tu ry
no wych człon ków KR: Ma rek Ły gan i An drzej Kul pa. Od by ło
się taj ne gło so wa nie.

Je rzy Ko sior – prze wod ni czą cy Ko mi sji Man da to wo -Skru ta cyj -
nej przed sta wił wy ni ki wy bo rów. Bra ło w nich udział 55 osób
– wszyst kie gło sy by ły waż ne. Przed sta wio ne kan dy da tu ry prze -
szły jed no gło śnie. Nikt nie był prze ciw ko ani nie wstrzy mał się
od gło su.

Ma rek Wosz czyk zo stał wy bra ny człon kiem za rzą du IGE iOŚ.
Ma rek Ły gan i An drzej Kul pa zo sta li wy bra ni człon ka mi Ko mi sji
Re wi zyj nej. Prze wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej zo stał Bog -
dan Ba wiec, a wi ce prze wod ni czą cą zo sta ła Ha li na Śle siń ska.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków Le szek Jan kow -
ski przed sta wił pro jek ty 11 uchwał. Uchwa ły te zo sta ły w gło so -
wa niu jaw nym przy ję te jed no gło śnie.

Dyrektor Kry stek po in for mo wał ze bra nych, że na stro nie Izby
bę dzie umiesz czo na spe cjal na za kład ka, na któ rej pro si my człon -
ków o skła da nie pro po zy cji do ty czą cych dzia łal no ści Izby. Za le ży
nam aby Pań stwo po trak to wa li to po waż nie i się wy po wie dzie li.
Z ty mi któ rzy prze ślą naj cie kaw sze od po wie dzi zro bi my dys ku sję
pa ne lo wą, któ rą opu bli ku je my w na szym „Prze glą dzie Ener ge -
tycz nym”.

W dal szej czę ści wy po wie dzi Dyrektor Kry stek po in for mo wał,
że za koń czył swo ją dzia łal ność w Izbie Ry szard Po po wicz, z któ -
rym two rzy li śmy Izbę od sa me go po cząt ku. Wkła dał w to du żo
pra cy i umie jęt no ści. Na sza współ pra ca by ła bardzo do bra. Ta kie
jest ży cie i trze ba w koń cu odejść na za słu żo ną eme ry tu rę. Na za -
koń cze nie wy ra ził na dzie ję, że jesz cze wy my śli my ja kąś for mę
dal szej współ pra cy. Sa la na gro dzi ła Dyrektora Po po wi cza du ży mi
bra wa mi.

Od po wia da jąc Ry szard Po po wicz po dzię ko wał za sło wa uzna -
nia. Stwier dził, że ra zem wie le do ko na li śmy. Opi nia o Izbie jest
w śro do wi sku bardzo do bra a wszyst ko to wy ni kło z te go, że Pań -
stwo chcie li z Izbą współ pra co wać i to da ło wy ni ki. Cie szy mnie,
że na stęp cą bę dzie Ma rian Bo sow ski, któ re go znam od wie lu lat.
Je stem prze ko na ny, że ma wszel kie da ne by tę dzia łal ność po pro -
wa dzić le piej. Po tak dłu gim sta żu nad szedł czas na od po czy nek i
na re ali za cję oso bi stych pla nów. Na za koń cze nie ży czył Izbie by
da lej roz kwi ta ła i na dal cie szy ła się do brą opi nią. Jesz cze raz po -
dzię ko wał za uzna nie.

Dy rek tor Kry stek po now nie zwró cił się do ze bra nych. Ży czył
so bie aby je go współ pra ca z Dy rek to rem Bo sow skim by ła rów nie
do bra jak z Dy rek to rem Po po wi czem. Jak obaj usta li li śmy Dy rek -
tor Bo sow ski zaj mie się pod sek to rem współ pra cu ją cym z ener ge -
ty ką, a ja sku pię się na ener ge ty ce za wo do wej.

Po za koń cze niu Wal ne go Zgro ma dze nia od by ło sie tra dy cyj ne
spo tka nie in te gra cyj ne człon ków i sym pa ty ków Izby. By ło ono
oka zją do licz nych roz mów ku lu aro wych.
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W części artystycznej spotkania wystąpiła Małgorzata Markiewicz (recital)
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Środowiska w drugim 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. 16–18 27 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielsko-Biała IGEiOŚ i ZIAD 
wrzesień Bielskie ENERGETAB 2014 Bielsko-Biała S.A.

2. październik – Szkolenie zawodowe „Energetyka Gliwice IGEiOŚ, Politechnika Śląska
– styczeń 2015 – podstawy wiedzy”

3. 8 październik Konferencja „Budowa nowego bloku 910 MW Jaworzno IGEiOŚ i TAURON
w Elektrowni Jaworzno III” Wytwarzanie S.A.

O/Jaworzno

4. 10 październik XI Konferencja „Energetyka przygraniczna Sulechów IGEiOŚ, LTnREE,
Polski i Niemiec – doświadczenia E.ON edis energia Sp. z o.o.
i perspektywy”

5. 14–17 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poznań IGEiOŚ i MTP Sp. z o.o.
październik POLEKO w Poznaniu

6. 22 październik Konferencja „Kluczowe zmiany otoczenia Warszawa IGEiOŚ i WKB
regulacyjnego sektora elektroenergetycznego”

7. 29–30 V Targi Utrzymania Ruchu, Planowania Kraków – Hala EXPO IGEiOŚ i easyFairs
październik i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE Poland Sp. z o.o.

8. listopad Konferencja „Nowe duże bloki węglowe Warszawa IGEiOŚ i PSE S.A.
a wymagania systemu elektroenergetycznego”

9. listopad Seminarium dla dyżurnych inżynierów ruchu Warszawa IGEiOŚ

10. 11 grudzień Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ



Dzień 6 sierp nia 2014 ro ku dla gru py JWW In west S.A., człon ka
Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska to dzień ze
wszech miar szcze gól ny. Te go wła śnie dnia o go dzi nie 11.00.
JWW In west za de biu to wa ła na al ter na tyw nym ryn ku gieł do wym
New Con nect, sta jąc się 438. spół ką no to wa ną na New Con nect
(Ry nek Ak cji Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie).
W bie żą cym ro ku jest to 16. de biut na New Con nect.

Ry nek New Con nect prze zna czo ny jest dla po wsta ją cych bądź
mło dych firm o sto sun ko wo nie wiel kiej prze wi dy wa nej ka pi ta li za -
cji, dzia ła ją cych przede wszyst kim w sek to rach tzw. wy so kich
tech no lo gii: IT, me dia elek tro nicz ne, bio tech no lo gia, czy ener gia
al ter na tyw na, opar tych głów nie na ak ty wach nie ma te rial nych.

JWW In west S.A. do ob ro tu na NC wpro wa dził 3.000.000 ak cji
se rii A2 o war to ści no mi nal nej 0,10 zł oraz 150.000 ak cji se rii C
o war to ści no mi nal nej 0,10 zł. Z no wej emi sji spół ka po zy ska -
ła 150 tys. zł, a war tość wpro wa dza nych in stru men tów wy no -
si 3,15 mln zł. Do godz. 11.10 dnia 6. 08. br., na ak cjach spół ki nie
za war to żad nej trans ak cji. Teo re tycz ny kurs otwar cia jest na po zio -
mie 3,51 zł, co ozna cza 251 pro cent wzro stu. 

JWW In vest SA zo sta ła za wią za na ak tem no ta rial nym w stycz -
niu 2012 ro ku. Spół ka spe cja li zu je się w mo der ni za cjach i re mon -
tach urzą dzeń ener ge tycz nych, w tym szcze gól nie mon ta żu czę ści
ci śnie nio wych ko tłów, wy mien ni ków cie pła, zbior ni ków i in nych
urzą dzeń oko ło ko tło wych oraz ru ro cią gów ni sko pręż nych i wy so -
ko pręż nych. Obec nie JWW In vest SA za trud nia po nad 160 wy so -
ko wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków. Pre ze sem Za rzą du JWW
In vest jest Ma ria Wci sło, a prze wod ni czą cym Ra dy Nad zor czej
Je rzy Wci sło.

Ry nek kon struk cji
Emi tent po sia da 65% udzia łów w spół ce JWW Kon struk cje Sp.

z o.o. JWW Kon struk cje pro wa dzi dzia łal ność w za kre sie ge ne ral -
ne go wy ko naw stwa spe cja li zu jąc się w bu do wie obiek tów prze my -
sło wych i hal. Świad czy usłu gi w sys te mie „Za pro jek tuj i wy bu -
duj”. Kie row nic two fir my pod kre śla: „Je ste śmy z na szym Klien tem
od two rze nia pro jek tu bu dow la ne go, aż do uzy ska nia po zwo le nia
na użyt ko wa nie obiek tu”. Ka dra ma peł ne upraw nie nia do kie ro wa -
nia ro bo ta mi bu dow la ny mi, jak rów nież nad zo ru prac pod wzglę -
dem BHP. Jed nym z waż niej szych Klien tów w mi nio nym ro ku dla
JWW Kon struk cje by ła fir ma AL STOM Kon stal z Cho rzo wa, dla
któ rej JWW Kon struk cje wy bu do wa ła ha lę o po wierzch ni po nad 5
tys. me trów kwa dra to wych oraz 250 me trów to ro wi ska. Ak tu al nie
dla fir my AL STOM wy ko ny wa nych jest sze reg prac zwią za nych
z mo der ni za cją lub prze bu do wą ist nie ją cych obi ek tów.

Ry nek ener ge tycz ny
JWW In vest S.A. bar dzo ak tyw nie dzia ła na ryn ku usług mon ta -

żo wych w ener ge ty ce. Ro bo ty pro wa dzi na ryn ku pol skim i eu ro -
pej skim. Ob sza rem dzia ła nia spół ki jest ener ge ty ka za wo do wa,
ener ge ty ka prze my sło wa, cie płow nic two oraz te ob sza ry klu czo -
wych ga łę zi go spo dar ki, w któ rych w spo sób wio dą cy wy stę pu je
ener ge ty ka (ra fi ne rie, kok sow nie, hu ty, ko pal nie wę gla ka mien ne -
go). 

W ofer cie Emi ten ta znaj du je się ge ne ral ne wy ko naw stwo w bu -
dow nic twie ener ge tycz nym i prze my sło wym oraz ta kie usłu gi, jak: 
• mon taż urzą dzeń ener ge tycz nych i prze my sło wych;

• mon taż i re mon ty ru ro cią gów śred nio i wy so ko pręż nych;
• pre fa bry ka cja ru ro cią gów oraz wy ko naw stwo zbior ni ków;
• re mon ty ko tłów pa ro wych i in sta la cji prze my sło wych;
• wy ko naw stwo zbior ni ków i mon taż kon struk cji sta lo wych; 
• usłu gi spa wal ni cze na ele men tach ci śnie nio wych;
• szko le nie spa wa czy.

Fir ma po sia da wła sne za ple cze pro duk cyj ne z ha lą warsz ta to wą
no wo cze sny sprzęt mon ta żo wy i spa wal ni czy oraz środ ki trans -
por tu.

Emi tent po sia da 100% udzia łów w spół ce Po lon Sp. z o.o. zaj -
mu ją cej się ba da nia mi nie nisz czą cy mi i do radz twem tech nicz nym.
Po lon wy ko nu je spe cja li stycz ne usłu gi me to dą ra dio gra ficz ną, ul -
tra dź wię ko wą, pe ne tra cyj ną, ma gne tycz no -prosz ko wą oraz wi zu -
al ną.

W ofer cie spół ki jest też au di to wa nie do staw ców i pod wy ko -
naw ców, przy go to wa nie Klien ta do uzy ska nia m.in. upraw nień
UDT, SLV, TDT, ASME oraz wdro że nia sys te mów za rzą dza nia wg
ISO 9001, ISO 384, SCC, ISO 14001, PN -N -18001.

Emi tent po sia da 28% udzia łów w spół ce Gre en Ener gy
Earth Sp. z o.o. zaj mu ją cej się pro jek to wa niem elek trow ni wia tro -
wych, po cząw szy od pro fe sjo nal ne go do radz twa praw ne go w za -
kre sie ener ge ty ki wia tro wej, przez dzier ża wę grun tów, aż po uzy -
ska nie po zwo le nia na bu do wę dla swe go Klien ta.

Ak tu al nie GEE przy go to wu je dwa pro jek ty (tzw. gre en field)
farm wia tro wych o łącz nej mo cy 30 MW.

Ryn ki za gra nicz ne
Waż ną in for ma cją dla wszyst kich chęt nych do na by cia ak cji jest

in for ma cja o ak tyw no ści eks por to wej JWW In west S.A. W 2013
ro ku 43% skon so li do wa nej sprze da ży Gru py Ka pi ta ło wej Emi ten -
ta ogó łem – sta no wi ła sprze daż eks por to wa.

Oczy wi ście JWW In west S.A. umac nia sys te ma tycz nie swo ją
obec ność na ryn ku kra jo wym, mię dzy in ny mi od stycz nia do
czerw ca 2014 pro wa dzo ne by ły w Elek trow ni Beł cha tów pra ce
ser wi so we na blo kach 3,4,5,7,8 oraz de mon taż i mon taż czę ści ci -
śnie nio wej ko tła blo ku nr 11 w ra mach re wi zji i eli mi na cji bie żą -
cych za kłó ceń.

JWW In west S.A. pro wa dzi obec nie za awan so wa ne roz mo wy
w spra wie re ali za cji ko lej nych kon trak tów eks por to wych oraz sys -
te ma tycz nie roz sze rza port fel re ali za cji kra jo wych.

Tekst i zdję cie: An na Biel ska
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JWW Invest
na rynku giełdowym NewConnect
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ENER GE TY KA PRIO RY TE TO WA
DLA KO MI SJI EU RO PEJ SKIEJ

Wy bra ny 15 lip ca, no wy Prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej
Je an -Clau de Junc ker, wśród naj waż niej szych ob sza rów za in te re -
so wa nia i dzia łań Ko mi sji Eu ro pej skiej wy mie nił ener gię, sie ci
oraz in fra struk tu rę. Wy mier ne re zul ta ty ocze ki wa ne są w per spek -
ty wie czte rech lat. Po zo sta łe kwe stie ma ją być po zo sta wio ne pań -
stwom człon kow skim, ja ko bar dziej kom pe tent nym do po dej mo -
wa nia efek tyw nych dzia łań na po zio mie kra jo wym, re gio nal nym
i lo kal nym.

W wy stą pie niu przed Par la men tem Eu ro pej skim Junc ker na wią -
zał do skut ków re ce sji, któ ra przy nio sła stra ty i bez ro bo cie. Kon -
cen tra cja na kry zy sie od bi ła się nie ko rzyst nie na stra te gicz nych
przy go to wa niach do glo bal nych wy zwań, ta kich jak cy fry za cja, in -
no wa cyj ność i no we umie jęt no ści, ogra ni czo ność za so bów na tu -
ral nych, kosz ty ener gii, od dzia ły wa nie na śro do wi sko, sta rze nie
się spo łe czeństw, a tak że pro ble my i ubó stwo państw są sia du ją -
cych z Eu ro pą. 

Junc ker chce od bu do wy wać wię zi we wnę trzeu ro pej skie, z du mą
na wią zu jąc do fak tu, iż po raz pierw szy wy nik wy bo rów do PE
i pro po zy cja kan dy da tu ry na Prze wod ni czą ce go KE by ły tak ści śle
po wią za ne. Le gi ty ma cja de mo kra tycz na i po wrót za ufa nia oby wa -
te li do UE ma ją być je go ka pi ta łem.

Eu re lec tric Da ily News – 22.07.2014

PO STĘ PY WE WDRA ŻA NIU
IN TE LI GENT NE GO OPO MIA RO WA NIA

W EU RO PIE
W ostat nim ty go dniu czerw ca Ko mi sja Eu ro pej ska zor ga ni zo -

wa ła kon fe ren cję w ce lu prze dys ku to wa nia swe go no wo opu bli ko -
wa ne go ra por tu na te mat upo wszech nie nia w UE in te li gent nych
urzą dzeń po mia ro wych. 

Zgod nie z in for ma cją przed sta wio ną przez Dy rek cję Ge ne ral -
ną ds. Ener gii (DG ENER), w 16 pań stwach człon kow skich (Au -
stria, Da nia, Es to nia, Fin lan dia, Fran cja, Gre cja, Ir lan dia, Wło -
chy, Luk sem burg, Mal ta, Ho lan dia, Pol ska, Ru mu nia, Hisz pa nia,
Szwe cja i Wiel ka Bry ta nia) wdro że nia na du żą ska lę już zo sta ły
lub zo sta ną prze pro wa dzo ne do 2020 ro ku. W 7 kra jach (Bel gia,
Cze chy, Niem cy, Li twa, Ło twa, Por tu ga lia, Sło wa cja) ana li zy
opła cal no ści da ły ne ga tyw ne lub nie kon klu zyw ne wy ni ki, co
obec nie jest przed mio tem wy ja śnień pro wa dzo nych przez Ko -
mi sję. 

Ko mi sja pod kre śla, iż sta tyst ki wska zu ją na ko re la cję po zio mu
wy dat ków in we sty cyj nych spół ek dys try bu cyj nych w in te li gent ne
sie ci w da nym kra ju, a de cy zją o wdro że niu in te li gent nych urzą -
dzeń do po mia ru i roz li cza nia zu ży cia ener gii. W więk szo ści
państw człon kow skich, któ re zde cy do wa ły się na wdro że nie, spół -
ki dys try bu cyj ne by ły wła ści cie la mi licz ni ków i one też od po wia -
da ły za in sta la cję urzą dzeń. To po zwo li ło sfi nan so wać pro jek ty po -
przez ta ry fy. 

Ko mi sja wy ra zi ła roz cza ro wa nie fak tem, że tyl ko 8 państw
uwzględ ni ło kom plet dzie się ciu re ko men do wa nych funk cjo nal no -
ści urzą dzeń po mia ro wych. Naj czę ściej po mi ja na by ła funk cjo nal -
ność zwią za na z czę sto ścią udo stęp nia nia da nych o zu ży ciu ener -
gii elek trycz nej od bior com i stro nom trze cim. W oce nie Ko mi sji
sto so wa nie ogra ni czo nych i nie ela stycz nych roz wią zań mo że skut -
ko wać do dat ko wy mi kosz ta mi zwią za ny mi z po trze bą do sto so wa -

nia urzą dzeń do no wych po trzeb ryn ków i kon su men tów. Sza co -
wa ne ko rzy ści z wpro wa dze nia in te li gent nych licz ni ków ma ją wy -
nieść 309 EUR na od bior cę przy zmniej sze niu za po trze bo wa nia
na ener gię elek trycz ną o 3%.

Eu re lec tric Da ily News – 01.07.2014

PO TEN CJAŁ PO PY TO WEJ STRO NY
RYN KU ENER GII

Pod czas Unij ne go Ty go dnia Zrów no wa żo nej Ener gii, pod ko -
niec czerw ca, Ra da Eu ro pej skich Re gu la to rów Ener gii (CE ER)
przed sta wi ła wy tycz ne, któ re ma ją po móc w zwięk sze niu ela stycz -
no ści po py tu na ener gię. Do ku ment za wie ra ogól ne za sa dy do ty -
czą ce za rzą dza nia i wspie ra nia ela stycz no ści po py tu w od nie sie niu
do ryn ków hur to wych, sie ci i ob ro tu de ta licz ne go. Za le ce nia dla
po li ty ków i re gu la to rów są ele men tem wdro że nia Dy rek ty wy
w spra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej. 

Opra co wa ny przez Ra dę do ku ment wska zu je po ten cjal ne ko -
rzy ści i ba rie ry do ty czą ce zwięk sza nia wy ko rzy sta nia po ten cja łu
od bior ców w za kre sie moż li wo ści zmia ny spo so bu użyt ko wa nia
ener gii elek trycz nej w re ak cji na bodź ce ce lo we lub też na pod sta -
wie zo bo wią zań umow nych. Za cho dzi po trze ba re al nej oce ny te -
go po ten cja łu. Zgod nie z do ku men tem, aby uzy skać nie wiel ką
ela stycz ność du żej gru py go spo darstw do mo wych po trzeb ne są
w po cząt ko wym eta pie zna czą ce na kła dy ka pi ta ło we. Prze wi dy -
wa ne kosz ty utrzy ma nia tych ko rzy ści bę dą praw do po dob nie re -
la tyw nie ni skie. Obec nie to głów nie od bior cy prze my sło wi ko rzy -
sta ją z ela stycz ne go po bo ru, cho ciaż po dej ście to na le ży roz pa try -
wać, ja ko spo sób na roz wią zy wa nie lo kal nych ogra ni czeń sie cio -
wych.

Wśród kwe stii wy ma ga ją cych po pra wy wy mie nio ne zo sta ły
m.in. do stęp ność roz wią zań uela stycz nia ją cych po pyt na ener -
gię, re gu la cja cen, kon ku ren cja na ryn ku, świa do mość kon su -
men tów, a tak że do stęp do da nych z ryn ków hur to wych i bi lan -
so we go.

Eu re lec tric Da ily News – 03.07.2014

PRZY GO TO WA NIA NA WY PA DEK
ZA KŁÓ CEŃ W IM POR CIE GA ZU

Wstrzy ma nie do staw ga zu z Ro sji na Ukra inę wzbu dzi ło za nie -
po ko je nie Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ ra chcia ła by unik nąć kry zy su
po dob ne go do te go z 2009 ro ku. Mi mo iż prze sył tran zy to wy
do UE jak do tąd nie ucier piał, a sta ny ma ga zy no we państw wspól -
no ty wy no szą nie co po wy żej śred niej, sy tu acja ma być wni kli wie
mo ni to ro wa na. 

Me dia cje po mię dzy Ro sją a Ukra iną, któ rych pod ję ła się Ko mi -
sja, przy nio sły tyl ko czę ścio we efek ty. Ukra ina spła ci ła zo bo wią -
za nia za pierw szy kwar tał te go ro ku, ale po zo sta łe kwo ty nie zo sta -
ły ure gu lo wa ne. Plan Ko mi sji prze wi dy wał na tych mia sto wą spła -
tę 1 mld USD, a na stęp nie sześć ko lej nych płat no ści. Brak po ro zu -
mie nia co do ryn ko wej ce ny ga zu oraz nie uisz cze nie przez Ukra -
inę ko lej nej ra ty do pro wa dzi ły do prze rwa nia do staw przez Gaz -
prom. 

Ko mi sja za mie rza spraw dzić czy po ten cjał in sta la cji ma ga zy -
no wych, od wró co nych prze pły wów i wy ko rzy sta nie skro plo ne go
ga zu ziem ne go po zwo lą na za pew nie nie bez pie czeń stwa do staw
wszyst kim od bior com w przy pad ku za kłó ceń w do sta wach
do państw eu ro pej skich. W ce lu iden ty fi ka cji wą skich gar deł

Energetyka na świecie



i kra jów naj bar dziej na ra żo nych, prze pro wa dzo na ma zo stać sze -
ro ko za kro jo na oce na pla nów kry zy so wych. W szcze gól no ści oce -
nia na bę dzie spój ność te stów wy trzy ma ło ści sys te mów (ang.
stress te sts) na po zio mie re gio nal nym i eu ro pej skim, a tak że od -
dzia ły wa nie za kłó ceń na sek tor elek tro ener ge tycz ny. Ra port
w przed mio to wym za kre sie spo dzie wa ny jest w paź dzier ni ku.
Do ku ment ma za wie rać re ko men da cje na po trze by do sko na le nia
pro ce dur bez pie czeń stwa.

Eu re lec tric Da ily News – 26.06.2014

OB RA DY FO RUM
EU RO PEJ SKIEJ ENER GE TY KI

NU KLE AR NEJ
W po ło wie czerw ca w Bra ty sła wie od by ło się ko lej ne spo tka nie

ple nar ne Fo rum Eu ro pej skiej Ener ge ty ki Nu kle ar nej (ENEF).
Skon cen tro wa no się na kwe stiach do ty czą cych du żych pro jek tów
ener ge tycz nych, bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go oraz po li ty ki
ener ge tycz nej. Za po wie dzia no przy tym kon ty nu ację re for my
funk cjo no wa nia Fo rum. Ko mi sja Eu ro pej ska i in ne za in te re so wa -
ne stro ny ocze ku ją więk sze go za an ga żo wa nia ENEF w de ba ty
zwią za ne z roz wo jem róż nych źró deł ener gii. 

Uczest ni cy pod kre śla li waż ną ro lę ener ge ty ki nu kle ar nej w za -
pew nie niu bez pie czeń stwa do staw, kon ku ren cyj no ści go spo da rek
UE oraz re ali za cji ce lów kli ma tycz nych. Ska la in we sty cji w bu do -
wie i pla no wa nych po twier dza zna cze nie ener ge ty ki ją dro wej
w nad cho dzą cych la tach.

W od po wie dzi na ko mu ni kat UE w spra wie stra te gii bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go wska zy wa no, iż w ra mach per spek ty wy 2030
na le ży za pew nić wa run ki sprzy ja ją ce in we sty cjom na rzecz ni skiej
emi sji CO

2
. UE po win na wy ko rzy stać me cha ni zmy ryn ko we, aby

do pro wa dzić do po wsta nia zin te gro wa nych i efek tyw nych ryn ków
ga zu oraz ener gii elek trycz nej. Ko mi sja za de kla ro wa ła do pre cy zo -
wa nie swe go sta no wi ska od no śnie do dy wer sy fi ka cji w ob sza rze
ener ge ty ki ją dro wej.

Uczest ni kom przy bli żo no pla ny bu do wy elek trow ni ją dro wej
w Pol sce. Lo ka li za cja oraz tech no lo gia ma ją zo stać wy bra ne
przed koń cem 2016 ro ku, na to miast uru cho mie nie pierw sze go re -
ak to ra pla no wa ne jest do koń ca 2024 ro ku.

Eu re lec tric Da ily News – 20.06.2014

FRAN CU SKO -NIE MIEC KA
WSPÓŁ PRA CA W DZIE DZI NIE

ENER GE TY KI
17 czerw ca fran cu skie sto wa rzy sze nie sek to ra elek tro ener ge -

tycz ne go UFE zor ga ni zo wa ło kon fe ren cję, w któ rej udział wzię ło
po nad stu re pre zen tan tów świa ta po li ty ki i prze my słu. Przed mio -
tem ob rad by ły eu ro pej ska oraz w szcze gól no ści fran cu sko -nie -
miec ka współ pra ca, któ ra w ostat nim cza sie bar dzo się za cie śni ła.
Uczest nic two przed sta wi cie li spół ek dys try bu cyj nych sta no wi ło
po twier dze nie zmian za cho dzą cych w łań cu chu war to ści na ryn ku
ener gii elek trycz nej.

Otwie ra jąc spo tka nie, prze wod ni czą cy UFE za ak cen to wał
dzia ła nia, któ re po dej mu je Fran cja w ce lu de kar bo ni za cji oraz jej
re la tyw nie du że osią gnię cia. Kwe stie, któ re wciąż sta no wią wy -
zwa nie to po trze ba ogra ni cze nia za po trze bo wa nia szczy to we go
oraz in te li gent na in te gra cja róż no rod nych od na wial nych źró deł
ener gii.

Przed sta wi cie le Fran cji i Nie miec wska zy wa li ob sza ry obec nej
współ pra cy – na przy kład po mię dzy UFE i nie miec kim sto wa rzy -
sze niem przed się biorstw BDEW, ta kie jak bez pie czeń stwo ener ge -
tycz ne, mo bil ność elek trycz na, tech no lo gie i pro jek to wa nie ryn ku.
Nie miec ka agen cja ener ge tycz na DE NA i jej fran cu ska od po wied -
nicz ka Ade me, ja ko dzia ła nia wspól ne zi den ty fi ko wa ły ba da nia
do ty czą ce in te li gent nych sie ci i 150 in nych pro jek tów. W przed się -

wzię ciach tych uczest ni czą m.in. Al stom, Sie mens i Schne ider
Elec tric. 
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UKRA INA NA RZECZ WSPÓL NO TY
ENER GE TYCZ NEJ

W dniach 1–4 lip ca de le ga cja Eu re lec tric wi zy to wa ła Ukra inę
i Moł da wię. Ukra iń ski hol ding ener ge tycz ny DTEK oraz no wo po -
wsta łe moł daw skie sto wa rzy sze nie bran ży ener ge tycz nej za pla no -
wa ły w związ ku z tym bo ga te pro gra my, któ re prze wi dy wa ły m.in.
wy stą pie nia na uni wer sy te tach i przed sto wa rzy sze nia mi biz ne so -
wy mi, a tak że spo tka nia z re pre zen tan ta mi przed się biorstw i mi ni -
sterstw. 

W oce nie eks per tów Ukra ina wy ka za ła bar dzo du że za an ga żo -
wa nie w do rów na nie do roz wią zań eu ro pej skich. O ile dwa la ta te -
mu en tu zjazm wy da wał się wy mu szo ny, to obec nie de kla ru je ona
chęć syn chro ni za cji z ENT SO -E w 2017 ro ku, a wspól no ta ener ge -
tycz na sta ła się waż nym ce lem po li tycz nym.

Wi ce mi ni ster Ener ge ty ki i Prze my słu Gór ni cze go Ukra iny Wa -
dym Uli da pod kre ślał, że prio ry tet sta no wi bez pie czeń stwo do staw
pod czas na stęp nej zi my. Dzia ła nia kon cen tru ją się na ob sza rach ta -
kich jak in fra struk tu ra i od wró co ne prze pły wy, a tak że zmia na ro -
dza jów wy ko rzy sty wa nych pa liw, efek tyw ność ener ge tycz na i ela -
stycz ność po py tu. Uli da po pro sił Eu re lec tric i je go człon ków o wy -
mier ną po moc w mo der ni za cjach elek trow ni ciepl nych oraz
współ pra cę w ob sza rze efek tyw no ści ener ge tycz nej. 

Przed sta wi cie le Eu re lec tric ze swej stro ny oma wia li za gad nie nia
do ty czą ce po dej ścia re gio nal ne go i me cha ni zmów ryn ko wych, de -
kar bo ni za cji i wy ko rzy sta nia ener gii elek trycz nej w miej sce pa liw
ko pal nych. 

Eu re lec tric Da ily News – 16.07.2014

WY NI KI BA DAŃ SA TYS FAK CJI
KON SU MEN TÓW

Od 2008 ro ku Dy rek cja Ge ne ral na KE ds. Zdro wia i Spraw Kon -
su menc kich (DG SAN CO) re gu lar nie pu bli ku je da ne do ty czą ce
funk cjo no wa nia po szcze gól nych ryn ków w kon tek ście ko rzy ści
dla kon su men tów. Ko lej ne, dzie sią te wy da nie ra por tu opu bli ko wa -
ne zo sta ło w czerw cu i in for mu je jak zmie nia ło się za do wo le nie
klien tów na 52 ryn kach, w tym na ryn kach ga zu i ener gii elek trycz -
nej. Zgod nie z ten den cją od 2010 ro ku, ge ne ral na oce na funk cjo -
no wa nia ogó łu ryn ków we wszyst kich kra jach lek ko wzro sła. Oce -
ny dla po szcze gól nych ryn ków i państw róż nią się, przy czym dla
ryn ków ener gii po raz ko lej ny są one ma ło sa tys fak cjo nu ją ce.

Z wy dat ka mi na po zio mie 57% unij ne go PKB, go spo dar stwa
do mo we ma ją po ten cjał, aby wy zwo lić wzrost go spo dar czy. Jest to
po wód, dla któ re go Ko mi sja śle dzi funk cjo no wa nie wy bra nych
ryn ków. Bie żą cy ra port do ty czy tych, na któ re przy pa da pra -
wie 60% wy dat ków go spo darstw.

Ryn ki dóbr oce nio ne zo sta ły le piej niż ryn ki usług. Naj wyż sze
no ty uzy ska ły ryn ki dóbr szyb ko ro tu ją cych (np. książ ki, ma ga zy -
ny, ga ze ty), na stęp nie śred nio trwa łych (np. odzież i obu wie), naj -
gor szą – uży wa nych sa mo cho dów. W za kre sie usług, na szczy cie
ran kin gu zna la zły się: re kre acja, ubez pie cze nia i trans port pu blicz -
ny. Naj go rzej oce nio no usłu gi ban ko we, w szcze gól no ści pro duk -
ty in we sty cyj ne i kre dy ty hi po tecz ne.

Ryn ki ener gii elek trycz nej i ga zu oce nio no re la tyw nie ni sko,
cho ciaż le piej niż w ro ku ubie głym. Od bior cy po strze ga ją ja ko
skom pli ko wa ną zmia nę do staw cy elek trycz no ści, po nad 20% kon -
su men tów twier dzi, że moż li wo ści wy bo ru ofer ty są nie wy star cza -
ją ce. Z dru giej stro ny, roz wią zy wa nie pro ble mów i ob słu gę skarg
oce nia no na tych ryn kach wy żej niż w przy pad ku usług te le ko mu -
ni ka cyj nych i tu ry stycz nych.

Eu re lec tric Da ily News – 26.06.2014
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