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Spółka Doosan Babcock Energy Polska będąc  częścią  międzynarodowej Grupy Doosan, oferuje  zaawansowane, 
skuteczne i zintegrowane rozwiązania dla sektora energetyki oraz w przemyśle cementowym, petrochemicznym i 
farmaceutycznym. 

Naszym największym atutem jest kompleksowość realizacji usług począwszy od  diagnostyki przedremontowej 
wraz z oceną stanu technicznego elementów, przygotowania i produkcji wymienianych oraz remontowanych 
podzespołów, ich obróbki mechanicznej, wykonania prac remontowych i modernizacyjnych, po przygotowanie 
obiektu do rozruchu, opracowania dokumentacji oraz zaleceń poremontowych. 
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• Co pana zdaniem motywuje KE do wdra-
żania tak ambitnego pakietu klimatyczno- 
-energetycznego i „Energetycznej mapy dro-
gowej 2050”, czyli zobowiązania UE do re-
dukcji emisji w 2030 r. o 40% w porównaniu 
z 1990 r., w 2040 r. – o 60%, a w 2050 r. – 
o 80%, gdy w 2013 r. tylko Chiny, USA, 
Indie i Rosja wyemitowały prawie 55% świa-
towej emisji CO2?

– Myślę, że Komisja Europejska nie dzia-
ła w próżni. Jak popatrzymy na nastroje pa-
nujące w Parlamencie Europejskim czy w nie-
których stolicach europejskich, to wówczas 
można lepiej zrozumieć dlaczego Komisja 
proponuje tak ambitne cele klimatyczne, jakie 
przedstawiła w styczniu 2014 r. i jakie w czę-
ści zostały przyjęte przez polityków podczas 
Rady Europejskiej w październiku ub. roku. 
Mówię w części, bo Rada de facto zatwierdzi-
ła tylko tą część, która dotyczy mechanizmu 
handlu uprawnieniami do emisji, a więc głów-
nie wielkiego przemysłu i systemowej energe-
tyki korzystającej z paliw kopalnych.

W drugiej części, która w żargonie europej-
skim – klimatycznym, zwana jest non-ETS, 
czyli dotyczącej emisji pochodzących z rol-
nictwa, budownictwa i transportu, określono 
je w sposób ogólny. Prawdziwe decyzje poli-
tyczne i realny podział zobowiązań pomiędzy 
państwa członkowskie Unii dopiero nastąpi. 
Myślę, że dyskusja na ten temat odbędzie się 
w marcu 2016 r. Szczególnie dotycząca rodza-
ju zobowiązań w obszarze non-ETS, jakie zo-
staną nałożone na dane państwo.
• Ale na unijnej radzie ministrów ochro-

ny środowiska, w Luksemburgu, w czerwcu 
2011 r. Polska nie podzieliła wspólnego sta-
nowiska w sprawie mapy drogowej dotyczącej 
przejścia UE na wyższy cel redukcji emisji, bo 
pana poprzednik na stanowisku ministra śro-
dowiska, prof. Andrzej Kraszewski, podobnie 
jak później pan, uważał, że taki cel można wy-
znaczać pod warunkiem, że dążyć do niego 
będą wszystkie kraje, a nie tylko 28.

– Znaczna część elit europejskich jest nie-
zwykle przywiązana do pewnych celów kli-
matycznych. W Brukseli dominującym po-
stulatem politycznym jest pewien model 
transformacji energetyki europejskiej w kie-

runku energetyki głównie odnawialnej, roz-
proszonej. I pewne parametry technologiczne 
tej wizji mogą być w przyszłości niezwykle 
interesujące. Nawet dla Polski.

Dzisiaj jest to pewnego rodzaju zakład 
z przyszłością czy z rzeczywistością: czy da 
się całą energetykę przestawić na energetykę 
rozproszona, odnawialną. Myślę, że wciąż jest 
to zbyt śmiały projekt, chociaż deklarowany 
przez grono polityków, np. niemieckich, i dziś 
przy obecnych technologiach mało repliko-
walny poza państwami europejskimi.

Trzeba jednak mieć świadomość, że Komi-
sja Europejska nie działa w próżni, bo – jak 
wspomniałem – ma duże poparcie Parlamentu 
Europejskiego i wielu stolic. 
• Z czym w takim razie Polska pojedzie do 

Paryża na Konferencję Stron Ramowej Kon-
wencji Klimatycznej – COP21?

– Polska w Paryżu będzie oczywiście wy-
stępowała w grupie państw UE. Dlatego jeśli 
chodzi o tzw. planowaną kontrybucję, która 
ma być zawarta w umowie paryskiej, to przed-
stawimy ją razem z innymi krajami UE. Ta-
kie podejście jest efektem decyzji politycznej 
ustalonej w październiku ub. roku, czyli ogra-
niczenia o 40% emisji CO2 do roku 2030. To 
stanowisko, efekt dyskusji i negocjacji, zosta-
ło już dawno przedstawione światu. Dlatego 
w ramach negocjacji w Paryżu będziemy za-
biegali o zapewnienie maksymalnie dużej par-
tycypacji, czy inaczej: maksymalnie dużego 
uczestnictwa innych państw w umowie, któ-
ra ma być zawarta w Paryżu.

Obecny system oenzetowski, opisany w kon- 
wencjach, w szczególności w Protokole z Kio-
to i jego drugim okresie rozliczeniowym obej-
mującym lata 2013–2020, jest niedoskonały. 
Jest systemem dzielącym państwa na świe-
cie na dwie, nierówne grupy: mniejszość, któ-
ra podejmuje wysiłki i większość, która nie 
jest do nich zobligowana prawem międzyna-
rodowym. Nasz wkład w tą dyskusję miał de 
facto miejsce w 2013 r., podczas Konferencji 
Klimatycznej COP19 w Warszawie. Najważ-
niejszą decyzją polityczną, która została wów-
czas podjęta, było określenie nowego charak-
teru planowanej umowy czyli kształtowanie 
jej przez dobrowolne kontrybucje narodowe 

(national determined contribution). Oznacza 
to, że nie ma międzynarodowego systemu, 
który mógłby taką kontrybucję narzucić ja-
kiemuś państwu. Ważne jest też to, że wszyst-
kie państwa są zobowiązane do przedstawie-
nia swoich kontrybucji.

Jeżeli do takiej umowy doprowadzimy, 
to jakościowo zwiększy ona bardziej ochro-
nę klimatu niż obecny system. Ale prawdo-
podobnie skończy się na konstatacji eksper-
tów, że te wysiłki nie są satysfakcjonujące, 
bo faktycznie nie zmniejszą na tyle emisji, by 
temperatura na Ziemi nie rosła. Dlatego trze-
ba zadbać jeszcze o to, by ta umowa była dy-
namiczna – kroczącą, że będzie obejmowała 
pewne cykle, np. 5-letnie albo 10-letnie, w ra-
mach których państwa będą musiały się zobo-
wiązywać do dalszych wysiłków. I wówczas 
w pewnym momencie będą one na tyle duże, 
że uzyskamy określony skutek. Na tym polega 
wkład Polski w dyskusję międzynarodową, bo 
w trakcie Konferencji w Warszawie doprowa-
dziliśmy do zmiany logiki tego systemu. Czy 
taką umowę da się zawrzeć w Paryżu? Nie 
wiem. Ale jest to najbardziej ambitny model, 
jaki jest możliwy do przyjęcia.
• Miedzy Warszawą a Paryżem była jesz-

cze konferencja COP20 w Limie. Czy stano-
wisko wypracowane w Warszawie było mody-
fikowane?

– Konferencja w Limie w zasadzie w 100% 
powtórzyła warszawskie ustalenia. Określone 
w Warszawie logika i kalendarz zdarzeń nie 
zostały zrewidowane.

– Podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej – COP21 w Pa-
ryżu będziemy zabiegać o to, żeby podpisana umowa weszła w życie dopiero 
wówczas, gdy ratyfikuje ją maksymalnie duża liczba państw, np. odpowiadają-
ca za 80% globalnej emisji CO2 – deklaruje MARCIN KOROLEC, Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, 
w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Na drodze do globalnej 
umowy klimatycznej

dokończenie na str. 6
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Skraplacze turbin 

Jeszcze w tym roku firma Balcke-Dürr GmbH planuje dostarczyć do 
Elektrowni Opole pierwsze elementy skraplaczy dla turbiny parowej no-
wobudowanego bloku 5. Dostawa skraplaczy dla bloku 6 przewidywana 
jest na rok 2016.

Skraplacze dla nowobudowanych bloków w Elektrowni Opole zosta-
ły zamówione w Balcke-Dürr GmbH przez firmę Alstom Power Sp. z o.o.

Projektowane i produkowane przez firmę Balcke-Dürr skraplacze turbi-
nowe charakteryzują się wysoką niezawodnością i nowoczesną konstruk-
cją dzięki zastosowaniu modułów rurowych typu TEPEE wykonanych 
z odpowiednich gatunków stali nierdzewnych lub tytanowych, zapewnia-
jących wysoką sprawność skraplacza i zwiększoną odporność na korozję. 
Skraplacze tego typu zainstalowano już w dziesiątkach elektrowni kon-
wencjonalnych i nuklearnych w krajach Unii Europejskiej i wielu innych 
krajach świata. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy i sprawdzo-
nym rozwiązaniom, skraplacze Balcke-Dürr zapewniają wysoką efektyw-
ność pracy i pewność ruchową dla całego zakresu obciążeń turbozespo-
łów. Prefabrykacja i wykonanie wybranych elementów skraplaczy dla 
nowych bloków w Opolu powierzone zostały polskim firmom – kwalifiko-
wanym zakładom produkcyjnym.

Dostawy Balcke-Dürr dla nowych wysp turbinowych w Opolu, poza 
skraplaczami, obejmują również regeneracyjne podgrzewacze wysoko-
prężne oraz niskoprężne typu DUPLEX. Wszystkie te urządzenia będą 
spełniać najwyższe światowe standardy jakościowe i wymagania eksplo-
atacyjne nowoczesnych bloków na parametry nadkrytyczne.

Balcke-Dürr jest jednym z kilku największych, światowych dostawców 
skraplaczy turbinowych. Ponad 100-letnie doświadczenie, specjalistycz-
na wiedza, zaawansowane technologie projektowe i produkcyjne pozwa-
lają firmie dostarczać skraplacze i wymienniki ciepła dla każdego typu 
bloków parowych o mocy od 50 do 1600 MWe dla energetyki konwen-
cjonalnej i nuklearnej.

W ramach oferty modernizacyjnej dla skraplaczy turbinowych, dużym 
zainteresowaniem Klientów cieszy się oferowana przez Balcke-Dürr mo-
dułowa wymiana wkładów orurowania wewnętrznego. Opatentowane 
przez firmę wysokowydajne moduły rurowe TEPEE, umożliwiają istot-
ne podwyższenie sprawności i żywotności skraplaczy eksploatowanych 
w blokach parowych we wszystkich typach elektrowni. 

Elektrofiltry i filtry workowe 
Warto przypomnieć, że dziesiątki Elektrofiltrów Rothemühle, których 

technologia jest od wielu lat własnością Balcke-Dürr, pracują bezawaryj-
nie w wielu polskich elektrowniach i elektrociepłowniach, m.in. EC Ty-
chy, Elektrowni Łaziska, EC Żerań, EC Siekierki, EC Katowice, EC Szczecin, 
El. Polaniec, dotrzymując gwarantowanych skuteczności odpylania. 

Balcke-Dürr Polska realizuje obecnie umowy na dostawy nowych elek-
trofiltrów Rothemühle oraz modernizacje elektrofiltrów innych dostaw-
ców w Tauron-Elektrownia Jaworzno, ZE PAK, w Zakładach Chemicz-
nych „Rokita”. Trwa również dostawa i montaż elektrofiltru Rothemühle 
w nowobudowanym bloku w EC Tychy oraz modernizacja elektrofiltru  
w EC Siekierki, w ramach zadania polegającego na przebudowie kotła na 
kocioł biomasowy.

We wszystkich tych umowach uczestniczą wieloletni partnerzy Balcke- 
-Dürr w Polsce: Mostostal Puławy SA, z którym wspólnie zbudowane 
zostały wszystkie elektrofiltry na terenie Zakładów Azotowych Puławy,  
a niedawno zakończyła się modernizacja elektrofiltru kotła nr 9 w Elek-
trowni Łaziska, a także Mostostal Zabrze SA i wielu innych polskich ko-
operantów.

Przez lata w Polsce standardem maksymalnego zapylenia za elektrofil-
trem było 50 mg/Nm3. 

Dostarczane dziś, nowe elektrofiltry elektrofiltry Rothemuhle a także 
zmodernizowane przez spółke elektrofiltry innych dostawców spełniają 
wymagania gwarancyjne na poziomie poniżej 30, 20 lub 10 mg pyłu/Nm3.

Nie tylko w Polsce 
Kilka lat temu powstał oddział Balcke-Dürr Polska w Tychach. Z okna 

biura w Warszawie widzimy EC Siekierki, a z biura w Tychach – EC Tychy. 
Codzienny widok z okna nie pozwala nam zapomnieć, kto jest naszym 
klientem – komentuje krajobraz za oknem prezes zarządu 

Poza Polską Balcke-Dürr Polska działa też w innych krajach Europy Środ-
kowo-Wschodniej i Turcji. W ostatnich latach polska spółka we współpra-
cy z serbskimi partnerami była dostawcą elektrofiltrów dla elektrowni 
w Serbii. Jest mocno zaangażowana w kilku projektach przygotowywa-
nych do realizacji w Turcji. Balcke-Dürr GmbH jest dostawcą filtrów wor-
kowych dla 12 bloków 600 MW budowanych w Republice Południowej 
Afryki. Obecność w dużej organizacji sprawia, że Balcke-Dürr Polska ma 
dużo kontaktów na całym świecie. Zgodnie z strategią grupy polska fir-
ma przykłada ogromną wagę do badań rozwojowych nowych technolo-
gii, wydając na te cele znaczne środki finansowe. W Niemczech korzysta 
ze świetnie wyposażonego laboratorium Balcke-Dürr. Polscy inżyniero-
wie uczestniczą w opracowywaniu i realizacji programów badań w zakre-
sie nowych rozwiązań i technologii.

Balcke-Dürr Polska wdrożyła, wydany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. 
system zarządzania jakością w zakresie projektowania, planowania, do-
staw, montażu, uruchomienia i serwisu urządzeń dla energetyki i prze-
mysłu zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, zarządza-
nia bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą PN-N-18001:2004 
oraz system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14 001:2004.

Nowe umowy Balcke-Dürr w Polsce

Balcke-Dürr Polska Sp. z o.o. 
ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa, Polska 

tel. +48 22 885 64 90, fax +48 22 885 64 91  
www.balcke-durr.pl

Obrotowe podgrzewacze powietrza i spalin
Balcke-Dürr Polska zmodernizuje 15 szt. obrotowych podgrzewa-
czy powietrza (OPP) w EDF Polska, w rybnickiej elektrowni.
Spółka Balcke- Dürr Polska podpisała umowę z EDF Polska na mo-
dernizację 15 OPP kotłów K1, K2, K3 K5 i K6. Modernizacja OPP re-
alizowana jest równolegle do zadania zabudowy instalacji DeNOx. 
Dostarczane urządzenia będą dostosowane do współpracy z insta-
lacjami niekatalicznymi i katalicznymi DeNOx.
Termin realizacji obejmuje lata 2015–2019 z czego dwa pierwsze ko-
tły nr 6 i 3 będą realizowane równolegle w Q1 2016. 
Balcke-Dürr był w ostatnich latach dostawca ponad 25 szt. OPP 
przystosowanych do współpracy z instalacjami DeNOx dla wielu elek-
trowni zawodowych i elektrociepłowni przemysłowych w Polsce.
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• Powiedział Pan, że Polska będzie trakto-
wana jako jedne z państw UE. Czy to oznacza, 
że nie będzie mogła mieć własnego głosu?

– Polska będzie przedstawiać kontrybucję 
jako jeden z 28. krajów UE. Ta kontrybucja 
będzie zgodna z decyzjami politycznymi pod-
jętymi w październiku ub. roku, co znaczy, że 
Unia – jako całość – planuje swoje zobowią-
zanie w wysokości 40%...
• ...a 80% w 2050 r.!
– Takiej decyzji politycznej Unia jeszcze 

nie podjęła. Ten wskaźnik jest decyzją warun-
kową, uzależnioną od podejmowania przez 
inne, znaczące gospodarki, porównywalnych 
zobowiązań. Jednak chcę powiedzieć, że pla-
nowana kontrybucja na poziomie –40% jest 
daleko bardziej ambitna od innych najbardziej 
ambitnych znanych mi propozycji.
• Czy w takim razie prowadzano kuluaro-

we rozmowy z przedstawicielami Chin, USA, 
Indii i Rosji, odnośnie do ich stanowiska 
w Paryżu i deklarowanego stopnia redukcji?

– Wiemy już, że USA planują redukcję 
emisji CO2 o ponad 20%, ale w odniesieniu 
do roku 2005, gdy my się porównujemy z ro-
kiem 1990. W przypadku Chińskiej Republi-
ki Ludowej znane są tylko pewne doniesie-
nia prasowe. Dotychczas jej przedstawiciele 
nie mówili o redukcji lecz o możliwości sta-
bilizacji emisji, czyli że do roku 2030 prze-
staną ją zwiększać. Deklaracja ta oczywiście 
w żaden sposób nie jest porównywalna z am-
bicjami UE. Na „stole” jest też deklaracja Fe-
deracji Rosyjskiej, mówiąca o 30% redukcji 
w perspektywie 2030 r., ale o ile wiem Fede-
racja Rosyjska już dzisiaj może się pochwa-
lić znacznie większą. Oznacza to faktycznie 
zabezpieczenie pewnych parametrów rozwo-
jowych. Natomiast planowanej przez siebie 
kontrybucji nie przedstawiły Indie. Myślę, że 
zrobią to dopiero w Paryżu. A są krajem, od 
którego decyzji zależy podpisanie umowy i jej 
wartość.
• Czyli podczas COP21 nie nastąpi podpi-

sanie deklaracji „Rio-bis”?
– Jeżeli porównamy maj 2015 r., przed 

Konferencją w Paryżu, z majem 2009 r., przed 
Konferencją w Kopenhadze, to dziś jesteśmy 
znacznie bliżej podpisania umowy między-
narodowej. Logika dobrowolności określenia 
swojego wkładu w umowę gwarantuje pań-
stwom uczestniczącym w negocjacjach, że nic 
nie zostanie im narzucone z góry. Tego oba-
wiano się przed konferencją w Kopenhadze 
i dlatego wówczas umowę odrzucono.

Mam nadzieję, że ten dobrowolny system 
się sprawdzi i doprowadzimy do umowy, któ-
ra będzie miała rzeczywiste znaczenie w wal-
ce ze zmianami klimatycznymi.
• Jak pan więc widzi przyszłość polskiej 

energetyki?
– Przyjęcie mechanizmów redukcji emi-

sji CO2 o 40% w UE oczywiście spowoduje 
zmiany regulacyjne. Ale dopiero począwszy 

od 2020 r., bo – w zasadzie – wcześniej ich nie 
będzie. Może jedynie dotycząca rezerwy stabi-
lizacyjnej (market stability reserve, MSR) dla 
unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2. Na 
początku maja Rada UE zaproponowała, by 
rezerwa zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 
2019 r., choć Polska chciała, by start tego no-
wego mechanizmu został ustalony – jak pro-
ponowała Komisja Europejska – na 2021 r. 
Zawarty przez przedstawicieli państw UE 
i Parlament Europejski kompromis przewi-
duje, że do końca 2025 r. z rezerwy zostanie 
wyłączonych 10% uprawnień, które mają być 
przeznaczona do podziału pomiędzy najbied-
niejsze kraje unijne (z PKB niższym niż 90% 
średniej unijnej), do których zalicza się Polskę.

Obecnie polska energetyka systemowa jest 
w trakcie budowy nowych bloków opalanych 
tradycyjnym paliwem, czyli węglem. Niedaw-
no została uchwalona ustawa o odnawialnych 
źródłach energii (OZE), która będzie ważnym 
motorem inwestycyjnym, zwłaszcza w ener-
getyce prosumenckiej, bo Sejm zaproponował 
niezwykle szczodre przywileje dla prosumen-
tów. Myślę, że Polska będzie jednym z najbar-
dziej dynamicznych rynków inwestycyjnych 
w tym obszarze. Mam nadzieję, że jednak nie 
będzie rynkiem zbytu starych, mniej efektyw-
nych technologii i w ofercie handlowej znaj-
dą się najlepsze, najnowocześniejsze źródła 
energii dla prosumenta. Na podjęcie czekają 
kolejne ważne decyzje dotyczące inwestycji 
w energetyce systemowej, bo znaczna część 
bloków energetycznych jest bardzo leciwa.

Niedługo w Brukseli rozpocznie się dys-
kusja nad dyrektywą ETS dotycząca no-
wej odsłony Europejskiego Systemu Handlu 
Emisjami, który ma funkcjonować w latach 
2020–2030. Musimy zadbać o jego dobre za-
pisy, np. dotyczące Funduszu Moderniza-
cji Energetyki, utworzonego z 2% uprawnień 
europejskich, a przeznaczonego dla Polski 
i państw nam podobnych. W jaki sposób nim 
zarządzać, jakie technologie i wielkość inwe-
stycji mają być uprzywilejowane? Już rozpo-
częliśmy nieformalne dyskusje z Komisją Eu-
ropejską i państwami, które będą korzystać 
z Funduszu. Chodzi też o to, by decyzje do-
tyczące inwestycji były podejmowane w Pol-
sce, a nie np. przez Europejski Bank Inwesty-
cyjny, który będzie z nami wspólnie zarządzał 
tym Funduszem. Do rozstrzygnięcia jest bar-
dzo dużo szczegółowych decyzji.

Istotna jest też odpowiedź na pytanie: 
w jaki sposób zechcemy skorzystać z przywi-
leju dystrybucji 40% bezpłatnych uprawnień 
dla elektroenergetyki? Różne możliwości ana-
lizuje Centrum Analiz Klimatycznych, powo-
łane na mocy porozumienia Ministrów Gospo-
darki, Finansów i Środowiska z maja 2013 r. 
przez ekspertów tych resortów, przy wsparciu 
technicznym ze strony Banku Światowego. 
Spodziewam się, że wkrótce będziemy dyspo-
nować takim eksperckim opracowaniem, któ-
re będzie niezwykle istotne przy podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych.

• A jakie są możliwości?
– Ekspertów CAK poprosiliśmy o odpo-

wiedź na pytanie: w jaki sposób zrealizować 
te inwestycje, by cena energii elektrycznej 
w Polsce była jak najniższa w zadanym syste-
mie regulacyjnym?

Nie chcę wypowiadać się odnośnie do moż-
liwych kierunków. Wartość tego opracowania 
będzie polegała na tym, że jego autorami są 
eksperci, którzy nie uwzględniają oczekiwań 
jednego czy drugiego ministra uczestniczące-
go w tym procesie. Dopiero kiedy otrzymamy 
to opracowanie, a spodziewamy się go na je-
sieni lub w końcu roku, to będziemy nad nim 
dyskutować, sprawdzać czy jest racjonalne, 
czy rząd bądź inne gremium może je wpro-
wadzić.
• Czyli nie ma związku między sugestia-

mi, które zaproponują eksperci, a planowaną 
dyskusją w Komisji Europejskiej?

– Nie. Bo to, o czym dziś dyskutujemy z KE 
– i co będzie nam przyświecało w trakcie dys-
kusji na temat dyrektywy ETS – dotyczy przy-
wilejów, które zostaną przyznane państwom 
biedniejszym, a więc możliwości wykorzy-
stania pewnych instrumentów dla moderniza-
cji energetyki. Chcemy, by były one – co już 
podkreślają polscy eksperci – neutralne tech-
nologicznie. Nie możemy w sposób admini-
stracyjny uprzywilejować dyrektywą jakiejś 
technologii.

Początek dyskusji nad dyrektywą prawdo-
podobnie nastąpi tuż przed lub tuż po waka-
cjach. Nie jest ona związana z wizją wielkich 
inwestycji, które będą realizowane po roku 
2020.
• Na zakończenie wróćmy do Konferen-

cji w Warszawie. Do Konferencji w Limie 
był pan prezydentem COP19. Czy w cią-
gu tamtego roku miały miejsce jakieś wy-
darzenia ważne z punktu widzenia oczeki-
wań związanych z Konferencją w Paryżu?

– Był to pracowity rok, bo przewodniczy-
łem oenzetowskim negocjacjom klimatycz-
nym. Uczestniczyłem w wielu dyskusjach, 
które odbywały się w różnych miejscach 
świata. Najważniejszym wydarzeniem był 
Szczyt Klimatyczny, zorganizowany 23 wrze-
śnia 2014 r. w siedzibie ONZ przez sekretarza 
generalnego ONZ, Ban Ki-Moona. 

Przypomnę, że w Warszawie miały miejsce 
dwa szczególne wydarzenia: po raz pierwszy 
do udziału w Konferencji zaproszono biznes 
i miasta, co podkreślało ich rolę w działaniach 
na rzecz ochrony klimatu. To novum dostrzegł 
sekretarz generalny Ban Ki-Moon. Zainspi-
rowany naszymi doświadczeniami i mode-
lem dyskusji o sprawach klimatu także za-
prosił ich przedstawicieli. Szczyt w Nowym 
Jorku potwierdził współpracę trzech krajów, 
które kolejno przewodzą globalnemu proceso-
wi negocjacyjnemu: od Warszawy przez Limę 
do Paryża, bo przypomnę, że deklaracja o trio 
prezydencji została ogłoszona w Warszawie, 
podczas COP19/CMP9.
• Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 3
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• Jakie skutki polskiej gospodarce przyniesie realizacja Pakietu  
Energetyczno-Klimatycznego, w szczególności ustaleń poczynio-
nych na unijnym szczycie w październiku 2014 r.?

– Polityka klimatyczna Brukseli, realizowana bez oglądania się 
na działania największych globalnych emitentów gazów cieplar-
nianych, jest „strzałem w stopę” – doprowadzić może do obni-
żenia konkurencyjności europejskiej gospodarki na globalnym 
rynku. Wraz z przedsiębiorcami z Krajowej Izby Gospodarczej 
przekonujemy o tym już od dłuższego czasu. Ale zarzucanie pre-
mier Kopacz, że na ostatnim szczycie UE doprowadziła do kom-
promisu zamiast zawetować jego ustalenia, świadczy o całkowi-
tym braku zrozumienia tematu.

Trwa publiczna debata na temat ustaleń ostatniego szczytu UE 
dotyczącego realizacji polityki klimatycznej UE i jej skutków dla 
polskiej gospodarki. Premier Ewa Kopacz przekonuje, że osiągnę-
liśmy sukces, politycy opozycji wręcz przeciwnie. KIG znajduje 
się w gronie instytucji, które jako pierwsze gruntownie przeanali-
zowały skutki polityki klimatycznej UE i alarmowały o potencjal-
nych zagrożeniach z nią związanych – z tego powodu czujemy się 
upoważnieni do rzetelnej i obiektywnej oceny postawy polskiego 
rządu na ostatnim szczycie UE.

• Co osiągnęliśmy?
– Potwierdzono na nim ostatecznie plan ograniczenia emisji 

CO2 o 40% do roku 2030, ale podział obciążeń między poszcze-
gólne kraje musi być jeszcze dopracowany. Polska wywalczyła 
utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisje do 2030 r. 
– według wcześniejszych ustaleń miał przestać obowiązywać 
w 2019 r. Do 2013 r. 40% uprawnień do emisji CO2 kraje o PKB 
poniżej 60% średniej unijnej (realne z 2013 r.), w tym Polska, będą 
mogły rozdawać elektrowniom za darmo. Najmniej zamożne pań-
stwa podzielą się także środkami ze specjalnej rezerwy utworzo-
nej z 2%. pozwoleń na emisję. Nieoficjalnie wiadomo, że Polska 
może liczyć na ok. 7,5 mld zł do 2030 r. na modernizację energe-
tyki i dostosowanie się do wymogów UE. 

Czy to sukces, czy porażka? Nie udało się doprowadzić do za-
rzucenia przez Brukselę pomysłu drastycznego ograniczania emi-
sji CO2. Wszystko wskazuje jednak na to, że przekonanie Brukseli 
do rezygnacji z ambitnej polityki klimatycznej, biorąc pod uwagę 
pozycję Polski w UE, byłoby praktycznie niewykonalne. Główne 
ustalenia szczytu dotyczące kierunku polityki UE nie były zasko-
czeniem. Już w styczniu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała 
dokument zawierający ramy polityki klimatycznej i energetycznej 
do 2030 r., który zakładał m.in. redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych o 40% do 2030 r., w porównaniu do wielkości emisji w roku 
bazowym 1990 i zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych przynajmniej o 27% w bilansie energetycznym 

całej UE. Założono orientacyjny cel co najmniej 27% poprawy 
efektywności energetycznej w roku 2030. Był to tzw. drugi pakiet 
energetyczny. Pakiety były przedmiotem dyskusji na marcowym 
szczycie, ale wtedy nie udało się osiągnąć porozumienia.

Niespodzianką stała się jednak propozycja wystosowana do 
mniej zamożnych krajów UE, w tym Polski. Przedłużenie okre-
su utrzymywania bezpłatnych uprawnień do emisji da polskie-
mu przemysłowi chwilę oddechu i niezbędny czas na dokonanie 
koniecznych modernizacji. Nie likwiduje to oczywiście proble-
mu dostosowania polskiej energetyki, opartej w 90% na węglu, 
do ambitnych założeń UE. Daje jednak szansę na dostosowanie 
się do zmian, do których akceptacji prędzej czy później zostaliby-
śmy zmuszeni. Wszystko jednak będzie zależało od tego, w jaki 
sposób wykorzystamy przyznany pakiet darmowych praw do emi-
sji i środki na modernizację – jeśli prześpimy ten okres, w 2030 r. 
mogą nas czekać duże problemy.

• Opozycja apelowała o zastosowanie prawa weta.
– Mogłoby jedynie zaszkodzić, najprawdopodobniej na niewiele 

zdałoby się jego zastosowanie wobec ustaleń szczytu UE. Nieste-
ty (albo na szczęście) obowiązujące w UE prawo nie zna pojęcia 

Rozmowa z dr. ANDRZEJEM ARENDARSKIM, 
Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej

Polska w kontekście polityki 
klimatyczno-energetycznej 

Unii Europejskiej
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weta, które znamy z historii Polski, czyli pozwalającego zabloko-
wać jakąkolwiek inicjatywę. Co więcej, skierowanie prac np. do 
Parlamentu Europejskiego z silnym lobby ekologicznym mogło-
by spowodować, że w ostatecznym kształcie polityka klimatyczna 
UE stałaby się jeszcze mniej korzystna dla Polski.

Należy zgodzić się z opiniami, że bezwarunkowe odrzucenie 
ustaleń szczytu byłoby nie tylko wizerunkowo, ale i politycznie 
niekorzystne dla Polski. Mogłoby także zablokować europejskie 
poparcie dla innych ważnych dla naszego kraju projektów i odsu-
nąć nas na boczny tor przy podejmowaniu decyzji. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, co zagraniczna prasa pisała o Polsce, jako 
organizatorze szczytu klimatycznego w 2013 r. „Polska najwięk-
szym klimatycznym grzesznikiem w Europie” – wytknęły nam 
niemieckie media w jego kontekście. Paradoksalnie, głosy krytyki 
pochodziły z Niemiec, które emitują dużo więcej CO2 niż Polska. 
Inne media pisały, że organizacja szczytu klimatycznego w Polsce 
to tak, jakby Vito Corleone organizował konferencję na temat bez-
pieczeństwa. Powyższe argumenty nie oznaczają zmiany stanowi-
ska KIG wobec polityki klimatycznej UE.

• Czy wzrost cen energii jest nieuchronny?
– Premier Kopacz powiedziała, że nie dojdzie do dodatkowe-

go wzrostu cen energii w wyniku przyjęcia nowego pakietu kli-
matycznego na okres 2020–2030, choć już obecnie ceny prądu 
w odniesieniu do siły nabywczej Polaków należą do najwyższych 
w UE. Polskie elektrownie będą nadal w znacznej mierze wyjęte 
spod rynkowej gry pozwoleniami na CO2, których koszty musiały-
by przerzucać na ceny prądu. Równowartość darmowych pozwo-
leń musi być zainwestowana w modernizację polskiej energetyki, 
także węglowej. Chcemy obniżać emisję CO2 nie przez rezygna-
cję z węgla, ale poprzez modernizację energetyki doprowadzić do 
zmniejszenia zużycia surowca i zatruwania powietrza. Oznacza 
to, że możemy stare jednostki węglowe zastępować nowymi bądź 
unowocześniać technologie, a nie inwestować jedynie w OZE.

Prawie 114 mld zł pochłoną inwestycje czterech największych 
spółek energetycznych, z czego jedynie PGE wyda ok. 50 mld. Po-
łowa pójdzie na budowę nowych i odtworzenie istniejących mocy 
wytwórczych. Węgiel pozostanie podstawą miksu energetyczne-
go, decyduje o tym rachunek ekonomiczny. Oczywiście gdy koszt 
pozwoleń jest niski, nawet po jego dodaniu węgiel pozostaje opła-
calny, a gdy drożeją zaczynają się opłacać np. wiatraki. I rośnie 
cena prądu.

Kluczowym instrumentem redukcji emisji ma być nadal sys-
tem EU ETS, który znacznie większymi kosztami obciąża kraje 
o niższym poziomie PKB na osobę i w powiązaniu z obowiązko-
wym zakupem uprawnień powoduje silny wzrost cen energii. KIG 
stoi na stanowisku, że dla polskiej gospodarki konsumującej ener-
gię pierwotną przede wszystkim z paliw stałych, jest to wyzwa-
nie szczególnie kosztowne. Kosztowne w skutkach gospodarczych 
i społecznych wynikających z zagrożenia zwiększeniem cen ener-
gii elektrycznej (szacowanych 2 do 3 razy więcej niż średnia 
w UE), utraty konkurencyjności wielu branż energochłonnych 
przemysłu w Polsce i kilkuset tysięcy miejsc pracy.

Nowa polityka klimatyczno-energetyczna Unii przyjęta przez 
nasz rząd zakłada, że jedno uprawnienie do emisji CO2 będzie 
kosztowało 40 euro za tonę (obecnie ok. 7), w roku 2040 – 100, 
a w 2050 r. – 150. Jeżeli tak się stanie, to możemy się pożegnać 
z energetyką węglową.

• Unia dąży do nieomal całkowitej dekarbonizacji gospodar-
ki, o 80% ma nastąpić redukcja emisji do 2050 r. Co to oznacza 
w przypadku Polski?

– Rzeczywisty koniec energetyki węglowej, bo nikomu nie 
opłacałoby się łożyć na emisję CO2. Unia, jak wiemy, dąży do dra-

stycznego spadku w miksie energetycznym węgla na rzecz źró-
deł zeroemisyjnych, czyli atomu i OZE. Rząd zakłada, że w roku 
2030 udział węgla w produkcji prądu spadnie mniej więcej o poło-
wę. Udział OZE w miksie rośnie wolno, bo inwestycje są bardzo 
drogie i nie kalkulują się bez dopłat (energia fotowoltaiczna jest 
np. ok. czterokrotnie droższa niż z węgla). Uważam, że zróżnico-
wany w poszczególnych krajach Unii miks, polegający na rozsąd-
nym lokowaniu w nim OZE, energetyki rozproszonej (prosumenc-
kiej) bez dyskryminacji konwencjonalnej, paliw stałych z zasobów 
własnych i z projekcją inwestowania w generację wysokosprawną, 
pozwoli na zrównoważony rozwój Wspólnoty.

Unia emituje w skali globalnej ok. 10% CO2, Polska 1%, Niem-
cy ponad dwa razy więcej. Wciąż uważamy, że wobec braku za-
angażowania ze strony największych emitentów takich, jak USA, 
Chiny, czy Rosja, jednostronne deklarowanie ograniczania emi-
sji, które w przypadku niektórych krajów mogą wiązać się m.in. 
z ogromną przebudową przemysłu energetycznego i skłaniać fir-
my do ucieczki do krajów o słabszych restrykcjach, jest w istocie 
podkopywaniem własnej konkurencyjności kosztem silnych glo-
balnych graczy. Już teraz w krajach UE ceny energii są zbyt wyso-
kie, co sprawia, że w niektóre sektory Europa nie inwestuje. Przed 
nami szczyt klimatyczny w Paryżu, na którym być może dowie-
my się, czy Rosja, Chiny czy USA uelastyczniły swoje stanowi-
sko wobec ograniczenia emisji. Jeśli nie, polityka klimatyczna UE 
wciąż będzie grą tylko do jednej – własnej bramki.

• Czy jest Pan za czy przeciw budowie elektrowni jądrowej 
w Polsce?

– Trzeba postawić na energetykę jądrową, która jest tania. Wiel-
kie koszty inwestycyjne elektrowni jądrowej rekompensuje jej 
kilkudziesięcioletnia praca. Mam świadomość, iż to wydatek rzę-
du 30–50 mld zł. Zapewne ta druga liczba jest bliższa prawdy, 
bo trzeba uwzględnić tzw. koszty ciągnione, słowem kolosalny 
proces szkoleniowy, wszak nie mamy specjalistów, których musi-
my wykształcić praktycznie od początku. W naszych warunkach 
geologicznych to bezpieczna energia, obecne systemy zabezpie-
czeń są perfekcyjne, jesteśmy położeni na sztywnej platformie 
sejsmicznej. To czysta energia, a nasz miks energetyczny skła-
da się w ponad 90% z energetyki węglowej, nie ma zatem alter-
natywy na radykalne obniżenie emisji CO2. OZE w szybkim tem-
pie nie rozwiniemy, uważam, że za mało jest zachęt ustawowych, 
a nawet ostatnio jeszcze uległy redukcji na polu energii prosu-
menckiej.

• A Niemcy z niej rezygnują.
– Nie jesteśmy tak zamożni, jak nasz zachodni sąsiad, by z niej 

rezygnować. Zresztą, nie jestem pewien, czy zrealizują zapowie-
dzi. W wielu krajach wokół Polski dobrze funkcjonują elektrow-
nie jądrowe, nie ma awarii i nic nie wskazuje, aby nastąpiły. U nas 
alternatywą miał być gaz łupkowy, ale nieprędko będzie wydoby-
wany i to w ilościach niższych od pierwotnie zakładanych. Rewo-
lucji nie wywoła.

• Powstała PGE E1, czyli spółka powołana do budowy pierw-
szej w Polsce elektrowni jądrowej. Decyzja o ostatecznej lokali-
zacji ma nastąpić w 2017 r., a pierwsza łopata może być wbita 
na przełomie lat 2018/2019. Eksperci szacują, że pierwszy prąd 
z elektrowni jądrowej popłynie w latach 2025–27.

– Pierwszy blok może ruszyć najwcześniej po 20. latach od pod-
jęcia decyzji o jego budowie. To jest długotrwały proces, obejmu-
jący czasochłonne procedury: badanie gruntów, wybór lokaliza-
cji, budowa, podłączenia etc. Fizyczna realizacja inwestycji trwa 
co najmniej 5 lat. Żałuję, że decyzja o budowie nie zapadła 10 lat 
temu, za dekadę mielibyśmy elektrownię jądrową.

• Dziękuję za rozmowę.
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• Pojawiła się nowa kategoria produ-
centów i konsumentów energii, mianowi-
cie prosumenci, która może mieć ogromne 
konsekwencje dla całej energetyki. Repre-
zentuje Pan posła Artura Bramorę, który 
był inicjatorem rozwiązań legislacyjnych 
obejmujących prosumentów. Jakie były 
przyczyny tej inicjatywy?

– J. Witczyk: – Istota prosumencka znaj-
duje zastosowanie w wielu różnych kra-
jach. Z kolei ideą wspomnianego wcześniej 
wniosku było, by w Polsce powstawało jak 
najwięcej instalacji prosumenckich, czyli 
rozproszonych. Doszliśmy do wniosku, że 
taryfy gwarantowane będą najlepszym im-
pulsem do rozwoju tego rodzaju rynku. Do-
tychczasowe bowiem działania stymulujące 
ten rynek, pozbawione tego impulsu, oka-
zały się niewystarczające. W krajach gdzie 
zastosowano taryfy gwarantowane rynek 
prosumencki zaczął się bardzo szybko roz-
wijać. Oczywiście, z czasem wysokość tych 
taryf uległa zmniejszeniu. Wielkość taryf 

została dokładnie oznaczona i według mo-
jej oceny jest prawidłowa. To rozwiązanie 
uzyskało duże poparcie społeczne. Rozma-
wiamy w środę, 6 maja. Natomiast w mi-

niony piątek ruszył program „Prosument” 
z NFOŚiGW. Do tego momentu instalacji 
prosumenckich w kraju, według jednego 
źródła było 560, zaś według innego – 870. 

W uchwalonej ostatnio ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się przepisy  uprawniające odbiorców 
nie prowadzących działalności gospodarczej, wytwarzających energię w mikroinstalacjach na własne potrzeby, 
do odsprzedaży niewykorzystanej przez siebie energii. Ustawa nakłada obowiązek zakupu energii wytworzonej 
w mikroinstalacjach prosumenckich na sprzedawców, po ustalonej ustawą cenie, przewyższającej znacznie koszty 
wytworzenia, co wynika z tzw. poprawki prosumenckiej przyjętej przez Sejm, mimo negatywnej opinii Senatu. Jed-
nocześnie, ustawa nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek zmiany tej ceny, jeśli sumaryczna moc tych mikroin-
stalacji przekroczy określony poziom zależny od zakresu mocy jednostkowych. 

Nie bardzo wiadomo, jak zostanie zrealizowany ten przepis, gdyż nie ma jeszcze przepisów wykonawczych do 
tej ustawy, które by to regulowały. Nie ma również przepisów, które by określały  sposób kształtowania taryfy dla 
prosumentów w zakresie usług dystrybucyjnych. Brak tych przepisów może być źródłem sporów pomiędzy prosu-
mentami a przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi. Istnieją jeszcze inne wątpliwości dotyczące wdrażania przepisów 
ustawy. Ministerstwo Gospodarki już teraz sygnalizuje potrzebę  nowelizacji tej ustawy m.in. ze względu na wątpli-
wości w zakresie zgodności z prawem UE, dotyczącym pomocy publicznej.

Tym niemniej,  wobec nieuchronnego rozwoju instalacji prosumenckich, energetyka musi się do tej nowej sy-
tuacji przystosować, a prawo powinno uporządkować ten proces z zachowaniem generalnych zasad niedyskrymi-
nacyjnej regulacji. Problemy wdrożeniowe powinny być zidentyfikowane z udziałem energetyków ze wszystkich 
obszarów działalności energetycznej. O tych problemach warto rozmawiać, dyskutować. Z tego względu kolejną 
edycję dyskusji redakcyjnej na łamach „Przeglądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ener-
getyki i Ochrony Środowiska, postanowiliśmy poświęcić tematowi pod hasłem „Prosument w energetyce”.

W dyskusji udział wzięli:
– Wojciech Cetnarski – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej,
– Daria Kulczycka – Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan,
– Janusz Pilitowski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki,
– Stanisław Poręba – Ernst&Young,
– Paweł Smoleń – Deloitte Consulting,
– Janusz Witczyk – Sunny Horizon.
Redakcję reprezentowali: Dr Mirosław Duda, Agencja Rynku Energii – moderator dyskusji oraz Marian Bosowski 

– zastępca Dyrektora Generalnego Izby.
Poniżej autoryzowany zapis tej redakcyjnej dyskusji.

Prosument w energetyce
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W ciągu zaś 4 dni od powstania progra-
mu złożono 1100 wniosków na uruchomie-
nie instalacji prosumenckich. Co będzie się 
działo od 1 stycznia, gdy zaczną działać ta-
ryfy gwarantowane?
• Dlaczego zależy nam na tym, aby in-

stalacji prosumenckich było jak najwięcej?
– J. Witczyk: – Dlatego, że instalacje 

obywatelskie są najtańsze w realizacji, eks-
ploatacji oraz dla państwa, dla obywateli. 
Zwiększają także bezpieczeństwo energe-
tyczne naszego kraju. Znacznie łatwiej zbu-
dować przy nich banki energii elektrycznej 
czy też cieplnej. Rozwiązania technologicz-
ne w tej mierze, proponowane przez róż-
ne firmy, są coraz lepsze i coraz tańsze. 
W związku z tym, według mojej oceny, jest 
kwestią 2–3 lat gdy zaczną być stosowane 
na znaczną skalę. To spowoduje, że insta-
lacje prosumenckie, również ze względu na 
koszt, staną się jeszcze bardziej popularne.
• Utożsamianie „taniości” jedynie 

z wielkością nakładów inwestycyjnych nie 
oddaje istoty sprawy. Tania powinna być 
przede wszystkim energia.

– J. Pilitowski: – Interesem publicznym 
jest to, by energetyka odnawialna, również 
w wymiarze mikro – w wymiarze pro-oby-
watelskim rozwijała się. Na wstępie przy-
pomnieć trzeba, że próby pobudzenia tego 
segmentu gospodarki, jakim jest cała sfera 
gospodarcza dedykowana dla mikro ener-
getyki swój początek miały w pierwszym 
projekcie ustawy o OZE z 2011 r. Z kolei 
istotnym momentem dla rozwoju tego ryn-
ku była nowelizacja ustawy – Prawo ener-
getyczne w 2013 r. w postaci uchwalenia 
tzw. „małego trójpaku energetycznego”. 
Rząd w regulacjach uwzględniał ten spo-
sób wytwarzania energii elektrycznej – już 
w 2013 r. zdefiniował te instalacje, uprościł 

ich funkcjonowanie w wymiarze gospodar-
czym, ustalono pewne minimum w zakre-
sie obowiązku zakupu energii elektrycznej 
ze źródeł najmniejszych, ustalono mini-
mum wsparcia jakim jest cena rynku kon-
kurencyjnego. W 2015 r., wolą większości 
parlamentarnej, przyjęto nowe rozwiąza-
nia dedykowane  grupie wytwórców energii 
elektrycznej posiadających źródła o maksy-
malnej mocy do 10 kW i łącznej mocy za-
instalowanej 800 MW, w postaci wsparcia 
stawkami gwarantowanymi. W tym miej-
scu należy podkreślić, iż rolą Ministerstwa 
Gospodarki jest zapewnić wykonanie tych 
regulacji. By było to możliwe, musimy się 
przyjrzeć możliwościom wykonania owe-
go zadania przez wszystkich aktywnych 
uczestników tego procesu. A więc samemu 
wytwórcy, sprzedawcy zobowiązanemu, 
spółce obrotu i na końcu trzeba też zwery-
fikować obowiązki Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki. Wszystkie te kwestie nale-
ży dopasować i wyposażyć w kompetencje. 
Należy także dokonać analizy technicz-
nej i możliwości sprawnego funkcjonowa-
nia tych regulacji w obrocie prawnym. Już 
dziś widać, iż jest kilka kwestii problema-
tycznych, ale są to kwestie bardziej tech-
niczne. Zatem, trzeba wyjaśnić, iż zmiany 
ustawy o OZE, które są aktualnie przedmio-
tem prac analitycznych w MG nie zmierzają 
do ingerencji w idee prosumenckości. Przy-
bliżając kierunek prac nad tymi zmiana-
mi uprzejmie informuję, iż zgodnie z decy-
zją Zespołu ds. Programowania Prac Rządu 
o włączeniu do Wykazu prac legislacyjnych 
Rady Ministrów projektu ustawy o zmia-
nie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o od-
nawialnych źródłach energii Ministerstwo 
Gospodarki podjęło prace zmierzające do 
przygotowania i procedowania prac legi-
slacyjnych w zakresie zmian ustawy o od-
nawialnych źródłach energii, pozwalają-
cych na dokonanie w ustawie o OZE zmian 
o charakterze technicznym, których skut-
kiem będzie zapewnienie kontynuacji roz-
woju rynku prosumenckiego. Kontynuując 
ten wątek wyjaśnić należy, iż bez dopre-
cyzowania lub wręcz zmian technicznych 
części regulacji, rozwiązania prosumenc-
kie albo nie będą funkcjonowały właściwie, 
albo też będą działały w sposób „kulawy”, 
narażając na niepotrzebne ryzyko samych 
prosumentów – tzn. będą wymagały dodat-
kowych interpretacji, ocen itd. Potrzebnych 
jest co najmniej kilka zmian: po pierwsze 
– zapewnienie możliwości monitorowa-
nia powstających mikroinstalacji i w tym 
kontekście dotyczy to potrzeby zapewnie-
nia możliwości sprawnego przepływu in-
formacji między wszystkimi uczestnikami 
tego mikro-rynku, po wtóre – wzmocnienie 
pozycji prosumenta w relacji między sprze-
dawcą zobowiązanym czy spółką obrotu. 
No i jest wreszcie cały obszar dotyczący 
pomocy publicznej wymagający współpra-

cy i oceny z punktu widzenia prawa euro-
pejskiego, które dosyć precyzyjnie określa 
zakres i możliwość udzielania pomocy pu-
blicznej, również dla mikro instalacji. Inny-
mi słowy, wysokość cen gwarantowanych 
musi być zgodna z prawem unijnym. Ale 
jest tu także inny kłopot. Mianowicie do 
dnia dzisiejszego autorzy zmian w ustawie 
nie przedstawili sposobu wyliczenia stawek 
gwarantowanych, w konsekwencji czego 
nie są dostępne uśrednione dane dotyczą-
ce kosztu wytwarzania energii elektrycznej 
w instalacjach wiatrowych na lądzie o mocy 
do 3 kW i do 10 kW. Sądzę, że inicjatorzy 
określając poziom cen gwarantowanych dla 
tego typu instalacji wiatrowych, nie wzię-
li ich „z powietrza”, tylko dysponują do-
głębnymi analizami ekonomicznymi kosz-
tów produkcji.

Zatem, kwestia pomocy publicznej jest 
tu kwestią kluczową. Oznacza to, iż w du-
chu idei „prosumenckości” stawki taryf sta-
łych zaproponowane w regulacji powinny 
zostać wyznaczone w sposób uwzględnia-
jący spójność regulacji z unijnymi przepi-
sami dotyczącymi pomocy publicznej. Po-
wyższe oznacza, iż dopuszczalny poziom 
pomocy na jednostkę energii elektrycz-
nej powinien uwzględniać realne uśrednio-
ne koszty wytwarzania energii elektrycz-
nej z danego źródła OZE, a także poziom 
rynkowych cen energii elektrycznej. Za-
tem intencją MG jest, aby zaproponowane 
w projekcie regulacji podejście umożliwia-
ło  dynamiczny rozwój rynku prosumenc-
kiego w oparciu o zrównoważone kryteria, 
z jednoczesnym przeciwdziałaniem wystę-
powaniu efektu nadwsparcia, co jest klu-
czowe z punktu widzenia sprawiedliwości 
społecznej i utrzymania konkurencyjności 
polskiej gospodarki.

Wojciech Cetnarski 
– Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Energetyki Wiatrowej

Daria Kulczycka 
– Dyrektor Departamentu Energii i Zmian 

Klimatu w Konfederacji Lewiatan
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– W. Cetnarski: – W naszym Stowa-
rzyszeniu nigdy nie pojawili się inwesto-
rzy zainteresowani małymi elektrowniami 
wiatrowymi. Dlatego nie analizowaliśmy 
technologii małych turbin wiatrowych, ich 
kosztów, efektywności. Nie jestem więc 
w stanie odnieść się do tego na ile zapro-
ponowane stawki cen gwarantowanych są 
bliskie faktycznym, uśrednionym kosztom 
produkcji energii w tych instalacjach. Chcę 
jednak zwrócić uwagę na to, że uśrednio-
ny koszt produkcji energii nie jest wystar-
czającym wskaźnikiem by ocenić słuszność 
czy też nie wysokości stawek wsparcia. To 
niewątpliwie jeden z elementów, ale nie je-
dyny. Nie powinno się bowiem używać jed-
nego, uniwersalnego kosztu energii ode-
rwanego od lokalizacji konkretnej instalacji 
w czasie i przestrzeni. Ten wskaźnik jest le-
dwie jednym z narzędzi porównania różne-
go rodzaju technologii.

– J. Witczyk: – Moim zdaniem ważniej-
szym wskaźnikiem jest okres zwrotu po-
niesionych nakładów. On nie powinien 
przekroczyć 10 lat, które stanowią pewną 
barierę psychologiczną. Gdy okres zwrotu 
jest dłuższy, ludzie w to nie wchodzą.
• W tym wszystkim umyka nam jeszcze 

jeden czynnik przemawiający za rozwojem 
małych instalacji, chodzi mianowicie o po-
daż inwestycji wytwórczych. Z tym w dużej 
energetyce są kłopoty. W tej sytuacji każda 
inicjatywa łagodząca je zasługuje na uwa-
gę i poparcie. Musi być jednak zwymiaro-
wana ekonomicznie.

– P. Smoleń: – Jesteśmy w momencie 
na krótko przed zredefiniowaniem poję-
cia energetyka – co to jest produkcja, ska-
la, klient końcowy. My w Polsce idziemy 
w tej materii pod prąd. Ja w Brukseli bronię 
polskiego węgla, a w Polsce OZE. Tymcza-

sem, ten układ musi mieć dwie nogi. Jeżeli 
popatrzymy za naszą zachodnią granicę, to 
wszystkie prognozy mówią, że za kilkana-
ście lat stosunek produkcji energii ze źródeł 
konwencjonalnych i odnawialnych będzie 
wynosił jak 1:1. I tych prognoz nie kwestio-
nuje nawet lobby węglowe. Co to oznacza? 
Mianowicie to, że energetyka odnawial-
na jest na krzywej wznoszącej się i tego się 
nie zatrzyma. Mimo że produkcja energii 
z węgla, zwłaszcza przy jego dzisiejszych 
cenach, jest tańsza. Tego argumentu nikt 
jednak w Brukseli „nie kupuje”. Jedno-
cześnie, w perspektywie 15–30 lat, o ile 
nie będzie rewolucji w akumulacji ener-
gii, energetyka konwencjonalna musi pozo-
stać jako stabilizator systemu energetycz-
nego. Ten mix energetyczny kreuje jednak 
na rynku energii już zupełnie nową rze-
czywistość. Dziś np. elektrownie na wę-
glu brunatnym nie chodzą w Niemczech 
na pełnych obrotach. A gdy w weekend po-
wieje mocny wiatr, to produkcja energii 
z węgla brunatnego ustaje zupełnie. Po-
dobne zjawiska występują w Hiszpanii czy 
Danii. My wydajemy się ich nie dostrze-
gać, nie rozumieć, idąc tym samym nieja-
ko pod prąd. Kilka dni temu moja organi-
zacja EURACOAL, czyli Stowarzyszenie 
Producentów i Importerów Węgla Kamien-
nego i Brunatnego w Brukseli otrzyma-
ło odpowiedzi od dwóch Komisarzy Unii 
na list w sprawie uznania strategicznej po-
zycji węgla w mixie energetycznym Euro-
py. Zacytuję ten list: „W pełni rozumiemy 
ważność i rolę paliw kopalnych w global-
nej produkcji energii elektrycznej. W strate-
gii Unii Energetycznej zobowiązujemy się 
jednak do odejścia od ekonomii opartej na 
paliwach kopalnych (a więc nie tylko wę-
glu, ale ropie i gazie – przyp. red.). Ten cel 
podkreślany jest przez jeden z pięciu celów 
Unii Energetycznej, który nazywa się „De-
karbonizacją gospodarki” oraz konieczność 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
2030 r. o 40%, co zostało uzgodnione przez 
Radę Europejską. W tym kontekście, obec-
ne zużycie węgla musi być zrewidowane, 
ponieważ nie jest zgodne z celem dekarbo-
nizacyjnym Unii Europejskiej”.

To pokazuje, że Unia Energetyczna bę-
dzie kolejnym narzędziem do dekarboni-
zacji Europy. Przyszły więc nowe czasy, 
na które nie ma się co obrażać. W tym kon-
tekście inicjatywa posła Bramory jest zna-
kiem czasu, wpisuje nas bowiem w scena-
riusz europejski. Europa jest kontynentem 
demokratycznym i jak ludzie coś chcą, to 
mają to, a jak nie to skutecznie nie pozwo-
lą. Demokratyczna energetyka nie do koń-
ca, albo w ogóle nie rachuje stopy zwrotu, 
jak ma to miejsce w dużej energetyce. Nie 
rachuje amortyzacji – jeżeli jestem przy for-
sie, a jeszcze ktoś mi dorzuci, to inwestuję, 
mam, a potem mam energię za darmo. To 
tak działa i przykład pociąga za sobą decy-

zje inwestycyjne kolejnych ludzi. Tego się 
nie zawróci.

Pogląd, że niedługo rozwiązany zostanie 
problem magazynowania energii, jest tyl-
ko hipotezą. Gdyby jednak się ona ziściła, 
to wszyscy energetycy wiedzą, że czeka ich 
totalna rewolucja. Końcówki sieci się po-
odłączają, ludzie zrobią sobie swoje insta-
lacje, powstaną wyspy (to w Niemczech już 
się dzieje), eksplodują rozwiązania hybry-
dowe itd., itp. Jeżeli ten scenariusz szybko 
się nie sprawdzi, to i tak tradycyjna energe-
tyka została wyzwana na pojedynek przez 
tzw. obywatelską.

To prawda, że dziś w Bełchatowie produ-
kuje się najtaniej MWh w Polsce. Ale tam 
węgiel brunatny się kończy, podobnie PAK. 
Czy będziemy mieli nowe kopalnie węgla 
brunatnego? – nie wiadomo. Kopalnia wę-
gla kamiennego „Bogdanka”, wydobywa-
jąca węgiel najtaniej w Polsce ma kłopoty 
z jego zbytem, a z jakich powodów – wia-
domo. Jednocześnie wiadomo, że węgla 
w Polsce do produkcji energii elektrycznej 
zabraknie, jeżeli nie będziemy budowali 
nowych kopalń. To sprawia, że niedługo na 
wszystkie pomysły energetyczne, inne niż 
konwencjonalne, będziemy patrzyli z na-
dzieją, nie zaś z dystansem.

Nie zapominajmy także, że wytworzenie 
MWh w Bełchatowie kosztuje 120–130 zł. 
Ale klient finalny kupuje energię elektrycz-
ną np. na Ścianie Wschodniej niekiedy po 
650 zł. W tej sytuacji ludzie będą budowa-
li swoje pomysły energetyczne jeżeli będą 
płacili dzięki temu mniej niż 650 zł. Oni 
nie będą konkurowali z kosztem wytworze-
nia energii w elektrowniach lecz z tym jaki 
muszą ponieść na końcówkach sieci. To tam 
będzie głównie miejsce na powstawanie no-
wych pomysłów. I ostatnia sprawa. W Pol-
sce przerwy w dostawach energii elek-

Janusz Pilitowski 
– Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej 

w Ministerstwie Gospodarki

Stanisław Poręba 
– Ernst&Young
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trycznej wynoszą średnio rocznie 300–500 
min. Na końcówkach sieci jest to 800, 1000 
i więcej minut. A z analiz wynika, że pol-
skim przedsiębiorcom zależy dużo bardziej 
na ciągłości dostaw energii niż na jak naj-
niższej jej cenie. W 90% naszego przemy-
słu, w strukturze kosztów produkcji, energia 
stanowi bowiem 3–5% i mniej.
• To jest wizja, której trudno cokolwiek 

zarzucić, ale jest to jednak wizja długoter-
minowa.

– S. Poręba: – Istnieją pewne trendy, 
których nie da się powstrzymać. Ludzie za 
komfort są w stanie wiele zapłacić. Wia-
domo, że najtaniej jest jeździć tramwajem, 
a mimo to wszyscy jeżdżą samochodami, co 
się kompletnie nie opłaca. Podobne czyn-
niki będą też działały w obszarze, o któ-
rym tu mówimy. Energetyka prosumenc-
ka to element istotnej infrastruktury, która  
nie powinna działać w szarej, czy też czar-
nej strefie. I dlatego niezbędne jest doprecy-
zowanie przepisów, o których mówił wcze-
śniej dyrektor Pilitowski. Jeżeli się  to nie 
stanie, będzie to szkodziło na dłuższą metę 
wszystkim, łącznie z mikrokogeneracją. 
Przede wszystkim trzeba precyzyjnie zde-
finiować pojęcie „prosument”. Jeżeli do 
jednego worka wrzuca się profesjonalnych 
producentów w mikroźródłach o mocy do 
3 czy 10 kW z autoproducentami, to niko-
mu nie będzie się opłacało zużywać własnej 
energii, gdy można ją drożej sprzedać niż 
kupić. Powstanie pole do różnego rodzaju 
nadużyć w obszarze dotowanym, który po-
winien być czysty.

Formuła taryf ma dosyć długą historię. 
Każda taryfa zawiera element bazujący na 
kosztach materialnych i czynnik stymula-
cyjny, który ma kogoś zachęcić lub znie-
chęcić do określonych działań. Tak też po-
winna wyglądać racjonalna taryfa, po której 

kupujemy energię z mikroźródeł, stymulu-
jąca równocześnie określone zachowania 
w takim wymiarze jak potrzeba, jak wyni-
ka z polityki energetycznej i na ile nas stać, 
w wyniku analiz makroekonomicznych.

Nie przeceniałbym tego, że miliard zło-
tych dodatkowych dotacji „przewróci” sek-
tor energetyczny. Należy się jednak za-
stanowić skąd te pieniądze brać – czy od 
konsumenta energii, podatnika, czy też od 
energetyki konwencjonalnej. Jeżeli od tej 
ostatniej, to będziemy stale pogarszać  wa-
runki jej funkcjonowania. W konsekwencji  
wysoko wzrosną ceny energii i będzie się 
opłacało budować własne mikroźródła. Za-
cznie się efekt spirali. Im więcej odbiorców 
odłączy się od sieci, tym bardziej pogorszą 
się warunki dla tych, którzy przy niej pozo-
staną. Dość szybko wyczerpią się rezerwy 
systemowe i wszystko może się nam zawa-
lić, bo nie mamy opanowanych technologii 
magazynowania energii.

Nie jestem optymistą co do tego, że ma-
gazyny energii mamy na wyciągnięcie ręki. 
Dziś 90% magazynów energii, to jest woda 
w elektrowniach zbiornikowych. Hydro-
energetyka w Polsce jest dyskryminowa-
na w stosunku do innych  OZE, gdy zważy 
się, że stawki dla małych elektrowni wod-
nych są niższe niż dla energetyki wiatrowej, 
czy fotowoltaiki. Można wręcz powiedzieć, 
że mała energetyka wodna, zwłaszcza ze 
zbiornikami  jest tępiona, także przez eko-
logów. Dziś większość  zbiorników, budo-
wanych przez kilkaset lat, nie jest wyko-
rzystywanych do magazynowania wody, 
a pośrednio energii.  Młyny, tartaki zloka-
lizowane przy nich pracowały przez 8 go-
dzin na dobę, a przez 16 godzin zbierały 
wodę. Mieliśmy do czynienia z magazyno-
waniem z wyrównaniem dobowym. Przy 
większych piętrzeniach można było zrobić 
wyrównanie tygodniowe i dłuższe, a nawet 
sezonowe. Ten potencjał jest obecnie wy-
korzystany na poziomie bliskim zeru. Dziś 
te zbiorniki najczęściej porośnięte są olchą, 
krzakami. Uaktywnieniu tego potencjału 
nie sprzyjają ani warunki rynkowe, ani sys-
temy wsparcia, ani wymogi środowiskowe. 
W interesie całej gospodarki, kierunek na 
uaktywnienie tego potencjału powinien być 
preferowany.
• Tego typu małych zbiorników wod-

nych, wykorzystywanych energetycznie, 
było w Polsce przed wojną 35 tys., z czego 
przy 8 tysiącach były zlokalizowane małe 
elektrownie wodne.

– D. Kulczycka: – W Ministerstwie Go-
spodarki mamy pięć departamentów zajmu-
jących się energetyką, dodajmy do tego ko-
misarzy zajmujących się nią na szczeblu 
europejskim, regulatorów, polityków, po-
słów. Gdy się to zważy, to kompletnie nie 
jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie da 
się policzyć, jakie rozsądne wsparcie jest 
potrzebne, by rozwijać segment energetyki 

prosumenckiej, ale  też każdej innej. Praw-
da, że w symulacjach należy uwzględnić 
niepewność np. co do rozwoju technologii, 
a także zmian regulacyjnych. Decyzje o du-
żych inwestycjach będą więc podejmowa-
ne w warunkach dużego ryzyka. Wysokoka-
pitałochłonna energetyka jądrowa może 
okazać się nieekonomiczna w przypadku 
skutecznych technologii magazynowania 
energii, a z kolei trudno rozwijać energety-
kę węglową w sytuacji, gdy węgiel jest sło-
wem na indeksie w Europie. W  tych warun-
kach, patrząc na sprawę z punktu widzenia 
makroekonomicznego i strategicznego, roz-
wój energetyki rozproszonej, w tym prosu-
menckiej, jest rozwiązaniem rozsądnym. 
Dlatego, że jest to energetyka niskokapita-
łowa, o krótszym okresie zwrotu i małym 
ryzku kosztów utraconych. 

Przy Konfederacji Lewiatan mamy Radę 
ds. OZE, skupiającą inwestorów z bran-
ży oraz  instytucje finansujące. Ale 100% 
członków Lewiatana są to odbiorcy ener-
gii. Nas wszystkich  interesuje by energia 
w ogóle była, odpowiedniej jakości i po ra-
cjonalnych cenach. Patrzymy na sprawę 
wsparcia dla energetyki z punktu widze-
nia wydatkowania środków publicznych, 
ale także prywatnych odbiorców energii. 
To, jak się steruje też pomocą publiczną, 
jest dla nas bardzo istotne. Uważamy, że 
zawsze powinno to być czynione w spo-
sób uporządkowany. Należy ustalać priory-
tety – co w pierwszej kolejności wspierać. 
70 % energii zużywanej w domu, to ener-
gia cieplna, a więc zacząć należy od  rze-
telnej termomodernizacji budynków, by 
ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło. Ko-
lejnym krokiem jest rozwój mikroźródeł so-
larnych i elektrycznych.   Tymczasem, ter-
momodernizacja budynków prywatnych 
nie jest wspierana. Lewiatan jest za przej-

Paweł Smoleń 
– Deloitte Consulting

Janusz Witczyk 
– Sunny Horizon
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ściem naszej gospodarki do niżejemisyj-
nej i za rozszerzeniem bazy producentów 
energii – prosumenci są elementem tej idei. 
W naszej ocenie, prosumenci powinni pro-
dukować energię przede wszystkim na wła-
sne potrzeby i tak powinny być kalibrowane 
instalacje. W tym układzie, główne wspar-
cie dotacyjne powinno mieć charakter kapi-
tałowy, na sfinansowanie instalacji. Podsta-
wowym źródłem korzyści dla prosumenta 
są oszczędności w opłatach za energię elek-
tryczną. Korzyściami dodatkowymi będą 
przychody ze sprzedaży nadwyżek energii, 
które pozwolą na spłatę kapitału zainwesto-
wanego w budowę własnego źródła energii. 
Z naszych zeszłorocznych obliczeń wynika-
ło, że połączenie dotacji z programu Prosu-
ment oraz wsparcia operacyjnego w postaci 
net meteringu skraca czas zwrotu do 7 lat, 
co jest na pewno czynnikiem stymulującym 
podejmowanie inwestycji. System prosu-
mencki będzie w Polsce narastał, do czego 
przyczyni się przedsiębiorczość polskiego 
społeczeństwa.

Przy obecnym poziomie cen, dla więk-
szości przedsiębiorstw przemysłowych 
energia jest kosztem marginalnym, stano-
wiąc jedynie 2,2% kosztów. Inaczej jest 
z przemysłami energochłonnymi, dla któ-
rych cena energii jest podstawowym para-
metrem ekonomicznym z dużym wpływem 
na ich konkurencyjność. Dla nich potrzebne 
byłoby wsparcie.
• Cieszy to, że Lewiatan wspiera prace 

organizacyjne służące uporządkowaniu 
systemu. A to, że wymaga on uporządko-
wania, jednoznacznie wynika z dotychcza-
sowej naszej rozmowy. Nie ulega wątpli-
wości, że w ustawie powinna się znaleźć 
definicja prosumenta. To po pierwsze. Po 
drugie – pojawienie się prosumentów jest 
impulsem do tego by zmodernizować roz-
porządzenie taryfowe. Sprawa kolejna. By 
ograniczyć dofinansowywanie prosumen-
tów przez energetykę konwencjonalną, co 
jest na dalszą metę zjawiskiem niekorzyst-

nym, potrzebne byłoby wydzielenie taryf 
dla prosumentów ze wszystkimi niezbęd-
nymi elementami. No i w reszcie, należy 
stworzyć zabezpieczenia, które chroniłyby 
przed nadużywaniem przepisów przez nie-
uczciwych prosumentów.

– J. Witczyk: – Słowacy, Czesi prze-
szli przez tę szkołę gdy fotowoltaika odda-
wała prąd nawet w nocy. Dziś, z technicz-
nego punktu widzenia nie jest to możliwe, 
a z punktu widzenia ekonomicznego nie 
opłaca się. Wiele spraw czekających na roz-
wiązanie byłoby już rozwiązanych gdy-
by Ministerstwo Gospodarki chciało roz-
mawiać z przedstawicielami prosumentów. 
Taryfy gwarantowane wcale nie są najlep-
szym rozwiązaniem, najlepszym rozwią-
zaniem dla prosumenta jest pełny net me-
tering, tak też uważają banki. Zgadzam się 
z opinią, która tu wcześniej padła, że nale-
ży przywrócić rachunek ekonomiczny. Po 
prostu „rączki na stół” i wtedy okaże się, 
że to nie energetyka konwencjonalna finan-
suje OZE, tylko obywatele finansują ener-
getykę. Wiele rzeczy mamy już policzo- 
ne. Ile kosztuje prąd dla „Kowalskiego” 
w gniazdku? Nie 65 gr., tylko, jak się po-
liczy koszty zewnętrzne, a jeszcze nie do 
wszystkich jesteśmy się wstanie dobrać, 
to mamy 1–1,15 zł. Niedawno zadzwoniła 
do mnie pewna starsza pani i mówi: – Mam 
odłożone kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Trzymanie tego w banku na 2–3%, minus 
podatek Belki nie bardzo ma sens. A jeżeli 
zainwestuję w wytwarzanie prądu to zwróci 
mi się po 10. latach i będę miała 10% rocz-
nie. Jestem księgową i potrafię sobie poli-
czyć co dla mnie lepsze. I tak myśli coraz 
więcej ludzi.

Sprawa magazynowania energii. Trzy lata 
temu gdy byłem na targach techniki solar-
nej ledwie cztery firmy pokazały technolo-
gię magazynowania energii. Dwa lata temu 
było to 40 firm, a w tym roku – 140. Postęp 
jest więc tu lawinowy. Nie zapominajmy 
także, że w energetyce prosumenckiej nie 

chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o czyste 
powietrze, bezpieczeństwo energetyczne, 
które jest własnością nie prosumenta lecz 
całego państwa. Nie zapominajmy także, że 
gdy w innych krajach startowano z małymi 
instalacjami, to dotacje do nich były znacz-
nie wyższe niż u nas. W Wielkiej Brytanii 
wynosiły 200–300%.
• Od lat wykonuję analizy ekonomicz-

ne. I nauczyłem się w tym czasie, że do 
kosztów zewnętrznych trzeba podchodzić 
z ogromną ostrożnością. Normalny pod-
miot na rynku nie widzi kosztów zew- 
nętrznych, o ile nie są one sformułowane 
w prawie i zinternalizowane. Nikt nie po-
dejmuje decyzji inwestycyjnych w oparciu 
o enigmatyczne koszty zewnętrzne. Ana-
lizy kosztów zewnętrznych muszą być wy-
konywane poprawnie, niezwykle starannie 
i muszą być oddzielone od rzeczywistych 
kosztów wytwarzania. One głównie służą 
do promowania pewnych technologii, po-
winny być więc uwzględniane w polityce 
energetycznej.

– P. Smoleń: – Wczoraj albo przedwczo-
raj jedna z najwięcej inwestujących w Eu-
ropie instytucji, a więc kościół anglikań-
ski, ustami swego zwierzchnika ogłosiła, że 
wstrzymuje inwestycje w węgiel. Niedaw-
no Papież Franciszek spotkał się na rozmo-
wie z szefem ONZ nt. klimatu, a w lipcu 
spodziewany jest jego list pasterki na ten te-
mat, z domniemaniem, że będzie miał wy-
dźwięk antywęglowy. Taki jest wizerunek, 
ale też jest wiele przekłamań w tym, kto 
i w jakim stopniu przyczynia się do zanie-
czyszczenia powietrza w Polsce: w isto-
cie niska emisja tak, zawodowa energety-
ka prawie wcale. To samo dotyczy tego ile 
kosztuje energia z poszczególnych źródeł. 
Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której te 
wszystkie kwestie staną się jednoznaczne, 
nie budzące wątpliwości.

– S. Poręba: – Instalacje prosumenc-
kie mają szybki czas zwrotu, bo są doto-
wane. Ich ekonomia jest więc skrzywiona. 
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W USA płaci się około 8 centów za kWh 
energii elektrycznej, kupowanej od pro-
sumentów nie więcej niż 8 centów. Jest to 
wystarczające, żeby rozwijały się takie in-
stalacje. Tam ekonomia działa tak, że jeże-
li jakiś model nie sprawdza się, to reakcja 
jest natychmiastowa, by nie pogłębiać kło-
potów. Może należałoby się także od nich 
uczyć. Informacje o śmierci węgla uważam, 
że są przedwczesne i mocno przesadzone. 
Polityka energetyczna USA przewiduje, że 
w 2050 r. 40% produkowanej energii elek-
trycznej nadal będzie pochodziło z węgla. 
Być może będą to czyste technologie, ale 
ich prognozy nie warunkują udziału węgla 
opanowaniem CCS czy CCU. W RPA budu-
je się wyłącznie elektrownie węglowe.

Proponuję chodzić po ziemi i nie poru-
szać się na skróty. Jeżeli nagle zbuduje-
my milion mikroinstalacji, to wprowadzi-
my ogromne zakłócenia w całym systemie 
energoelektrycznym. Trzeba to wszystko 
robić w sposób racjonalny, uporządkowany. 
Aby tak się to działo, trzeba dokonać wie-
lu fundamentalnych zmian, by system po-
został w równowadze.

– J. Witczyk: – Nie demonizowałbym 
tych zagrożeń. W 2021 r. prosumenci mieli-
by mieć 1% udziału w rynku energii.

– W. Cetnarski: – Myślę, że na problem, 
który jest przedmiotem naszych rozwa-
żań, patrzymy nazbyt wąsko. To co dzieje 
się obecnie w energetyce jest, bez przesa-
dy, rewolucją. W u.br. po raz pierwszy zbu-
dowano na świecie więcej mocy odnawial-
nych niż konwencjonalnych. Tego trendu 
nie da się odwrócić. W większości gospo-
darek świata udało się oderwać wzrost PKB 
od wzrostu zużycia energii. Przyrost zuży-
cia energii wynika ze wzrostu zasięgu jej 
wykorzystania, a nie ze wzrostu intensyw-
ności jej wykorzystania. Jeżeli na to spoj-

rzymy z tej strony, to konsekwencje tych 
faktów są bardzo poważne. W wyniku po-
jawienia się technologii tzw. przełomo-
wych, następują poważne zmiany rynkowe, 
których nie da się w dodatku przewidzieć. 
W przypadku żadnej z tych technologii, 
a zaliczono do nich m.in. energetykę wiatro-
wą i fotowoltaikę, nie daję się przewidzieć 
ich rozwoju. Motorem napędowym instala-
cji fotowoltaicznych nie jest Polska, Euro-
pa, rynek prosumencki. To są siły, na które 
nie mamy żadnego wpływu. Jedyne co mo-
żemy robić, to reagować. Ja rozumiem, że 
ustawa o OZE, poprawka prosumencka to 
jest reakcja na to co wydarzyło się w świe-
cie technologii. Trudno byśmy z tego typu 
reakcjami nadążyli, rzeczywistość zawsze 
nas będzie wyprzedzać. Niepokoi mnie 
tembr niektórych wypowiedzi sprowadzają-
cy się do tego, że jeżeli wyhamujemy tempo 
zmian, to będziemy się mogli lepiej do nich 
przygotować. Przy takim myśleniu za rok 
będzie znów to samo, bo okaże się, że ry-
nek fotowoltaiki, energii wiatrowej jest już 
w innym miejscu niż dziś i znów potrzebny 
będzie czas do namysłu, by się do tej nowej 
sytuacji dostosować. To co dziś można zro-
bić przy pomocy ustawodawstwa i prawa to 
zaplanować w granicach, w których może-
my kontrolować system, transformację tego 
systemu. Bo system w jakim funkcjonuje-
my dzisiaj kończy się. Jeżeli będziemy to 
odwlekać, zachowując istniejący stan rze-
czy, to zmiana, która będzie musiała w koń-
cu nastąpić, będzie dewastującą.

A co będzie, gdy za 5 lat okaże się, że 
energia z większości źródeł odnawialnych 
jest tańsza niż pochodząca ze źródeł kon-
wencjonalnych? E.ON wiedząc, że to na-
stąpi nieuchronnie, wydzielił ze swego biz-
nesu konwencjonalne aktywa generacyjne, 
być może aby upadły w kontrolowany spo-
sób. Być może będzie to wehikuł, nad któ-
rym rząd będzie mógł przejąć kontrolę i za 
pieniądze podatników dokończyć restruk-
turyzację sektora. To samo może za chwilę 
zrobić RWE. W ten sposób były restruktu-
ryzowane banki w okresie kryzysu.

– S. Poręba: – Jeżeli energetykę konwen-
cjonalną obciążamy różnymi kosztami na 
rzecz odnawialnej, to finał będzie właśnie 
taki, jak wcześniej opisany. Dlatego Amery-
kanie nie idą w takie rozwiązania, tylko ko-
rzystają z zupełnie innych, lepszych i mają 
dzięki temu, ogólnie rzecz biorąc, dwukrot-
nie tańszą energię niż Europa.
• Przestrzegałbym przed porównywa-

niem wyników ekonomicznych w poszcze-
gólnych krajach dlatego, że wpływa na nie 
wiele różnorakich elementów. Pojawienie 
się prosumentów, nowego zjawiska, wpro-
wadza potrzebę transformacji całej ener-
getyki. I tę transformację trzeba przepro-
wadzić  w taki sposób, by nie był to wynik 
oszołomskich propozycji, lecz żeby był 
projekcją przestrzegania pewnych praw  

ekonomicznych, społecznych i decyzji po- 
litycznych. Musimy także pamiętać o do-
zwolonej pomocy publicznej, na co zwra-
ca uwagę UE.

– D. Kulczycka: – Wszyscy się tu chy-
ba zgadzamy, że trzeba rozwijać energetykę 
prosumencką i należy stworzyć ku temu sta-
bilne warunki. Nie ma natomiast zgody na 
nadmierne wsparcie odnawialnych źródeł. 
Przy wydatkowaniu środków publicznych 
zawsze należy uzasadniać, że dotowanie da-
nej branży przyniesie większe korzyści spo-
łeczeństwu i gospodarce, niż przy skiero-
waniu ich do innych podmiotów. Dlaczego 
właśnie ten sektor mamy rozwijać ze środ-
ków publicznych, a nie np. szkolnictwo? 

– J. Pilitowski: – Ta dyskusja przerodzi-
ła się trochę w dyskusję nt. Polityki ener-
getycznej do 2050 r. Ona jest nieopubli-
kowana bo ciągle trwają nad nią dyskusje 
wewnętrzne. Co do kosztów zewnętrznych 
funkcjonowania energetyki, to podzielam 
poglądy na ich temat wyrażone wcześniej 
przez dr. Dudę. One są powiększane przez 
nadregulacje zawarte w polityce klima-
tycznej Unii. Śmiem twierdzić, że defini-
cja prosumenta istnieje, tylko nie jest arty-
kułowana.
• Rozwój ruchu prosumenckiego jest 

nieuchronny. Bardzo ważne jest właści-
we przygotowanie procesu wprowadze-
nia prosumentów do energetyki, zarówno 
z punktu widzenia rozwiązań prawnych jak 
i praktyki w samej energetyce – chodzi o to 
jaki stosunek do prosumentów będą miały 
istniejące przedsiębiorstwa energetyczne.

– S. Poręba: – Musimy także pamiętać 
o oddzieleniu regulacji dla prosumentów od 
regulacji dla producentów prowadzących 
działalność gospodarczą. Unikniemy dzię-
ki temu bardzo wielu problemów.
• Dziękujemy za rozmowę.

Dr Mirosław Duda 
– Agencja Rynku Energii

Marian Bosowski 
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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W nowo otwartym Międzynarodowym Centrum Kongreso-
wym w Katowicach – w dniach od 20 do 23 kwietnia br. 
– odbył się VII Europejski Kongres Gospodarczy. We-
dług danych organizatorów w kongresie oraz imprezach 

mu towarzyszących udział wzięło sześć tysięcy osób. Odniesiono 
więc sukces frekwencyjny. Jeśli zaś o skali rozgłosu współcześnie 
świadczy formalna ranga zaproszonych specjalnych gości – odnie-
siono też sukces medialny. W pierwszym dniu obrad byli obecni: 
prezydent RP, wicepremier, niektórzy ministrowie, sekretarze i pod-
sekretarze stanu rządu RP oraz przedstawiciele rządów z kilku kra-
jów nie tylko europejskich. Byli też europarlamentarzyści i posłowie 
Sejmu RP interesujący się problematyką gospodarczą.

Jednak w wypadku każdego zgromadzenia o jego znaczeniu me-
rytorycznym decyduje wyłącznie jakość debat. Kilkudziesięciu eks-
pertów, głównie ze świata biznesu, zostało zaproszonych w roli pa-
nelistów do aktywnego uczestniczenia w 100 sesjach tematycznych. 

Sesja plenarna prowadzona była pod hasłem „300 miliardów dla 
nowej Europy – wielki program inwestycyjny UE”. Politycy upa-
trują w programie reindustralizacji wielkiej szansy na zdynamizowa-
nie rozwoju Europy, znajdującej się w stanie ekonomicznej stagna-
cji. O tym, jak widzą realizację ambitnych programów mówili unijni 
komisarze: Carlos Moedas (ds. badań, nauki i innowacji), Miguel 
Arias Canete (ds. działań w dziedzinie klimatu i energii), Elżbie-
ta Bieńkowska (ds. rynku wewnętrznego) oraz Jyrki Katainen 
(ds. miejsc pracy, wzrostu i inwestycji; wiceprzewodniczący KE). 

Do sukcesu – jak wykazywano w debatach – potrzebna jest nie tyl-
ko determinacja polityków, ale stworzenie optymalnych warunków 
do skutecznego wdrażania biznesowych planów.

Energetyka nie jedno ma imię
Kwestie energetyki podejmowane były w inauguracyjnej sesji 

plenarnej, w trakcie spotkań panelowych poświęconych innym za-
gadnieniom oraz oczywiście stanowiły przedmiot osobnych debat. 
Wśród stu paneli część dotyczyła energetyki: „Odnawialne źródła 
energii”, „Efektywność energetyczna w Europie”, „Energety-
ka jądrowa w Europie i Polsce”, „Kogeneracja w Polsce”, „Wi-
zja europejskiej energetyki w roku 2030”, „Unia energetyczna 
– konkurencyjna, bezpieczna i zrównoważona energia dla euro-
pejskiego przemysłu”, „Energetyka-rynek mocy: być, albo nie 
być dla nowych inwestycji”, „Inwestycje w energetyce – finan-
sowanie”, „Rynek energii 2030 – niepewna przyszłość”, „Inno-
wacje w energetyce i górnictwie”, „Koniec tradycyjnej energe-
tyki? Transformacje i strategie”, „Smart energy – Inteligentna 
energia w świecie”, „Niska emisja”, „Energetyka obywatelska”, 
„Scalanie Europy. Od korytarza Północ–Południe do unii ener-
getycznej”.

Już z tego przeglądu sensu stricte „paneli energetycznych” widać, 
że zagadnienia sektora energetycznego zostały przez organizatorów 
dość mocno „zatomizowane”. Oczywiście, można to wytłumaczyć 
specjalistycznym wymiarem problematyki. Ale faktycznie część se-
sji powielało się tematycznie, czy wręcz dublowało. I pomimo, iż ich 
nazwy zostały sformułowane od strony marketingowej atrakcyjnie – 
niestety – nie przyciągnęły szerszej publiczności. 

Ponadto wątki energetyczne – siłą rzeczy – przewijały się w trak-
cie odbytych na Kongresie forów: IV Forum Gospodarczego Euro-
pa–Chiny, czy III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka–Europa 
Centralna. Zagadnienia związane z energetyką poruszyła też m.in. 

Nkosazana Clarice Dlamimi-Zuma, przewodnicząca Unii Afry-
kańskiej podczas panelu „Wyzwania globalnej gospodarki. Nowe 
rynki, nowe kierunki”.

Tematyka energetyczna była obecna też w debatach panelowych 
związanych z zagadnieniami geopolitycznymi, surowcowymi, sytu-
acją kopalń, powstawaniem „inteligentnych miast”, infrastrukturą 
kolejową, finansowaniem innowacji, funkcjonowaniem gospodarki, 
strategią dla polskiego węgla, hutnictwem oraz blokiem zagadnień 
ekologicznych.

Trzy w jednym
Wzajemnych powiązań pomiędzy energetyką, polityką klima-

tyczną i reindustrializacją Europy dotyczył już pierwszy panel dys-
kusyjny – mający miejsce po odbyciu inauguracyjnej sesji plenar-
nej. Został on zatytułowany „Energia, przemysł, klimat, czyli trzy 
w jednym” i wzbudził duże zainteresowanie. Paneliści szukali od-
powiedzi na pytanie: co tak naprawdę oznacza europejska globalna 
polityka klimatyczna dla konkurencyjności europejskiej gospodarki 
oraz efektywności sektora energetycznego? Czy możliwe jest pogo-
dzenie konieczności reindustrializacji Europy z unijnymi standarda-
mi ochrony środowiska? I na ile jest możliwa „zielona reindustria-
lizacja” Europy?

Pavel Cyrani, członek zarządu i dyrektor Departamentu Strate-
gii CEZ zaznaczył, że w zasadzie wszyscy zgadzają się co do pryn-
cypiów. Duże firmy energetyczne są gotowe wspierać politykę UE. 
Energetyka doświadcza obecnie rewolucji nie tylko w obszarze re-
gulacji, ale i postępów w technologii. Jego zdaniem nadal jednak dy-
lemat stanowi pogodzenie wysokich wymagań ochrony środowiska 
z tempem wzrostu gospodarczego.

Nie możemy nie mieć na uwadze – stwierdził Marek Woszczyk, 
prezes zarządu PGE SA – że dotychczasowa polityka klimatyczna 
UE zdecydowanie stawia w trudniejszej sytuacji 15 krajów UE, któ-
re w odróżnieniu od tzw. starej dziesiątki, wymagają odpowiednich 
mechanizmów kompensacyjnych. Pozwolą one na dostosowywanie 
się w odpowiednim tempie do standardów ekologicznych. Wszel-
kie przemiany w koncepcji energy-mix muszą być adekwatne do po-
siadanych możliwości i być optymalne pod względem kosztowym. 
W kwestii zasobów OŹE wiele zrobiła za nas sama matka-natura. 
Nam pozostaje rozsądnie do nich podchodzić. Inwestycje w techno-
logie odnawialne trzeba przeprowadzać w sposób spójny. I te fakty 
powinniśmy uwzględniać na poziomie kreowania polityki europej-
skiej. Inaczej mnożyć się będą przykłady nieefektywnego alokowa-
nia środków w technologie odnawialne.

Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos SA pozytywnie 
ocenił wprzęgnięcie najnowszych, najbardziej efektywnych techno-
logii w obniżenie emisji CO2 – podkreślając, że budzi nadzieję budo-
wa wspólnej unijnej koncepcji solidarności energetycznej opartej na 
zasadach ładu korporacyjnego oraz konkurencyjności.

Dominik Ristori, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. 
Energetyki Komisji Europejskiej skomentował w swojej wypowie-
dzi tytuł sesji plenarnej i zaznaczył, iż polityki energetycznej nie 
można tylko zredukować do wymiaru przemysłowego lub środowi-
skowego. – Nawzajem powinny się wzmacniać wszystkie trzy ele-
menty, o których debatujemy. Jeśli mówimy o polityce energetycznej, 
powinniśmy mieć na myśli też konsumenta, użytkownika energii. Nie 
możemy nie pamiętać, że 80% emisji pochodzi z produkcji. Jednym 
z najważniejszych priorytetów jest też bezpieczeństwo energetycz-

Między Scyllą chęci, 
a Charybdą możliwości
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ne. Ponadto trzeba pamiętać, że energetyka to także miejsca pracy. 
Organizując naszą politykę energetyczną musimy brać pod uwagę 
wszystkie jej wymiary. Polityka energetyczna powinna wzmacniać 
przemysł w czasie kiedy budujemy nową, całościową politykę euro-
pejską. Jest wola polityków unijnych, żeby prowadzić reindustraliza-
cję i chcemy aby gospodarka europejska była niskowęglowa. Istnie-
je też wola wszystkich liderów politycznych w Europie, aby zmierzać 
w kierunku unii energetycznej. Dominik Ristori zaznaczył, że kon-
tekst gospodarczy jest teraz inny w porównaniu z tym ubiegło-
rocznym. Obecnie nastąpiła radykalna obniżka cen źródeł energii. 
W jego opinii należy wykorzystać ten czas, aby dokonać przegru-
powania także w energetyce. Są obecnie prowadzone negocjacje 
w sprawie wzmocnionego partnerstwa pomiędzy Stanami Zjedno-
czonymi, a Unią Europejską. I to jest dobry kierunek, gdyż Europa 
i USA – biorąc łącznie – odpowiadają przecież za wytwarzanie 50% 
światowego PKB. 

– Energetyka przeszła na Litwie w ostatnich latach bardzo dużą 
transformację – zaznaczył Rokas Masiulis, minister energetyki 
Litwy i dodał – mówię o długotrwałym biznesie jakim jest energety-
ka, ale krótkiej perspektywie czasowej. Żyjemy w świecie dynamicz-
nych zmian. Mamy spadek cen gazu i mamy boom na gaz LNG. Nie 
możemy też pominąć kontekstu geopolitycznego. My na Litwie mu-
simy myśleć szczególnie o bezpieczeństwie energetycznym. Dla nas 
najważniejszym jest dostarczenie energii do użytkownika. To pierw-
sza przesłanka naszej polityki. Dopiero druga – to koszty. Musi-
my zmodyfikować system elektroenergetyczny, co wpłynie na kosz-
ty energii. Na Litwie nastąpił gwałtowny rozwój energetyki opartej 
o biomasę. Za kilka lat 70 proc. ogrzewania na Litwie, będzie po-
chodziło z biomasy. W ubiegłym roku uruchomiony został terminal 
na LNG jako dostawca gazu dla Litwy i Estonii. W Europie mówi się 
o gromadzeniu gazu i w tym obszarze Polska jest bardzo aktywna. 
I wtedy Polska byłaby agregatorem gazu.

Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa gratulując li-
tewskiemu ministrowi sukcesów, stwierdził, że faktycznie Polska  
w najbliższym czasie może stać się hubem gazowym dla Europy. 
Podkreślił, że energetyka krajowa i przemysł petrochemiczny prze-
żywa boom inwestycyjny: – Polskie firmy energetyczne, w których 
skarb państwa ma udziały, planują do roku 2020 inwestycje o war-
tości ok. 25 mld euro. W elektroenergetyce większość z nich pozosta-
je już na poziomie zgód korporacyjnych. W tym kontekście patrząc 
na energetykę versus przemysł, mamy szczęście powiedzieć, że nie 
dotknęła nas moda przesuwania aktywności gospodarczej z obszaru 
przemysłu na obszar usług. Taki skutek związany jest także z pewnym 
zapóźnieniem przemysłowym krajów postsowieckich. Odbudowa 
tego przemysłu na mniej energochłonny i bardziej efektywny powo-
duje, że te nasze inwestycje są także w przemyśle i energetyce reali-
zowane w Polsce na najwyższym poziomie technologicznym, choć 

pod presją wysokiego ryzyka, związanego z polityką klimatyczną UE. 
Takie kraje jak Polska, czy Litwa dokonując gigantycznego wysiłku 
organizacyjnego, restrukturyzacyjnego, a także i finansowego przez 
ostatnie 25 lat przemodelowały całkowicie swój przemysł. Dziś na 
przykładzie energetyki można powiedzieć, że dokonuje się rewolucja 
technologiczna w tym segmencie, ale jako minister skarbu państwa 
uważam, że decyzje UE powinny zostawiać większy margines kra-
jom członkowskim do budowania swoich mix-ów energetycznych, re-
alizujących główne założenia polityki klimatycznej. I to powinno być 
ważnym argumentem w negocjacjach z potentatami energetycznymi, 
takimi jak USA, Chiny i rosnącymi gospodarkami Indii, czy Brazylii, 
żeby wyznaczać benchmark klimatyczny.

Surojit Ghosh, członek zarządu ArcelorMittal, w nawiązaniu do 
wystąpień przedmówców stwierdził: – Niepokoi nas, że coraz czę-
ściej słyszymy, iż reindustrializacja Europy jest bardzo ważna i te 
stwierdzenia są czymś oczywiście pozytywnym, lecz jednocześnie 
mamy wrażenie, że jest to tylko wyraz dobrych intencji, natomiast 
kiedy popatrzymy na to co faktycznie dzieje się, jeżeli chodzi o po-
litykę klimatyczną, to widzimy pewne sprzeczności. Jeżeli np. przyj-
rzymy się stosowanym parametrom i ich korektom, to działy prze-
mysłu potrzebujące dużo energii znajdować się będą w niezwykle 
ciężkiej sytuacji, np. branża metalurgiczna. Będziemy musieli ku-
pować pozwolenia na emisję praktycznie w stu procentach. Na se-
sji plenarnej komisarz Bieńkowska i inni unijni politycy wspomnieli 
o tym, że politycy powinni wsłuchiwać się w głosy biznesu, bo on 
wie co jest dla niego najlepsze. Faktycznie mają rację. Przemysł wie 
co dla niego najlepsze. Potrzebujemy bezpiecznej, dostępnej, niedro-
giej, konkurencyjnej energii, czyli potrzebujemy tych zasad, co cała 
reszta świata.

(Nie)pokonany węgiel
Każdy kraj ma swoją własną specyfikę surowcową i gospodarczą 

i regulacje powinny ten fakt uwzględniać. W przypadku Polski jest 
to energetyka oparta o węgiel. Nic dziwnego, że „kwestie węglowe” 
były mocno akcentowane w wypowiedziach – nota bene nie tylko 
podczas tego panelu!

– Nikt nie ma wątpliwości na tej sali – oznajmił Dariusz Lubera, 
Prezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – że energetyka, gospo-
darka i przemysł są to naczynia połączone i istotne jest jaki mają na 
siebie wpływ, bo jak wiadomo, zawsze dążą do stanu równowagi. Pa-
trząc na poziom konkurencyjność całej gospodarki UE oraz poszcze-
gólnych jej krajów to jej skala jest zależna właśnie od rozmiarów 
polityki klimatycznej. Jak działa pakiet klimatyczny i ten wcześniej-
szy i nowy uchwalony w październiku 2014 roku? Na pewno generu-
je wzrost kosztów, bo rosnące ceny CO2 mają wpływ na ceny energii! 
Z drugiej strony system wsparcia dla różnego rodzaju źródeł odna-
wialnych przenosi się też w końcowym efekcie na konsumentów, czy 
to klienta domowego, czy odbiorcy przemysłowego.

Energetyka w Europie znajduje się na trudnym etapie. Zmienia-
jące się regulacje zwiększają niepewność, co do rodzaju i wielko-
ści planowanych inwestycji. A postulaty stawiane przez unijnych de-
cydentów często się wzajemnie wykluczają. Równanie z wieloma 
niewiadomymi należy jednak szybko rozwiązać. Stary Kontynent 
potrzebuje pilnie opartej o nowe technologie (także węglowe) inno-
wacyjnej energetyki. 

Czy przeprowadzony z organizacyjnym rozmachem kongres nie 
sprowadzi się do kolejnego koncertu życzeń? Sformułowano kon-
kretne postulaty. Należy je brać pod uwagę przy wyznaczaniu no-
wej unijnej polityki gospodarczej. W nią muszą się wpisać spójnie 
– lecz przy zapewnieniu odpowiedniego marginesu autonomii – lo-
kalne polityki mix-ów energetycznych wszystkich państw unijnych. 
Czy tak się stanie? Pokaże najbliższy czas. Wiele z zasygnalizowa-
nych tu wątków jest stale obecna na łamach „PE” i do wielu – rów-
nież tych poruszanych podczas kongresu – przyjdzie nam jeszcze 
nie raz powrócić.

Marek Bielski
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• Spółka PGE GiEK S.A. rozpoczęła 
w ubiegłym roku kilka bardzo ważnych 
inwestycji, o strategicznym znaczeniu dla 
całego kraju. Jak Pan ocenia miniony rok 
pod kątem rozwoju i jakie są perspektywy 
na 2015 rok?

– Inwestycje dla spółki to jej rozwój, 
nowe miejsca pracy, a także zwiększenie 
jej konkurencyjności na trudnym rynku. 
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy ambitny 
program inwestycyjny w budowę nowych 
mocy wytwórczych. Jak pan doskonale 
wie, rozpoczęły się prace w trzech najwięk-
szych zadaniach inwestycyjnych – budo-
wie nowych bloków o mocy 2 × 900 MW 
w Elektrowni Opole, budowie nowego blo-
ku o mocy prawie 500 MW w Elektrowni 
Turów i budowie bloku gazowo-parowego 
o mocy ok. 140 MW w Elektrociepłowni 
Gorzów.

Warto wspomnieć także o projektach za-
kończonych w 2014 r. Mam tu na myśli bu-
dowę bloku opartego o silniki tłokowe za-
silane gazem ziemnym w Elektrociepłowni 
Rzeszów oraz zabudowę turbozespołu 
w Elektrociepłowni Zgierz. To ważne za-
dania inwestycyjne dla oddziałów z punktu 
widzenia wzrostu ich konkurencyjności na 
lokalnym rynku ciepła.

Rok bieżący 2015 zapowiada się rów-
nie intensywnie. Wskazywać może na to 
chociażby plan inwestycyjny naszej spół-
ki, który opiewa na blisko sześć miliar-
dów złotych. Ten rok będzie z pewnością 
zdominowany przez trzy największe zada-
nia inwestycyjne tzw. „Megainwestycje” – 
w Opolu, Turowie oraz Gorzowie. Należy 
zaznaczyć, że z uwagi na skalę tychże in-
westycji, te trzy zadania znacząco deter-
minują wielkość planowanych nakładów 
w roku 2015 i w latach następnych. W ob-
szarze górnictwa strategicznymi inwesty-
cjami pozostają zadania uzyskania konce-
sji na wydobycie węgla ze złóż Złoczew 
i Gubin.
• Znaczną część środków finansowych 

PGE GiEK S.A. przeznacza także na mo-
dernizację.

– Tak było w 2014 r., w bieżącym roku 
nie będzie inaczej. W dalszym ciągu kon-
tynuowane i uruchamiane będą zadania 
modernizacyjne istniejących jednostek 
– kompleksowa modernizacja bloków 
7–12 w Elektrowni Bełchatów – w 2015 
roku zostaną przekazane do eksploatacji 
po modernizacji bloki nr 11 i 12, plano-
wane jest także wyłonienie wykonawców 
modernizacji bloków 1–3 w Elektrowni 
Turów.

Rok 2015 będzie także przebiegał pod 
znakiem realizacji zadań inwestycyjnych 
dostosowujących istniejące jednostki wy-
twórcze do wymagań Dyrektywy IED. Są 
to zadania budowy instalacji odsiarczania 
spalin w Elektrowni Turów, Zespole Elek-
trociepłowni Bydgoszcz i modernizacji ist-
niejących instalacji Elektrowni Bełchatów, 
budowy instalacji odazotowania spalin 
w Elektrowni Opole, Elektrowni Turów 
oraz Elektrowni Dolna Odra.
•  Jest też wiele czynników ryzyka, z któ-

rymi musicie się liczyć…
– To prawda. Bardzo często kluczowy-

mi źródłami ryzyka inwestycji o charak-
terze strategicznym są uwarunkowania 
prawne. Niebagatelną rolę ma tutaj ist-
niejące i planowane ustawodawstwo pol-
skie, a także wspólnotowe. Główne czyn-
niki ryzyka, którymi obarczony jest proces 
inwestycyjny, wynikają z niepewności do-
tyczącej ostatecznego kształtu przygoto-
wywanych ustaw i rozporządzeń regulu-
jących otoczenie energetyki. Chodzi tu 
o Prawo energetyczne, ustawy dotyczące 
OZE i wsparcia kogeneracji, czy też zmia-
ny prawodawstwa europejskiego w zakre-
sie systemu handlu CO2. Duża niepewność 
dotyczy również kosztów zmiennych wy-
twarzania energii elektrycznej – szczegól-
nie cen zakupu praw do emisji dwutlenku 
węgla i kosztów węgla. W dziedzinie pla-
nowania zadań inwestycyjnych musimy 
mieć na względzie także ryzyko wynikają-
ce z niepewności kluczowych parametrów 
rynkowych, od których zależy rentowność, 
a więc poziomu wykorzystania mocy czy 

obecnych i prognozowanych cen sprzeda-
ży energii elektrycznej.
• Skąd będą pochodziły źródła finanso-

wania zamierzeń inwestycyjnych?
– Zgodnie z polityką finansowania inwe-

stycji w Grupie Kapitałowej PGE projekty 
inwestycyjne realizowane przez PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
będą finansowane z obligacji emitowanych 
do PGE S.A. Dodatkowo sukcesywnie uru-
chamiane będą środki z zawartych umów 
pożyczek preferencyjnych i umów dotacji 
z funduszy pomocowych.
• Potrzeby inwestycyjne polskiej ener-

getyki są ogromne, rządowy program 
energetyczny, o którym się mówi od lat 
wyraźnie ruszył, czego dowodzą chociaż-
by niedawno rozpoczęte inwestycje, także 
przez PGE GiEK. Czy zdaniem Pana rze-
czywiście „ruszył”, czy to nadal o wiele za 
mało?

– Biorąc pod uwagę wiek większo-
ści bloków energetycznych, a także coraz 
ostrzejsze regulacje krajowe i unijne, pol-
ska energetyka będzie wymagała w naj-
bliższych latach ogromnych nakładów in-
westycyjnych na budowę nowych mocy 
i rewitalizację istniejących jednostek oraz 
dostosowanie ich do wymogów ochrony 
środowiska. Ostatnie lata, w których roz-
poczęto w Polsce realizację kilku dużych 
bloków energetycznych (Opole, Turów, 
Kozienice, Jaworzno), a także mniejszych 
bloków kogeneracyjnych zasilanych pali-
wami konwencjonalnymi, tudzież przystą-
piono do modernizacji wielu jednostek po-
zwalają stwierdzić, że rządowy program 
energetyczny faktycznie rusza do przodu. 
Należy jednak zauważyć, iż aktualna nie-
pewność regulacyjna i ryzyko z tym zwią-
zane powodują, że wiele projektów inwe-
stycyjnych, również w naszej spółce, czeka 
w blokach startowych na decyzje dotyczą-
ce realizacji, bądź jest czasowo zamraża-
na. Aby mogło powstawać więcej mocy 

Z JACKIEM KACZOROWSKIM, 
Prezesem Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 

rozmawia Andrzej Uznański

Bezpieczeństwo 
energetyczne kraju 

priorytetem
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wytwórczych w stosunku do planowanych 
wyłączeń, niezbędne są stabilne regulacje 
w obszarze elektroenergetyki.
• Oprócz energetyki pochodzącej ze źró-

deł tradycyjnych i OZE, istnieje energety-
ka jądrowa. Czy opowiada się Pan za bu-
dową elektrowni atomowych w Polsce, czy 
jest temu przeciwny?

– Mając na uwadze argumenty bezpie-
czeństwa energetycznego i dywersyfikacji 
miksu paliwowego w Polsce, jestem zwo-
lennikiem powstania elektrowni jądrowej. 
Ale ostateczne decyzje dotyczące budowy 
takiej instalacji muszą zapaść z uwzględ-
nieniem kompleksowej oceny ekonomicz-
nej przedsięwzięcia i gotowości rządu do 
wsparcia tego typu inwestycji na bazie me-
chanizmu zapewniającego jego przewidy-
walność ekonomiczną, wzorem rozwiązań 
wdrożonych w Wielkiej Brytanii. Polska, 
poza decyzją o podjęciu budowy elektrow-
ni jądrowej, nie dysponuje w tym zakre-
sie niezbędnymi zasobami, zarówno pod 
kątem technologii, kompetencji, techno-
logii utylizacji, składowisk. Natomiast lo-
kalizacja i przyzwolenie społeczne wyma-
gają precyzyjnego zbadania, aby wiedzieć, 
w którym miejscu istnieją najlepsze wa-
runki do realizacji programu jądrowego, 
gdy przyjdzie czas na podjęcie kluczowych 
decyzji.

Nieustannie podkreślam, że przede 
wszystkim jestem zwolennikiem węgla, 
ale zdaję sobie sprawę z tego, że sektor 
będzie ewoluował. Łódzki Wojewódzki 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
przewiduje lokalizację instalacji jądrowej 
w Bełchatowie. Trudno sobie wyobrazić, 
że w Bełchatowie nie będzie wytwórczo-
ści po roku 2037, kiedy zabraknie węgla 
w złożu. Wówczas pracować będzie tyl-

ko blok 858 MW w Elektrowni Bełcha- 
tów, a przecież dysponujemy dzisiaj mocą 
5400 MW w centralnej części systemu, 
mając pełne wyprowadzenie mocy, kom-
petencje, pełne pokrycie zapotrzebowa- 
nia wodnego. To nasze zadanie, by korzy-
stając z danego nam czasu wypracować 
sensowną koncepcję funkcjonalną Bełcha-
towa, a w ślad za tym utrzymanie miejsc 
pracy.
• Jak Pan ocenia funkcjonowanie na-

dal obowiązującej, w niezmienionej posta-
ci, ustawy Prawo zamówień publicznych? 
Czy nie powinna być znowelizowana?

– Aktualnie obowiązująca ustawa od mo-
mentu ogłoszenia była nowelizowana już 
około 40 razy. Oczywiście nie zawsze były 
to istotne zmiany, jednakże znaczna licz-
ba nowelizacji dokumentu wynikała z ko-
nieczności wdrożenia przepisów unijnych 
oraz wprowadzenia ułatwień w prowadze-
niu postępowań. Dotychczasowe, częste 
zmiany Pzp są uważane przez większość 
zamawiających za podstawową barierę 
w sprawnym udzielaniu zamówień pu-
blicznych. Duża częstotliwość tych zmian 
sprawia, że zamawiający nie mają czasu na 
wypracowanie sprawdzonej praktyki sto-
sowania przepisów i zmuszeni są do „eks-
perymentowania” z nowymi regulacjami. 
Częste zmiany przepisów Pzp przekreśla-
ją również dotychczasowy dorobek orzecz-
niczy i ekspercki, który powinien stanowić 
fundament oparcia dla przygotowujących 
postępowania.

W ubiegłym roku zostały opublikowane 
nowe dyrektywy w zakresie zamówień pu-
blicznych, a termin ich implementacji mija 
w 2016 roku. Urząd Zamówień Publicz-
nych rozpoczął już prace nad przygoto-
waniem całkiem nowej ustawy regulującej 

zasady udzielania zamówień publicznych, 
która ma uwzględniać także nowe dyrekty-
wy unijne na tym polu. Uważam, że opra-
cowanie zupełnie nowej ustawy regulują-
cej sferę zamówień publicznych, jest w tej 
sytuacji najlepszym możliwym rozwiąza-
niem.
• Proszę wyrazić swoje zdanie na temat 

kondycji, obecnej sytuacji, w jakiej znaj-
duje się rodzima elektroenergetyka. W bu-
dowie znajduje się ok. 7 tys. MW. Czy te 
inwestycje w nadchodzących latach, przy 
konieczności wyłączenia z eksploatacji 
wielu starych bloków (np. klasy 200 MW), 
zapewnią w nadchodzących latach bezpie-
czeństwo energetyczne Polski?

– Obecnie w Polsce moc zainstalowana 
źródeł wytwórczych w KSE wynosi oko-
ło 38,5 GW, natomiast maksymalne zapo-
trzebowanie na moc wynosi ok. 24,8 GW. 
Zatem relacja mocy dyspozycyjnej do za-
potrzebowania pozwala na zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
Jednakże biorąc pod uwagę permanent-
ne zaostrzanie polityki środowiskowej, 
w najbliższych latach będzie istniała ko-
nieczność wyłączenia z eksploatacji naj-
starszych jednostek wytwórczych. Należy 
jednak podkreślić, iż pomimo wcześniej-
szych deklaracji dotyczących wyłączeń 
obecnie eksploatowanych jednostek i bu-
dowy w ich miejsce nowych jednostek 
wytwórczych, wiele z tych jednostek bę-
dzie poddanych głębokiej modernizacji 
i dostosowaniu do wymagań środowisko-
wych. Dodatkowo w ostatnich latach dużą 
grupą realizowanych inwestycji energe-
tycznych są odnawialne źródła energii, 
a zwłaszcza elektrownie wiatrowe, choć 
w tym przypadku moc zainstalowana nie 
idzie w parze z mocą dyspozycyjną, mo-
gącą zapewnić bezpieczeństwo energe-
tyczne kraju.

Reasumując, aktualnie budowane nowe 
wysokosprawne jednostki wytwórcze wę-
glowe i gazowe, a także modernizacje ist-
niejących jednostek wytwórczych, przy-
czynią się do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski w perspektywie kil-
kunastu lat. W celu pokrycia zapotrzebo-
wania na energię elektryczną w dalszej 
perspektywie czasowej, uwzględniając 
wyczerpywanie się aktualnie eksploatowa-
nych złóż węgla brunatnego, już teraz na-
leży rozwijać projekty umożliwiające uru-
chomienie wydobycia węgla z nowych 
złóż. Należą do nich projekty związane 
z uzyskaniem koncesji na wydobycie wę-
gla brunatnego ze złoża „Złoczew” i „Gu-
bin”. Nie bez znaczenia jednak dla tych in-
westycji będzie wdrożenie odpowiednich 
mechanizmów zapewniających wykonal-
ność inwestycji w nowe moce wytwórcze, 
bazujące na nowo uruchamianych złożach 
węgla brunatnego.
• Dziękuję za rozmowę.Elektrownia Bełchatów



Eliminujemy straty energii wykonując:
– izolacje zimno- i ciepłochronne
– zabezpieczenie powierzchni
– izolacje akustyczne
– pasywną ochronę przeciwpożarową
– roboty fasadowe
– rusztowania
– demontaż i utylizację azbestu

 Wspieramy sukces naszych Klientów, 

         dostarczając na całym świecie 

              najbardziej profesjonalne, zintegrowane 
     rozwiązania izolacyjne dla przemysłu. 
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Stacja prób parowych podczas nastawy  
zaworów bezpieczeństwa

Firma Chemar Armatura Sp. z o.o. należy do absolutnych 
prekursorów polskiego rynku armatury wysokociśnieniowej. 
Większość bloków budowanych w elektrowniach w dotychcza-
sowych latach zostało wyposażonych w produkty naszej spółki. 
O jakości i długiej żywotności produktów świadczy fakt, iż do 
dziś spotykamy pracującą na obiektach armaturę z lat 70-tych 
i 80-tych. W ubiegłym roku minęło 60 lat od momentu rozpoczę-
cia produkcji pierwszych zaworów. Dzisiaj, ponad 200 osób do-
świadczonej załogi w połączeniu z szerokim parkiem maszyno-
wym i wszelkimi niezbędnymi certyfikatami w tym ZSZJ na zgod-
ność z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 
i PN-N 18001:2004, pozwala realizować najtrudniejsze zadania 
technologiczne. Jednym z takich projektów jest produkcja ar-
matury na parametry nadkrytyczne. 

Są to parametry, w których temperatura i ciśnienie są wyż-
sze od ciśnienia i temperatury punktu krytycznego danego me-
dium. Powyżej tego punktu zanika różnica pomiędzy stanem 
ciekłym i gazowym, co w konsekwencji uniemożliwia skrople-
nie takiej substancji poprzez zwiększenie jej ciśnienia. Tempe-
ratura krytyczna dla wody wynosi 374°C a ciśnienie krytyczne 
22,1 MPa. Parametry nadkrytyczne stosowane są w celu zwięk-
szenia sprawności bloków energetycznych. Sprawność bloków 
pracujących przy parametrach podkrytycznych wynosi 36–38%, 
podczas gdy przy parametrach nadkrytycznych sięga 45%. Za-
kłada się, że poprzez wzrost ciśnienia o 1 bar można osiągnąć 
przyrost sprawności 0,005%, a przyrost temperatury o 1°C daje 
przyrost sprawności 0,011%. 

Postęp technologiczny w przechodzeniu na coraz to wyższe 
parametry nadkrytyczne zależny jest od tempa doskonalenia 
materiałów hutniczych. Przez wiele lat rurociągi produkowane 
były ze stali X20CrMoV12-1. W chwili obecnej takie parametry 
mogą przejąć stale o strukturze martenzytycznej, o zawartości 
9–12% chromu tj. P91 i P92. W powyższych parametrach i wy-
konaniach materiałowych spółka nasza posiada pełen zakres 
armatury odcinającej a najwyższe parametry robocze sięgają PS 
344 bar przy TS 600°C

Dla każdego wyprodukowanego egzemplarza tego typu wyro-
bu obowiązkowe jest wykonanie próby hydraulicznej wytrzyma-

łości obudowy. Wartość ciśnienia próbnego jest określona w nor-
mach zharmonizowanych z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE. 
Dla armatury z materiału X10CrMoVNb9-1 ciśnieniem próbnym 
jest 1580 bar.

Spółka od wielu lat posiada również stację prób parowych, 
która w chwili obecnej przechodzi znaczącą modernizację. 

– Posiadanie stacji prób parowych niesie za sobą szereg ko-
rzyści. Pozwala na testowanie armatury na rzeczywistych para-
metrach pracy. Szczególnie na badanie typu pozwala wykonać 
test symulując tysiące cykli pracy w krótkim czasie. Na takie wy-
niki, w przypadku armatury zainstalowanej w elektrowni mu-
sielibyśmy czekać kilka lat. Stacja ta jest również niezbędna do 
nastaw i ich sprawdzenia w przypadku wysokociśnieniowych za-
worów bezpieczeństwa. Jako jedyny polski producent tego typu 
urządzeń dostarczamy je w pełni nastawione. Klient już nie musi 
powtarzać tych czynności na kotle. Oczywiście tak unikatowe 
stanowisko prób parowych nie służy wyłącznie potrzebom wła-
snym – jesteśmy otwarci na współpracę z firmami zewnętrznymi 
np. producentami urządzeń ciśnieniowych, elektrowniami, elek-
trociepłowniami i innymi potrzebującymi korzystać z tego typu 
usług – mówi Kierownik Działu Handlu i Serwisu spółki Andrzej 
Kaprzyk. 

W roku 2012, w wyniku prywatyzacji spółka stała się częścią 
grupy kapitałowej i wraz ze spółkami CHEMAR Rurociągi i CHE-
MAR Service, posiada kompletną ofertę w zakresie projektowa-
nia, produkcji i dostaw armatury i rurociągów oraz ich montażu. 
Dzisiejszy stan rozwoju spółek z naszej grupy daje z pewnością 
wiele powodów do satysfakcji i tworzy stabilny fundament do 
dalszych wyzwań.

CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o.
25-953 Kielce, ul. Olszewskiego 6

tel. +48 41 367 56 26, fax +48 41 367 56 29
e-mail: office@armatura-chemar.pl Armatura na parametry nadkrytyczne
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Energa Elektrownie Ostrołęka SA należy do Grupy Energa – trze-
ciego największego pod względem wolumenu dostarczanej ener-
gii zintegrowanego operatora systemu dystrybucyjnego w Polsce. 
Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej dłu-
gości ponad 190 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 
77 tys. km2 (ok. 25% powierzchni kraju). W trzech pierwszych kwar-
tałach 2014 r. Segment Wytwarzania w Grupie Energa wyprodukował 
3,8 TWh energii elektrycznej w 57 obiektach wytwórczych, m.in. w 2 
elektrociepłowniach CHP, 47 elektrowniach wodnych, w tym w naj-
większej w Polsce hydroelektrowni we Włocławku, elektrowni szczy-
towo-pompowej w Żydowie oraz 3 farmach wiatrowych, a także 
w elektrowni systemowej w Ostrołęce, która dysponuje ok. 50% mocy 
zainstalowanej w Grupie. Pod względem ilości energii sprzedawa-
nej do odbiorców końcowych (ponad 2,9 mln klientów) Energa ma 
ok. 15% udział w rynku.

Nowy Człon Ciepłowniczy (NCC)
– Z końcem 2015 r. tracą ważność wszystkie dopuszczenia dla funk-

cjonowania  Elektrociepłowni  Ostrołęka  A  związane  ze  spełnianiem 
norm środowiskowych, w tym podwyższonych standardów emisji zanie-
czyszczeń, z których elektrociepłownia była czasowo zwolniona. Żywot 
technologiczny  tych urządzeń  się  zakończył  i  stąd decyzja o budowie 
nowego źródła ciepła dla miasta. Jest ono bardziej wydajne i efektyw-
ne. Mamy  już pozwolenie na  jego użytkowanie – wyjaśnia Mirosław 
Skowron, Prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

Inwestycja ta umożliwi zamknięcie Elektrociepłowni Ostrołęka A, 
w której pierwszy turbozespół o mocy 14 MW wraz z kotłem odda-
no do eksploatacji w lipcu 1956 r. Po kolejnych rozbudowach elek-
trociepłownia pod koniec 1967 r. dysponowała już mocą 121,5 MWe 
i 390 MWt. Likwidowany obiekt wyposażony jest w cztery turbogene-
ratory współpracujące z pięcioma kotłami energetycznymi, w tym flu-
idalnym na biopaliwo, i dysponował mocą maksymalnie 456,1 MWt 
i 93,5 MWe (75 MWe optymalnej). Dzięki utrzymaniu mocy produk-
cyjnych energii cieplnej NCC nie tylko zapewni ciepło dla miasta 
Ostrołęka, ale ograniczy emisję CO2, a wyższa sprawność wytwarza-
nia energii cieplnej poprawi wyniki ekonomiczne Energa Elektrow-
ni Ostrołęka SA.

Wśród rozpatrywanych wariantów modernizacji były: blok cie-
płowniczy z wielopaliwowym kotłem fluidalnym, elektrociepłownia 
z blokiem gazowo-parowym i pobieranie ciepła na potrzeby odbiorców 
zewnętrznych z bloków energetycznych Elektrowni Ostrołęka B. Za 
najefektywniejszy uznano ten ostatni i 3 lipca 2012 r. Energa Elektrow-
nie Ostrołęka SA podpisała umowę dotyczącą zaprojektowania i bu-
dowy źródła ciepła w Elektrowni B, polegającego na uciepłownieniu 
turbin 13K200 oraz połączeniu z istniejącą infrastrukturą ciepłowni-
czą. Kosztującą 165 mln zł inwestycję realizuje „pod klucz” wyłonione 
w ramach przetargu (o udzielenie zamówienia publicznego) konsor-
cjum firm Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. (Lider) i war-
szawski Zarmen Sp. z o.o. Cztery miesiące później rozpoczęto budo-

wę Nowego Członu Ciepłowniczego (NCC), będącego podstawowym 
źródłem ciepła dla Ostrołęki.

Budowę zrealizowano etapami. Należało dostosować turbozespoły 
Elektrowni B do pracy na ciepłownictwo, wykonać montaż budynków 
oraz instalacji budowlanych i technologicznych, a następnie przeprowa-
dzić próby funkcjonalne i dokonać rozruchu instalacji. Uciepłownienie 
turbin 13K200 polegało na pobraniu części pary z przelotni i rurocią-
gów pary wtórnie przegrzanej dla podgrzewu wody sieciowej w wy-
mienniku podstawowym i szczytowym. NCC wymagało równocześnie 
budowy nowej rozdzielni elektrycznej i centralnej dyspozytorni cie-
pła, nowej pompowni wody sieciowej (10 pomp), kotłowni rozrucho-
wo-rezerwowej o wydajności pary 70 t/godz., pompowni oleju opało-
wego z magazynem oleju 2 × 600 m3, akumulatora ciepła o pojemności 
13 000 m3 o wysokości 33,5 m i średnicy 25 m oraz ok. 1000 m estakad 
pod rurociągi wody sieciowej i pary o łącznej długości 10,5 km.

Akumulator ciepła magazynuje zwiększoną produkcję ciepła poza 
okresami szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną i za-
pewnia ciągłość jego dostaw, a także umożliwia pracę źródła niezależ-
nie od chwilowych wymagań odbiorców. Takie rozwiązanie umożliwia 
połączenie zaopatrywania miasta w ciepło z produkcją energii elek-
trycznej na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

Pierwszy w Polsce akumulator ciepła wybudowano w elektrocie-
płowni Siedlce (pojemność 800 m3), a pozostałe są w elektrociepłow-
niach: Bielsko-Biała, Kraków i Siekierki w Warszawie (największy, 
o objętości 30 400 m3) oraz w PEC Lubań – kotłownia Piast (najmniej-
szy – 160 m3).

W lipcu 2014 roku w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 
oddano do użytkowania  nowe źródło ciepła o zainstalo-
wanej mocy cieplnej 219,5 MWt zastępując jednocześnie 
wyeksploatowaną Elektrociepłownię Ostrołęka A. Ciepło 
będzie pobierane z upustu turbin i podawane bezpośred-
nio do węzła cieplnego.

Nowe źródło ciepła: 
para z bloków energetycznych

MIROSŁAW SKOWRON, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej i Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki War-
szawskiej, z branżą energetyczną jest związany od wielu lat. Ma duże doświadcze-
nie w koordynowaniu i wdrażaniu procesów inwestycyjnych. Pełnił funkcję Preze-
sa Zarządu w Spółce Energy Investors, gdzie był odpowiedzialny za organizację 
holdingu oraz projekty inwestycyjne, a w latach 2009–2011 był prezesem PGE 
Elektrownia Opole SA i sprawował nadzór nad spółkami zależnymi, przeprowadzał 
procesy konsolidacyjne oraz przygotowywał budowę bloków energetycznych nr 5 
i 6. Był prezesem spółki Energa Invest i prowadził inwestycje w zakresie rozwoju 
nowych mocy wytwórczych w GK Energa. Od sierpnia 2013 r. jest Wiceprezesem 
Zarządu w Energa Wytwarzanie SA - spółki zarządzającej Segmentem Wytwarza-
nie w Grupie Kapitałowej Energa i jest odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Seg-
mencie. 18 grudnia 2013 r. powierzono mu również funkcję prezesa Zarządu Ener-
ga Elektrownie Ostrołęka SA.
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– Budowę nowego źródła ciepła dla miasta Ostrołęki zakończyliśmy 
w lipcu 2014 r. W lutym przeprowadzane były próby końcowe, choć lek-
ka zima nie bardzo to umożliwiała. Najlepiej by było, gdyby na dwo-
rze chociaż przez parę dni było –20°C – mówi prezes Mirosław Skow-
ron. I dodaje, że gdyby doszło do zatrzymania elektrowni z przyczyn 
technologicznych albo zabrakło ciepła w systemie, nad zapewnieniem 
ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców zewnętrznych czuwa gotowa do 
pracy, nowa, rozruchowo-rezerwowa kotłownia olejowa.

Modernizacja Elektrowni B
Elektrownia Ostrołęka B jest jedyną elektrownią systemową w pół-

nocno-wschodniej Polsce, więc ma strategiczne znaczenie dla utrzyma-
nia stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tym re-
jonie. Do eksploatacji została oddana w grudniu 1972 r., pod hasłem 
„600 MW na 600-lecie Ostrołęki”. Po modernizacjach przeprowadzo-
nych w latach 2000–2004 moc trzech bloków energetycznych wzrosła 
do 647 MWe. Elektrownia produkuje rocznie średnio ok. 3,5 TWh ener-
gii, co daje jej ok. 1,8% udział w rynku. W celu spełnienia standardów 
europejskich pod kątem technologiczno-środowiskowym, w Elektrowni 
B realizowany jest program inwestycyjny, polegający na modernizacji 
jej urządzeń wytwórczych. Zakończone, prowadzone obecnie i plano-
wane prace, wpłyną na wzrost efektywności funkcjonowania przedsię-
biorstwa i zapobiegną konieczności ograniczenia skali działania.

– To inwestycje związane z dostosowaniem Elektrowni B do wymo-
gów  unijnych  norm  środowiskowych.  Budowane  są  instalacje  odpy-
lania  i  odazotowania, modernizowane  są  układy  turbinowe.  Zgodnie 
z uzyskanymi derogacjami zakończenie realizowanych inwestycji, któ-
rych łączny koszt wyniesie ok. 0,5 mld zł, nastąpi do końca 2016 r. – 
mówi prezes Skowron.

Przetarg na modernizację układu odpopielania w zakresie trzech blo-
ków wygrała firma Rafako. Dzięki szacowanej na ponad 85 mln zł in-
westycji bloki energetyczne będą mogły wytwarzać energię elektryczną 
jeszcze przez ponad 15 lat, a moc zainstalowana pozostanie na zbliżo-
nym poziomie. Prace potrwają 3 lata, co roku przeprowadzona zostanie 
gruntowna modernizacja jednego z bloków, obejmująca m.in. elektro-
filtry, instalację odprowadzania i transportu popiołu, wymianę wentyla-
torów spalin, kanałów spalin, sterowania, zabezpieczeń i zasilania elek-
trycznego oraz wykonanie adaptacji istniejącej części budowlanej.

Po modernizacji elektrofiltrów emisja pyłów w ostrołęckiej elek-
trowni zmniejszy się o ponad połowę. Tym samym wypełni ona unijne 
zobowiązania w zakresie emisji zanieczyszczeń. 

Do 2017 r. zakończy się budowa instalacji odazotowania spalin, która 
pozwoli aż 5-krotnie obniżyć emisje tlenków azotu. Co więcej, w przy-
padku dalszego zaostrzenia norm emisji, możliwa będzie rozbudowa 
instalacji dla osiągnięcia jeszcze wyższej sprawności odazotowania. 
Wykonawcą tej inwestycji, szacowanej na ok. 160 mln zł, również jest 
firma Rafako.

Z kolei konsorcjum firm Alstom Power i Zakłady Remontowe 
Energetyki Katowice prowadzi prace, które ograniczą zużycie paliw, 
emisję zanieczyszczeń i zwiększą moc elektrowni o ok. 25 MW. Efek-
tem modernizacji części urządzeń wytwórczych bloku energetyczne-

go nr 2 będzie zmniejszenie ilości powstających w procesie produkcji 
energii elektrycznej ubocznych produktów spalania oraz ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza. Wartość inwestycji to ok. 25 mln zł.

Czysta energia
Energa Elektrownie Ostrołęka SA jest w polskiej energetyce pionie-

rem w zagospodarowaniu biomasy pochodzenia roślinnego. Już w po-
łowie lat 90. ub. wieku postanowiła energetycznie wykorzystać duże 
składy kory drzewnej z sąsiedniego zakładu celulozowo-papierniczego. 
Problem rozwiązano przy zastosowaniu nie znanego wówczas w Polsce 
fluidalnego spalania odpadów. Przemysłowe spalanie zrębków drzew-
nych rozpoczęto w 1997 r., po zmodernizowaniu w elektrociepłowni 
kotła parowego nr 4. W 2007 r. w Elektrowni Ostrołęka B rozpoczęła 
pracę instalacja do wytwarzania paliwowej mieszanki węglowo-bioma-
sowej. Zbudowana w siedem miesięcy kosztem ok. 11 mln zł, z czego 
blisko połowa pochodziła ze środków NFOŚiGW i UE, spala brykiety 
i pelet wyprodukowany z odpadów pochodzących głównie z rolnictwa. 

W styczniu 2012 r., po dziesięciu miesiącach budowy, uruchomiono 
pozamłynową instalację podawania biomasy do bloków nr 1 i 3 Elek-
trowni B. Kosztująca ok. 40 mln zł jest największą tego typu instala-
cją w Polsce, o wydajności 60 t/godz., wyposażoną w nowoczesne in-
stalacje gaśnicze, całkowicie zamknięta, z bezpośrednim podawaniem 
zmielonej biomasy do kotła bez udziału młynów węglowych. Rozładu-
nek biomasy odbywa się do dwóch koszy zasypowych, wyposażonych 
w przenośniki wygarniające o wydajności 110 t/godz. Na każdej z linii 
transportu znajduje się kruszarka brykietów. Instalacja obejmuje rów-
nież 2 zbiorniki magazynowe, każdy o pojemności 2200 m3. Kotły do 
spalania biomasy są wyposażone w 6 palników, które cechuje genero-
wanie stabilnego, wysokiego płomienia, co pozwala na uzyskanie opty-
malnych parametrów pracy, dobrego spalania biomasy oraz niskiego 
zagrożenia żużlowania powierzchni ogrzewalnych kotła. Instalacja po-
zwoliła docelowo zwiększyć roczną produkcję energii odnawialnej do 
poziomu 600 GWh.

– W wyniku ogłoszonego otwartego przetargu na dostawy biomasy 
w 2015 r., który cieszył się dużym zainteresowaniem, dostawcami tego 
paliwa zostało kilkanaście krajowych firm – mówi prezes Skowron.

Optymalizacja zasobów kadrowych w Energa Elektrownie Ostrołę-
ka SA, m.in. za pomocą programu dobrowolnych odejść, pozwoliła na 
ustabilizowanie zatrudnienia na poziomie 510 osób.

Co dalej? – Najważniejsze jest dostosowanie elektrowni do istnieją-
cych układów i poprawienie sprawności operacyjnej całego segmentu 
wytwarzania – deklaruje prezes. – Realizowana przez nas strategia wy-
nika ze „Strategii Grupy Energa na lata 2013–2020”. Kiedy zostanie 
oddany do użytku „most energetyczny” Polska-Litwa, to nadal będzie-
my – w zależności od zapotrzebowania – mieć swój udział w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym, którego jesteśmy jednym z elementów.

Jerzy Robert

11 maja 2015 r. Mirosław Skowron został odwołany z Zarządu 
Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Do składu Zarządu powrócił 
wieloletni dyrektor techniczny Piotr Mrozek.
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Ukończona jest już konstrukcja nośna 
kotła, montowane są ekrany, czyli ścia-
ny kotła. Trwa instalacja obrotowych pod-
grzewaczy powietrza oraz kanałów powie-
trza i spalin. W styczniu 2015 r. na budowie 
wykonano wykopy pod fundamenty bu-
dynku pompowni wody oraz wywrotnicy 
wagonowej, a także przesypu nawęglania. 

Najbardziej widocznym elementem bu-
dowy bloku w Kozienicach jest chłodnia 
kominowa, której wysokość płaszcza żel-
betowego wynosi 185 metrów. Tę ogrom-
ną chłodnię kominową nowo powstającego 
Bloku nr 11 widać już z trasy nr 79, łączą-
cej Warszawę z Kozienicami i dalej z San-
domierzem. „Rozłożysta budowla” różni 
się znacznie od konstrukcji kominów po-
zostałych dziesięciu bloków. Imponujący 
rozmiarami płaszcz chłodni przypomina 
kształtem spódnicę, dlatego nie tylko fa-
chowcy z elektrowni, ale i miejscowa lud-
ność żartobliwie nazywają ją... „babą”. Spe-
cjaliści zaś cierpliwie tłumaczą, że to wcale 
nie komin, tylko chłodnia kominowa, czy-
li dwufunkcyjny obiekt, mający za zadanie 
schłodzić temperaturę wody w obiegu za-
mkniętym, jak również odprowadzić do at-
mosfery oczyszczone spaliny. 

Elementem kluczowym całej inwestycji 
jest jednak konstrukcja i montaż kotła.

– Chociaż oddanie do eksploatacji blo-
ku jest przewidziane na lipiec 2017 r., to 
już na początku 2016 r. część ciśnienio-
wa kotła powinna być na tyle zmontowa-
na, żeby można było przeprowadzić pró-
bę wodną. Realizacja harmonogramu 
wskazuje, że uda się dotrzymać tego ter-
minu. Rozpalenie kotła i pierwsza syn-
chronizacja bloku ma nastąpić jeszcze 
w 2016 r. Pierwsza synchronizacja jest 
przewidziana pod koniec przyszłego roku, 
zatem wówczas muszą być gotowe główne 
element montażowe umożliwiające pracę 
– tłumaczy Krzysztof Sadowski, Prezes 
Zarządu Enea Wytwarzanie S.A.

Ekologia 
na najwyższym poziomie
Nowy blok elektrowni w Kozienicach 

charakteryzować się będzie nie tylko gi-

gantyczną mocą, ale przede wszystkim 
wyjątkowymi parametrami ekologiczny-
mi, gwarantującymi minimalny wpływ 
bloku na środowisko naturalne. Blok bę-
dzie bowiem pracował na nadkrytyczne 
parametry pary, co oznacza uzyskanie tej 
samej ilości energii przy znacznie mniej-
szym zużyciu węgla. Ograniczy to emisję 
zanieczyszczeń do środowiska i zagwa-
rantuje stosunkowo niskie koszty wytwo-
rzenia energii. Jest to istotne z punktu wi-
dzenia zobowiązań i wymagań stawianych 
przez Unię Europejską. Nowy Blok w Ko-
zienicach został zaprojektowany z wyko-
rzystaniem wysokosprawnej technologii 
spalania węgla kamiennego. Będzie wy-
posażony w nowoczesne układy oczysz-
czania spalin, gwarantujące dotrzymanie 
standardów emisyjnych. Emisja NOx zo-
stanie obniżona w nim przez zastosowanie 
jednocześnie dwóch technologii: palników 
niskoemisyjnych i katalitycznej redukcji 
selektywnej (SCR). Spaliny będą odsiar-
czane za pomocą efektywnej i sprawdzo-
nej metody mokrej wapienno-gipsowej, 
której skuteczność wynosi 95%. Blok speł-
ni wymagania dyrektywy Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady Europy w sprawie emi- 
sji przemysłowych z 7 lipca 2010 r. Po-
trzebne jest więc kompleksowe podejście, 
ponieważ nie ma idealnego rozwiązania 
prowadzącego do redukcji emisji zanie-
czyszczeń.

– Nie da się zrezygnowac z konwencjo-
nalnych elektrowni na rzecz OZE. W przy-
padku Polski, która dysponuje dużymi po-
kładami węgla, całkowite odejście od tego 
paliwa jest wykluczone. Należy sie zasta-
nowić, w jaki sposób promować inwe-
stycje, takie jak realizowana przez Enea 
w Kozieniacach, które będą produkowały 
energię przy zupełnie innej, dużo wyższej 
sprawności – mówi Krzysztof Sadowski, 
Prezes Enea Wytwarzanie S.A.

Blok w Kozienicach osiągnie spraw-
ność wytwarzania energii elektrycznej na 
poziomie 45,6% netto. To ogromna róż-
nica – przynajmniej 10 punktów wie-
cej w stosunku do starych bloków, któ-
rych sprawność netto wynosi maksymalnie 
35%. Dzięki temu następuje automa-
tyczna redukcja emisji dwutlenku węgla 
o 20–25%. Głównymi częściami bloku, 
jednego z najnowocześniejszych nie tyl-
ko w kraju, ale i w Europie, będą: kocioł 
jednociągowy, przepływowy typu Benson 
i turbina kondensacyjna, czterokadłubowa. 
W kotle na parametry nadkrytyczne para 
osiągnie następujące wartości: para świeża 
250 bar/603°C, para wtórnie przegrzana 
55,6 bar/621°C. 

Kocioł zostanie wyposażony w 32 nisko-
emisyjne palniki pyłowe. Sprawność kotła 

Rok 2014 był kluczowy dla największej i najważniejszej inwestycji energe-
tycznej w Polsce, czyli budowy bloku energetycznego w Kozienicach o mocy 
1075 MW. To właśnie w ciągu 12 miesięcy minionego roku „wyrosły z ziemi” 
ogromne, sięgające prawie 200 metrów wysokości budowle. A w 2015 r. spo-
dziewany jest finał prac budowlanych na głównych obiektach bloku, czyli ko-
tłowni i maszynowni. Stan zaawansowania prac budowlanych na koniec bieżą-
cego roku powinien osiągnąć poziom 70%.

„Baba” w środku lasu...
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wyniesie 94%. Wyprowadzenia mocy elek-
trycznej odbywać się będzie poprzez trzy 
transformatory jednofazowe (436 MVA) 
do rozdzielni 400 kV, połączonej z Kra-
jowym Systemem Elektroenergetycznym. 
Fundamenty kotła nowego bloku elektrow-
ni w Kozienicach wypełniło 22 tysiące me-
trów sześciennych betonu. Ciekawostką 
jest fakt, że żeby dowieźć na miejsce tak 
ogromną ilość materiału, 25 betoniarek 
kursowało całodobowo przez prawie ty-
dzień. Kolejne dostawy betonu pojawia-
ły się na miejscu co 3–4 minuty. Kolejnym 
kamieniem milowym na budowie nowego 
bloku był montaż pierwszej z czterech ko-
lumn kotła. Wydarzenie to oznaczało po-
czątek zasadniczych prac przy kotle – ser-
cu ultra-nowoczesnego bloku.

Cztery słupy głównej konstrukcji kotła 
posadowiono na fundamencie. Całość kon-
strukcji nośnej waży 3250 ton. Dostarczo-
no ją z zakładów Donges w niemieckim 
Darmstadt specjalnym transportem drogo-
wym bezpośrednio na plac budowy. Naj-
cięższe, ważące 180 ton elementy podno-
szono na wysokość 100 metrów za pomocą 
dwóch, potężnych dźwigów wieżowych. 
W procesy scalania i montażu elementów 
zaangażowanych było ponad stu wyso-
ko wykwalifikowanych pracowników. Na-
stępnie przez trzy miesiące trwało desko-
wanie i montaż zbrojenia konstrukcyjnego 
fundamentu górnej płyty turbozespołu. 
Prace wykonywane podczas betonowa-
nia polegały na zalewaniu ramy betono-
wej o grubości 3 metrów przez 24 godzi-
ny w sposób ciągły. W trakcie betonowania 
3 pompy usytuowane na samochodach po-
dały płynny beton w ilości 1500 metrów 
sześciennych. Na początku października 
zostało z kolei ukończone zalewanie fun-

damentów pod silosy popiołów. Tym ra-
zem ciągłe betonowanie trwało 36 godzin 
i było ostatnim tak dużym betonowaniem 
w trakcie budowy. W ramach tych prac wy-
lanych zostało 2 tysiące metrów sześcien-
nych betonu. 

Nowoczesny Blok 1075 MW będzie jed-
nostką autonomiczną, z własnym syste-
mem nawęglania, składającym się z wy-
wrotnicy wagonowej, rozmrażalni i placów 
węglowych. W skład urządzeń pomocni-
czych Bloku wejdą m.in.: kotłownia roz-
ruchowa, sprężarkownia, stacja przygoto-
wania wody dla układu chłodzącego, układ 
zasilania awaryjnego (2 agregaty Diesla).

Paliwo dla potrzeb nowo budowanego 
Bloku dostarczane będzie głównie z lubel-
skiej kopalni węgla „Bogdanka”.

Wszystkie ręce 
na pokład

O rozmiarze inwestycji świadczy nie tyl-
ko jej wartość, 6,4 mld zł, ale też liczba za-
trudnionych do jej wykonania. Codziennie 
ponad osiemset osób ma jeden cel: zbudo-
wać najbardziej zaawansowany technolo-
gicznie blok, który jest dumą polskiej ener-
getyki i wzorem dla wielu innych, także 
zagranicznych inwestycji.

Na placu budowy wykorzystywany jest 
najlepszy dostępny sprzęt, między innymi 
najpotężniejszy gąsienicowy żuraw pra-
cujący w Polsce – Liebherr LR 1750 oraz 
dwa gigantyczne dźwigi wieżowe, które 
podnosiły ważące 180 ton elementy rusz-
tu nośnego kotła na wysokość 100 metrów. 
Nowoczesny blok na tzw. parametry nad-
krytyczne zacznie pracę pełną parą latem 
2017 r. Zwiększy moc elektrowni do po-
ziomu 4 tys. MW. Moc aż 1075 MW za-
pewnia „jedenastce” pozycję lidera wśród 
tego typu konstrukcji na naszym konty-
nencie. To będzie największy blok ener-
getyczny opalanym węglem kamiennym 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Bę-
dzie też jednocześnie jednym z najnowo-
cześniejszych na świecie, dostosowanym 
do wyśrubowanych norm ekologicznych. 
Z ramienia Polimex-Mostostal za prze-
bieg prac odpowiada dyrektor Jan Stad-
nik. Człowiek, który zbudował kilka tego 
typu obiektów w różnych krajach świata 
przyznaje jednak, że konstrukcja w Kozie-
nicach to najnowocześniejszy blok energe-
tyczny przy jakim pracował.

Prace koncepcyjne nad projektem wy-
startowały w roku 2007, a pierwsze prace 
budowlane przygotowujące grunt pod in-
westycję rozpoczęły się dopiero rok póź-
niej. W 2013 r. ruszyła budowa chłod-
ni kominowej, fundamentów kotła wraz 
z pylonami komunikacyjnymi i fundamen-
tów Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). 
W 2014 r. rozpoczęto montaż konstrukcji 
kotła i budynku maszynowni. W kolejnych 
etapach zrealizowane zostaną: instalacja 
przygotowania wody, elektrofiltr oraz tzw. 
rejon nawęglania, czyli odpowiednio wy-
posażona bocznica kolejowa, na którą będą 
przyjeżdżały pociągi z węglem z kopalni 
Bogdanka. Na przełomie 2016/2017 pla-
nowany jest rozruch próbny. Latem 2017 r.  
energia z nowego bloku zasili Krajowy 
System Energetyczny, znacznie poprawia-
jąc jego stabilność, a przez to bezpieczeń-
stwo dostaw energii dla klientów w całym 
kraju. Od tego momentu już 13% wyprodu-
kowanej w Polsce energii będzie pochodzić 
z Elektrowni „Kozienice” w Świerżach 
Górnych. Skorzysta z niej co dziewiąty Po-
lak. I te statystyczne dane mówią już same 
za siebie o skali aktualnie realizowanej in-
westycji. 

(MB)

Charakterystyka techniczna bloku:
•  sprawność netto bloku – 45,59%,
•  dyspozycyjność w kolejnych latach 

eksploatacji – 92%,
•  moc wyjściowa turbiny na zaciskach 

generatora – 1075 MWe,
•  prędkość obrotowa – 3000 obr./min.,
•  ciśnienie pary pierwotnej – 242,5 bar,
•  całkowita długość turbozespołu – 39 m,
•  masa całkowita turbozespołu – 1900 t,
•  optymalizacja układu cieplnego,
•  wysokosprawny układ przepływowy 

turbiny – zastosowanie łopatek 
wykonanych w technologii 3D,

•  chłodnia kominowa z odprowadzaniem 
spalin,

•  układ regulacji mocy bloku 
z wykorzystaniem tzw. regulacji 
poślizgowej ciśnienia pary,

•  rozproszone układy DCS.
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Instytut powstał w 1949 r. z inicjatywy prof. Jana Kożuchowskie-
go, który zorganizował zespół złożony z inżynierów i studentów dyplo-
mantów, zaangażowany w odbudowę zniszczonej energetyki krajowej – 
przede wszystkim dolnośląskiej.

– Efektem działalności tej grupy były różnego rodzaju ekspertyzy, 
analizy i projekty. Prace tego zespołu koncentrowały się na tematyce 
automatyki sieciowej i elektrownianej; badań, analiz i obliczeń siecio-
wych; konstrukcji aparatury i wyposażenia laboratoryjnego; konstruk-
cji aparatury zabezpieczającej. Wraz z zespołem prof. Jana Kożuchow-
skiego rozwijały się laboratoria dydaktyczno-badawcze, dla których 
źródłem zaopatrzenia materiałowego były zapasy magazynowe zakła-
dów zbrojeniowych, a także dary otrzymane z zakładów energetycz-
nych i elektrowni – przypomina początki Edward Ziaja, Prezes Zarzą-
du IASE Sp. z o.o.

W 1951 r. na Politechnice Wrocławskiej utworzony został Zakład 
Elektroenergetyki, który na przełomie lat 1953/54 przeniósł się do 
obecnego budynku. W 1962 r. Zakład przemianowano na Instytut Au-
tomatyki Systemów Energetycznych, którego głównym zadaniem jest 
zapewnienie kompleksowego rozwoju i postępu w zakresie szeroko ro-
zumianej automatyzacji energetyki - zarówno procesów technologicz-
nych jak i zarządzania. 

Gdy rozpoczęto działania przystosowujące Instytut do nowych wa-
runków gospodarki rynkowej, to – poza zmianami w strukturze orga-
nizacyjnej – podjęto decyzję o rozwoju kompleksowego systemu au-
tomatyki bloków energetycznych – MASTER (hardware i software). 
Kontynuowano także prace badawczo-wdrożeniowe nad systemem au-
tomatycznej regulacji mocy i częstotliwości (ARCM) w KSE. Zinten-
syfikowano i ukierunkowano działalność naukową. Poszerzono zakres 
działań Instytutu o zagadnienia organizacji rynku energii oraz mechani-
zmów rynkowych.

W 1997 r. Instytut jako pierwsza jednostka badawczo-rozwojowa 
w kraju, wprowadził System Zapewnienia Jakości ISO 9001 w pełnym 
zakresie działalności.

Systemy i urządzenia
IASE zatrudnia ok. 80 osób, w tym znaczną liczbę specjalistów o du-

żym doświadczeniu w uruchamianiu urządzeń automatyki na obiektach 
energetycznych.

Główne kierunki działania Instytutu, to: automatyzacja obiektów 
energetycznych i przemysłowych, automatyzacja procesów technolo-
gicznych i centrów dyspozytorskich oraz prace badawczo-rozwojowe 
i projektowe, dostawy sprzętu i oprogramowania, montaż i uruchomie-
nie systemów oraz urządzeń na obiektach energetycznych, szkolenie ob-
sługi, serwis dostarczonych urządzeń i systemów. Instytut jest dostawcą 
systemów i urządzeń automatyki oraz specjalistycznych narzędzi pro-
gramowych, takich jak: system automatyki DCS MASTER – w tym: 
moduły systemu i oprogramowanie narzędziowe systemu, stacje ope-
ratorskie systemu MASTER – SCADA ProSter, elektrohydrauliczne 
regulatory turbin UNIMAT, system monitoringu maszyn wirujących 

UNIKONT wraz z urządzeniami i akcesoriami systemu monitoringu 
maszyn wirujących oraz oprogramowaniem diagnostycznym, układy 
automatycznej regulacji i automatycznego rozruchu bloków energetycz-
nych oraz System Rozdziału Mocy i Algorytmy Oceny Jakości Regula-
cji dla bloków energetycznych, systemy do wykrywania i zapobiegania 
zapłonom i pożarom w młynach węglowych itp.

Ponadto Instytut realizuje przystosowanie układów regulacji i stero-
wań bloków energetycznych do udziału w odbudowie zasilania KSE 
zgodnie z wymaganiami PSE-Operator, pomiary i analizy współpracy 
z siecią elektroenergetyczną, ekspertyzy przyłączeniowe do sieci dys-
trybucyjnej.

W Instytucie funkcjonują zakłady merytoryczne o szerokich kompe-
tencjach i wiedzy, poczynając od zagadnień dotyczących technologii 
wytwarzania energii aż do skomplikowanych narzędzi programistycz-
nych. To w nich powstał m.in. System Automatyki DCS MASTER 3SE 
– kolejna generacja istniejącego od ponad 40. lat systemu, dostosowa-
nego do realizacji złożonych wymagań funkcjonalnych automatyzowa-
nych obiektów energetycznych, a w szczególności bloków energetycz-
nych. Może być stosowany także w innych procesach technologicznych, 
w których wymagania stawiane systemom automatyki są równoważne 
jak w energetyce. DCS MASTER jest jedynym polskim systemem z po-
wodzeniem konkurującym z produktami dużych koncernów międzyna-
rodowych w tej branży.

Prowadzone od szeregu lat prace aplikacyjne kompleksowych syste-
mów automatyki DCS MASTER-Proster, Elektrohydrauliczny regulator 
turbin UNIMAT - wielokrotnie nagradzane były na krajowych i między-
narodowych wystawach.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wro-
cławiu, który w grudniu 2014 r. obchodził 65-lecie działal-
ności, od początku zajmuje się energetyką, tak więc jego 
głównymi kontrahentami były i są wszystkie polskie elek-
trownie systemowe oraz grupa najważniejszych elektrocie-
płowni. 

IASE 
– inżynierska firma innowacyjna

EDWARD ZIAJA od 2007 r. Prezes Zarzą-
du Instytutu Automatyki Systemów Ener-
getycznych Sp. z o.o. we Wrocławiu, jest 
absolwentem Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Wrocławskiej (1971) – spe-
cjalność automatyka układów elektroma-
szynowych. Po ich ukończeniu do1981 r. 
pracowal w Instytucie Układów Elektro-
maszynowych Politechniki Wrocławskiej 
na stanowisku asystenta i starszego asy-
stenta. W latach 1982-88 pracował na bu-
dowach za granicą jako główny inżynier 
w firmie algierskiej EPBTP SAIDA koło 
Oranu oraz w USA (1991). W 1981 r. rozpo-
czął pracę w Instytucie Automatyki Syste-
mów Energetycznych we Wrocławiu jako 
specjalista w Dziale Projektowania Ukła-
dów Automatyki. Później był kierowni-
kiem działu marketingu, pełnomocnikiem 
dyrektora ds. marketingu, pierwszym za-

stępcą dyrektora, zastępcą dyrektora ds. rozwoju i marketingu, zastępcą dyrekto-
ra ds. rozwoju i kluczowych klientów oraz dyrektora (2006–2007). Autor i współau-
tor wielu projektów i patentów, wzorów użytkowych i wdrożeń w elektroenergetyce 
polskiej oraz w Turcji i Algierii, zdobywca 8 nagród Rektora za działalność nauko-
wą i wynalazczą w Politechnice Wrocławskiej, autor ponad 40 prac publikowanych 
w prasie branżowej. Dwukrotnie odznaczony medalem „Za zasługi dla energety-
ki”. Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Komitetu Wielkich 
Sieci Elektrycznych, Karkonoskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji, SEP i Busi-
ness Center Club. Za działalność wynalazczą w Instytucie został odznaczony Krzy-
żem Wynalazczości Królestwa Belgii. W okresie przekształcania Instytutu w spółkę 
z o.o. doprowadził do odbudowania pozycji rynkowej firmy, za co został odzna-
czony w 2008 r. Laurem Białego Tygrysa. Wyróżniony przez Oddział Wrocławski 
SEP medalem im. prof. Kazimierza Idaszewskiego (2010) i Złotą Odznaką Honoro-
wą SEP (2013).
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Systemy te spełniają wszystkie wymagania i normy europejskie. 
Kompleksowy Układy Zabezpieczeń Bloku KUZB, systemy moni-
toringu maszyn wirujących  UNIKONT, algorytmy pracy wyspowej 
i zrzuty obciążenia na potrzeby własne, układy automatycznej regula-
cji cieplnych bloków energetycznych, sterowanie palnikami rozpałko-
wymi, układy automatycznej regulacji (UAR) bloków ciepłowniczych 
i redukcję NOx, to tylko nieliczne rozwiązania implementacje, które zo-
stały wdrożone w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach. A pełna 
lista referencyjna obiektów automatyzowanych przez Instytut obejmu-
je kilkadziesiąt elektrowni, elektrociepłowni i obiektów przemysłowych 
w Polsce, Chinach, Finlandii, Jugosławii, Bułgarii, Turcji, Hiszpanii 
i na Ukrainie 

– Lista oryginalnych rozwiązań IASE, które znalazły zastosowanie 
w energetyce, obejmuje bardzo wiele urządzeń. Niektóre z nich, z lat 
50. i 60. ub. wieku, o ile mi wiadomo – nadmienia prezes Ziaja – pracu- 
ją do dzisiaj. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem Instytutu był 
układ Automatycznej Regulacji Częstotliwości i Mocy KSE (Krajowy 
System Elektroenergetyczny). Prace nad nim zapoczątkowane zostały 
w 1955 r., doprowadzając do uruchomienia tego układu w systemie elek-
troenergetycznym na początku lat sześćdziesiątych. Warto nadmienić, że 
pojęcia definiowane jako sygnały Y1, Y2, Ys itp. powstały w IASE i są 
używane do dziś.

Rozwiązania opracowane w poszczególnych zakładach są kierowane 
bezpośrednio do testowania w Laboratorium Badawczym i Wzorcują-
cym. Oferuje ono również wykonywanie badań środowiskowych urzą-
dzeń lub systemów elektrycznych/elektronicznych w zakresie kompaty-
bilności elektromagnetycznej (EMC), ERM/EMC urządzeń do transmisji 
radiowej, klimatycznych, mechanicznych i bezpieczeństwa elektrycz-
nego (tłumienności ekranów elektromagnetycznych). W Laborato-
rium wdrożono System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 
17025:2005+Ap1:2007. Instytut uzyskał certyfikaty akredytacyjne: 
AB 1384 dla Laboratorium Badawczego oraz AP 145 dla Laboratorium 
Wzorcującego wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Obecnie Instytut współpracuje z powołanym na Politechnice Wro-
cławskiej Konsorcjum Smart Power Grids Polska, którego celem 
jest rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych. Najnowsze prace poświęcone są ocenie mode-
li koncepcyjnych inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz moż-
liwości wdrożenia standaryzacji światowych w warunkach krajowych. 
Ponadto doświadczenia Instytutu zdobyte w procesie konsolidacji syste-
mów w ramach UCTE są wykorzystywane w dyskusji nad kodami sie-
ciowymi wprowadzanymi w ENTSO-E.

Także realizacja programów unijnych wymaga współpracy z jed-
nostkami naukowymi. W latach 2004–2006 IASE zrealizował projekty: 
CEPRIN (The Center for Process Innovation) – Centrum Promowa-
nia Innowacji w Energetyce na Terenie Dolnego Śląska), którego ce-
lem było stworzenie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami sek-
tora energetyki, ośrodkami badawczymi prowadzącymi prace z zakresu 
systemów energetycznych, dużymi odbiorcami energii, odbiorcami in-
dywidualnymi i samorządami (gminy, powiaty) oraz ABS-Klaster Unii 
Europejskiej: którego celem było utworzenie innowacyjnego klastra dla 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska.

Obecnie IASE uczestniczy w programie „Efektywny rozwój ener-
getyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach. 
EnergyRegion” realizowanym w ramach programu dla Europy Środ-
kowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(ERDF). Całkowity budżet projektu, który zakończył się w tym roku, 
wynosi 2,6 mln euro, w tym dofinansowanie z ERDF – 2,17 mln euro. 
Zasadniczym celem programu było stworzenie strategii zrównoważone-
go rozwoju energetyki odnawialnej w wytypowanych regionach, w po-
szczególnych krajach, z uwzględnieniem jej aspektów technologicznych 
i społecznych. Koordynatorem Projektu jest Poltegor – Instytut, Insty-
tut Górnictwa Odkrywkowego, a poza IASE uczestniczą w nim Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocław-
ska, jak również Porsenna o.p.s. (Czechy), Local Action Group Mo-
ravian Krast (Słowenia) oraz KEEA Climate and Energy Efficiency 

Agency, Miasto Baunatal, gmina Coelbe i gmina Niestetal (Niemcy). 
A z kolei IASE jest liderem zadania WP5: „Ocena możliwości oszczę-
dzania energii w regionach – energy saving potential evaluation”. 
Dla celów projektu Instytut zbudował pilotowy hybrydowy system ener-
getyki odnawialnej składający się z siłowni wiatrowej w układzie piono-
wym, modułów słonecznych oraz bardzo wydajnego wysokotemperatu-
rowego ogniwa paliwowego 

Nagrody i wyróżnienia
IASE jest laureatem wielu nagród, m.in. resortowych za oryginalne 

rozwiązania i wdrożenia. – Mogę z dumą zaznaczyć, że Instytut jest wła-
ścicielem ponad setki patentów. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu opa-
tentował i wdrożył kilkanaście rozwiązań. Urządzenia i systemy prezen-
towane były na międzynarodowych salonach wynalazków i innowacji, 
gdzie zostały uhonorowane kilkunastoma złotymi i srebrnymi medala-
mi. Nagrody i wyróżnienia otrzymywane na międzynarodowych targach 
i konferencjach są dla mnie szczególnie cenne. Dają one możliwość po-
równania naszych rozwiązań z rozwiązaniami renomowanych firm o za-
sięgu światowym. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że nie ustępujemy za-
granicznej konkurencji – mówi prezes.

Na liście nagród znalazło się wiele innowacyjnych rozwiązań, które 
zostały wyróżnione w konkursach na targach krajowych i zagranicznych 
np. złoty medal z wyróżnieniem otrzymany na 63. Targach Wynalazczo-
ści, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 
2014 w Brukseli za wynalazek „Sposób wykrywania i ostrzegania 
przed zakłóceniami w swobodnym spływie strumienia paliwa stałe-
go w przykotłowym zasobniku węgla zespołu młynowego”.

Plany
– To przede wszystkim pozostanie wiodącą inżynierską firmą innowa-

cyjną. Grupa kilku młodych inżynierów zdecydowała się rozpocząć pra-
ce doktorskie. Zamierzamy również tworzyć nowe i rozwijać istniejące 
komputerowe systemy sterowania obiektami energetycznymi. Do tej gru-
py zaliczam jedyny polski system sterowania DCS MASTER, w niczym 
nieustępujący rozwiązaniom światowych koncernów. Mogę tylko pod-
kreślić, że prace badawczo-rozwojowe będą w dalszym ciągu realizo-
wane z własnych środków. Utrzymanie najwyższego poziomu prac akre-
dytowanych laboratoriów: badawczego i wzorcującego będzie również 
oznaką wielkiej dynamiki IASE. Naszą misją jest utrzymanie potencjału 
badawczo-rozwojowego oraz ciągła implementacja rozwiązań innowa-
cyjnych nie tylko w energetyce – deklaruje prezes Edward Ziaja.

Stąd w planach jest m.in. utrzymanie ścisłej współpracy z dotychcza-
sowymi jednostkami naukowymi oraz nawiązanie współpracy z wio-
dącymi jednostkami naukowymi (Centrum Energetyki AGH) w takich 
dziedzinach jak: bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń i oprogramo-
wania, automatyzacja systemów alternatywnych źródeł energii, automa-
tyzacja procesów technologicznych w zakładach przemysłowych innych 
branż niż energetyka (KGHM) itp.

Jerzy Robert



28

Oferta

W 2012 r. dotychczasowi akcjonariusze postanowili sprzedać 
założoną w 1992 r. spółkę Remak-Rozruch. Jej zakupem 
interesowały się firmy z branży energetycznej, w tym dwa 
duże koncerny międzynarodowe. Z chwilą pogorszenia się 

koniunktury na rynku, firmy te wycofały się, a ofertę kupna złoży-
ły mniej znane podmioty. W tej sytuacji członkowie Zarządu Remak-
-Rozruch założyli spółkę SBB Investments Sp. z o.o., która w poro-
zumieniu z mającym 35% udziałów partnerem strategicznym, firmą 
J.T.C. S.A. – wykupiła udziały Remak-Rozruch. W listopadzie 2014 r. 
firma zmieniła nazwę na SBB ENERGY S.A.

– Siła spółki wynika z wysokich kwalifikacji pracowników: nie ma 
w Polsce elektrowni, kotła, turbiny czy instalacji odsiarczania spa-
lin, której nie poznali pracując na rozruchach i montażach – mówi 
Ziemowit Słomczyński, prezes SBB ENERGY. – Firma od począt-
ku swego istnienia była firmą rozruchową. Ówczesny Zarząd, wyko-
rzystując wiedzę specjalistyczną swoich pracowników rozszerzył profil 
działalności, powołując pion montażu elektrycznego oraz pion monta-
żu mechanicznego. Ponadto we współpracy z polskim oddziałem ame-
rykańskiej firmy Nalco Mobotec spółka zaczęła oferować rozwiązania 
w zakresie instalacji redukcji NOx.

Technologie ROFA i Rotamix
Pierwotna metoda redukcji emisji NOx za pomocą systemu ROFA 

polega na stopniowaniu paleniska i optymalizacji procesu spalania. 
Wprowadzenie spalin w poprzeczny ruch rotacyjny powoduje popra-
wę sprawności spalania, równomierny rozkład temperatur oraz stęże-
nia poszczególnych składników spalin w całej objętości komory pale-
niskowej. Dzięki temu powstawanie paliwowych tlenków azotu jest 
ograniczone, a stężenia na wylocie z komory paleniskowej oscylują na 
poziomie 200 mg/Nm3, przy zachowaniu dopuszczalnych wartości stę-
żenia CO, zawartości węgla w popiele i zachowaniem pozostałych pa-
rametrów kotła.

Drugim etapem redukcji emisji NOx jest system selektywnej nieka-
talitycznej redukcji SNCR, Rotamix, dzięki któremu następuje dalsza 
redukcja NOx za pomocą wtrysku reagenta. Optymalne wykorzystanie 
związków chemicznych w procesie redukcji niekatalitycznej zapewnia 
uprzednio zainstalowany system ROFA, ujednorodniający profil tem-
peratur oraz stężeń NOx w spalinach w całym przekroju kotła. Zuży-
cie reagenta w tej technologii (NCR = ~ 1,4) jest znacznie mniejsze niż 
w tradycyjnych systemach SNCR (NSR = ~ 1,8 – 2,2). Dzięki temu 
możliwa jest dalsza redukcja NOx o kolejne 30%, co w połączeniu 
z systemem ROFA daje nam redukcję na poziomie powyżej 80%, z jed-
noczesnym zachowaniem niskiego poziomu ulotu NH3 w spalinach.

– Kombinacja obu metod umożliwia obecnie zejście do poziomu po-
niżej 180 mg/Nm3. Z przeprowadzanych przez nas doświadczeń rozwo-
jowych na obiektach wynika, że możliwe jest osiągnięcie poziomu re-
dukcji nawet do 150 mg/Nm3 – tłumaczy prezes Słomczyński.

Pod koniec 2013 roku firma nabyła 100% udziałów Nalco Mobotec 
Polska sp. z o.o. uzyskując tym samym prawo wyłącznej licencji na 
technologię ROFA i Rotamix na terenie Polski oraz 22 krajów Euro-
py Środkowej i Wschodniej, zmieniając jej nazwę na RRTec Sp. z o.o.

Projektowanie, dostawa i montaż instalacji redukcji NOx jest obec-
nie głównym co do wielkości obrotu obszarem działalności SBB 
ENERGY S.A. Wynika to z faktu, że do końca 2015 r. wszystkie duże 
źródła spalania muszą być wyposażone w urządzenia redukujące NOx 
poniżej 200 mg/Nm3 (część zakładów posiada derogacje przesuwają-
ce terminy implementacji do końca roku 2017). Równocześnie, zgod-

nie z Dyrektywą IED trwają prace nad implementacją kolejnych obo-
strzeń w zakresie emisji przemysłowych – aktami obowiązującymi 
będą dokumenty referencyjne BAT i BREF, w wyniku których limi-
ty będą jeszcze bardziej zaostrzone. W związku z powyższym firma 
prowadzi prace rozwojowe, które zaowocowały udoskonaleniem po-
siadanych technologii, zastrzeżeniem znaków towarowych RROFA® 
i RRMIX®. Niezależnie od tego nawiązano współpracę z partnerami 
technologicznymi w zakresie katalitycznych metod odazotowania spa-
lin (SCR).

W grudniu 2010 r. Remak-Rozruch SA w konsorcjum z Nalco Mo-
botec Polska Sp. z o.o., podpisał z Zarządem ZE PAK SA umowę na 
modernizację kotła pyłowego opalanego węglem brunatnym OP650b 
bloku nr 5 w elektrowni Pątnów I w celu redukcji emisji tlenków azo-
tu do poziomu poniżej 180 mg/Nm3 oraz podwyższenie sprawności 
cieplnej kotła. W ramach umowy zainstalowano instalację redukcji 
emisji NOx według technologii ROFA i Rotamix oraz dokonano mo-
dyfikacji kotła i związanych z nim układów pomocniczych, m.in. ste-
rowania i układu spalania w kotle. We wszystkich branżach prace były 
prowadzone „pod klucz”. Inwestycja została z sukcesem zakończona 
w czerwcu 2012 r. Efektem udanej realizacji jest podpisany z ZE PAK 
kolejny kontrakt na modernizację kotłów nr 1 i 2 w Elektrowni Pąt-
nów, obejmujący zabudowę systemu redukcji NOx, ale również wy-
mianę części ciśnieniowej oraz konstrukcji nośnej kotłów. – Tego za-
dania nie powstydziliby się najwięksi producenci urządzeń kotłowych 
– podkreśla prezes.

W latach 2012–2014 instalacja SNCR została zainstalowana na ko-
tle BC1 w EC Wrocław – kocioł OP-230 na węgiel kamienny i bioma-
sę. Sukcesem zakończył się także podpisany z PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna SA kontrakt na dostawę i montaż instalacji do 
redukcji tlenków azotu na blokach nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Turów (lata 
2012–2013). W lutym 2014 r. SBB ENERGY podpisało kolejny kon-
trakt dla bloków nr 4, 5 i 6, w ramach którego zrealizuje kompletny 
projekt, dostawy, montaż i rozruch instalacji redukcji emisji NOx we 
wszystkich branżach oraz rozbudowę instalacji rozładunku i magazy-
nowania reagenta. Prace zostaną zakończone w tym roku, a po zakoń-
czeniu realizacji firma zapewni obsługę gwarancyjną. 

W listopadzie 2010 roku przekazana została do eksploatacji insta-
lacja redukcji NOx na kotle nr 3 w PGE GiEK SA Elektrowni Opole. 
W listopadzie 2014 r. PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole do- 
konała odbioru końcowego instalacji deNOx na zmodernizowanym 
bloku nr 4. Tym samym zakończono pierwszy z trzech etapów pod-
pisanego w lutym 2013 r. projektu „Redukcja Emisji NOx poniżej 
200 mg/Nm3 na blokach nr 1, 2 i 4 metodami niekatalitycznymi 
w PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Opole”, a realizowanego 
przez konsorcjum firm SBB ENERGY i RRTec sp. z o.o. Projekt ten 
obejmuje kompleksową realizację prac związanych z redukcją NOx 
oraz budowę węzła rozładunku i magazynowania roztworu mocznika. 
W stycznia 2015 r. została przekazana do eksploatacji instalacja na blo-
ku nr 1, a zakończenie ostatniego etapu zadania dla bloku nr 2 przewi-
dziane jest w lutym 2016 r.

We wrześniu 2014 r. SBB ENERGY podpisało kontrakt z Elek-
trociepłownią Będzin Sp. z o.o. na budowę instalacji odsiarczania 
i odazotowania spalin na kotłach OP-140 nr 6, OP-140 nr 7 i WP-70 
nr 5. W zakresie odazotowania zastosowana zostanie technologia 
RROFA i RRMIX. Instalacja odsiarczania metodą półsuchą zostanie 
zrealizowana we współpracy z firmą Clyde Bergemann, znaną w Pol-
sce dotychczas jako dostawca zdmuchiwaczy, a dysponującą licznymi 

Fachowcy nie tylko 
od redukcji emisji NOx
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światowymi referencjami w tym zakresie, głównie w USA. Instalacja 
w Będzinie będzie pierwszą jej realizacją w Europie. Zakończenie prac 
planowane jest w listopadzie 2017 r.

Nie tylko rozruchy
Sukcesy na rynku technologii redukcji NOx nie oznaczają, że firma 

zapomniała o swoich korzeniach, czyli pracach rozruchowych. Uzu-
pełniają je prace chemiczne: trawienie chemiczne kotłów i dmucha-
nie rurociągów. W siedzibie firmy w Opolu, działa laboratorium che-
miczne – sekcja grupy rozruchowej, w którym na podstawie analiz 
chemicznych dokonuje się wyboru właściwej technologii trawienia. 
W tym roku laboratorium zostanie rozbudowane o sekcję węglową, 
co pozwoli na prowadzenie własnych badań przemiałów pyłu węglo-
wego, kinematyki spalania i innych analiz chemicznych pomocnych 
w procesach optymalizacyjnych.

W lipcu 2014 r. z sukcesem wykonano dostawy, montaż oraz de-
montaż instalacji pomocniczej do chemicznego czyszczenia kotła 
bloku 600 MW Šoštanj w Słowenii, który był wykonywany dla firmy 
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH.

– Przy pracach związanych z chemicznym czyszczeniem oraz roz-
ruchem pomagają nam własne grupy montażu mechanicznego i elek-
trycznego oraz automatyki, które powstawały wokół trzonu rozrucho-
wego. Grupy te stopniowo się rozwijały i w pewnym momencie zaczęły 
samodzielnie pracować. Przykładem są prace mechaniczne w ramach 
remontów kapitalnych kotłów w Elektrowniach Łaziska i Łagisza. 
W zakresie kompleksowej obsługi części elektrycznej i automatyki je-
steśmy podwykonawcami Mostostalu Zabrze, który w Środzie Śląskiej 
rozbudowuje fabrykę katalizatorów samochodowych firmy BASF – 
największy tego typu zakład w Europie. Pracujemy też na zlecenie fir-
my Siemens na oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie.

W ostatnim czasie zakończono m.in. rozruch bloków gazowo-pa-
rowych o mocy 42,8 MWel w Elektrociepłowni Głogów i Polkowice 
oraz rozruch turbozespołu SST-300 wraz z systemami pomocniczymi 
w Elektrociepłowni Zgierz. Dokonano również rozruchu instalacji na-
węglania w Elektrociepłowni 3 Łódź.

Należy również pamiętać o wcześniejszych pracach rozruchowych 
przy budowie największych jednostek wytwórczych w Polsce, do któ-
rych zaliczamy Elektrownię Patnów II – blok 460 MW, Elektrownię 
Łagisza – blok 460 MW oraz Elektrownię Bełchatów – blok 858 MW.

Obecnie trwają prace w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej 
przy rozruchu bloku o mocy 71 MW, a także na dwóch (we Wrocławiu 
i w Krakowie) z czterech budowanych przez RAFAKO instalacji od-
siarczania spalin.

Warto wspomnieć, że na zlecenie stałych zagranicznych partnerów 
takich jak Alstom, Foster Wheeler czy Andritz inżynierowie rozruchu 
SBB ENERGY uczestniczą w projektach na terenie Europy oraz Azji.

W tym roku firma podpisała kontrakty na rozruch bloku o mocy 
50 MWel w Elektrociepłowni Tychy oraz rozruch spalarni odpadów ko-
munalnych w Koninie. 

Wielobranżowy charakter firmy pozwala również na kompleksową 
realizację zadań takich jak np. przeprowadzoną w latach 2010–2011 
rozbudowę elektrociepłowni gazowej w Siedlcach. W ramach tej umo-
wy zdemontowano z elektrociepłowni w Starachowicach instalacje 
i urządzenia (m.in. dwie turbiny gazowe o mocy 13,6 MW wraz z ko-
tłami odzysknicowymi oraz turbinę parową o mocy 10 MW), które 
zostały przeniesione i zmontowane w PEC Siedlce. Firma wykonała 
również kompleksowy rozruch zmontowanego własnymi siłami blo-
ku gazowo-parowego.

– Czegoś takiego nikt w Polsce jeszcze nie zrobił. W inwestycji tej 
uczestniczyli specjaliści wszystkich branż z naszej firmy, cała firma – 
wspomina prezes.

Dalszy rozwój
Firma równocześnie uczestniczy w kilkudziesięciu większych lub 

mniejszych projektach. Obecnie zatrudnia 360 pracowników, z któ-
rych większość pracuje na budowach zarówno w ramach generalne-

go wykonawstwa, jak i przy uruchomieniach, pracach elektrycznych 
i AKPiA oraz montażu mechanicznym. 

Kilka lat temu firma otworzyła w Gliwicach biuro odpowiedzialne 
za przygotowanie dokumentacji ofertowej. Od 2013 roku funkcjonu-
ją tam również Biuro Techniczne i Technologiczne, w których pracuje 
ok. 60 projektantów, technologów i specjalistów w dziedzinie modelo-
wania numerycznego.

– To nasze centrum wiedzy, w którym analizujemy doświadczenia 
z realizacji, przygotowujemy techniczną część projektów oraz rozwija-
my nasze technologie. Wymaga to wiele specjalistycznej pracy, bo np. 
sprawdzenie czy nasza technologia redukcji NOx nadaje się do dane-
go kotła odbywa się drogą modelowania numerycznego, a to oznacza 
także pewne nakłady finansowe. Jesteśmy przygotowani na konkuro-
wanie z innymi podmiotami, niestety często przetargi są unieważniane 
bez podania przyczyny, lub z powodu niedoszacowania budżetu przez 
zamawiającego. Nikt nie bierze pod uwagę poniesionych przez oferen-
tów kosztów przygotowania ofert. Ponadto oferty te zwykle zawierają 
już istotne rozwiązania technologiczne, co w pewnym sensie jest formą 
bezpłatnego przekazania własności intelektualnej. Coraz częściej duże 
firmy, zgodnie ze swoimi zasadami korporacyjnymi wycofują się ze 
składania ofert w przetargach, w których umieszczane są niespotyka-
ne ryzyka i wymagania. Zamawiający poprzez swoje nadmierne obo-
strzenia sami powodują wzrost cen usług, bo przecież składane oferty 
zawierają również kalkulację narzuconych ryzyk. Pomimo to, zgodnie 
z zasadami Ustawy o Zamówieniach Publicznych, najistotniejsze jest 
kryterium najniższej ceny, a to zwykle nie idzie w parze z najlepszą, czy 
chociaż optymalną jakością – mówi prezes Słomczyński.

W styczniu 2015 r. SBB ENERGY nabyło 35% udziałów firmy 
ICS Industrial Combustion Systems Sp. z o.o. – To mała, ale do-
świadczona firma inżynierska. Już wcześniej z nią współpracowaliśmy 
i wiemy, że ma duży potencjał naukowy. Razem mamy jedne z większych 
w Polsce komercyjnych mocy obliczeniowych w zakresie modelowania 
numerycznego procesów spalania – wyjaśnia prezes.

Firma ma wiele pomysłów na dalszy rozwój. Ich realizacja będzie 
wymagała wsparcia finansowego ze środków unijnych lub funduszu 
na prace badawcze.

– Pracujemy nad rozwojem nowych technologii, m.in. w zakresie me-
tod katalitycznych. Interesujemy się też odnawialnymi źródłami ener-
gii, szczególnie toryfikacją biomasy. Mamy dwa stanowiska doświad-
czalne na Politechnice Częstochowskiej i Politechnice Wrocławskiej. 
Jesteśmy gotowi zaoferować komercyjne rozwiązania dotyczące spala-
nia toryfikatu z biomasy w celach energetycznych – zdradza Ziemowit 
Słomczyński, Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A.

Jerzy Bojanowicz

ZIEMOWIT SŁOMCZYŃSKI (ur. 1968 r.), 
od sierpnia 2012 r. Prezes Zarządu 
SBB ENERGY SA, jest absolwentem Wy-
działu Budowy Maszyn w Instytucie Ma-
szyn Cieplnych Politechniki Częstochow-
skiej oraz studiów podyplomowych na 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
w zakresie zarządzania finansami przed-
siębiorstw. Ponadto ukończył studia po-
dyplomowe na Politechnice Śląskiej/
University of Minnesota w zakresie re-
strukturyzacji przemysłu ciężkiego oraz 
studia w zakresie czystych i zrównowa-
żonych systemów energetycznych na 
Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska 
Politechniki Częstochowskiej. Pracę za-
wodową rozpoczął w 1991 r. w Elektrow-
ni Łagisza: zaczynał jako Obchodowy 
Kotła, a skończył na stanowisku zastęp-
cy Dyrektora ds. Technicznych w Tauron 

Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza (2005–2012). Współautor patentów 
„Układ regulacji i optymalizacji pracy w czasie rzeczywistym układów chłodze-
nia elektrowni kondensacyjnych i elektrociepłowni” i „Sposób redukcji siarki 
w gazach spalinowych, zwłaszcza w kotle energetycznym”. Pomysłodawca i współ-
twórca układu automatycznej regulacji spalania w kotle (Elektrownia Łagisza).
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Z działalności izby

Tadeusz Witos, wiceprezes Zarządu PGE GiEK SA, po powitaniu, 
poinformował o przyjętej w 2014 r. strategii PGE SA do 2020 r. W tym 
czasie Grupa zainwestuje 50 mld zł, z czego gros – PGE GiEK SA. 
– W tym roku plan inwestycyjny przekracza 6 mld zł. Wszystkie inwe-
stycje, a jest ich ponad 2 tys., dzielimy na inwestycje strategiczne i mo-
dernizacyjno-odtworzeniowe. Inwestycji strategicznych w nowe moce, 
ochronę środowiska i tzw. innych jest kilkadziesiąt. 

Grupa PGE realizuje projekty w Opolu (2 × 900 MW) i Gorzowie 
Wlkp. (blok parowo-gazowy o mocy 138 MW), kończy moderniza-
cję bloków w Elektrowni Bełchatów – pozostały jeszcze bloki nr 9 
i 10, buduje instalację termicznego przetwarzania odpadów w Rze-
szowie i rozpoczęła modernizację dwóch bloków w Elektrociepłowni 
Pomorzany. Kończy budowę instalacji odazotowania spalin w Elek-
trowniach Dolna Odra i Opole oraz instalacji odsiarczania spalin 
w Elektrociepłowni Bydgoszcz. Stara się o koncesję na wydobywanie 
węgla w odkrywkach Złoczew i Gubin oraz planuje budowę wyciągu 
nadkładowego na odkrywce Szczerców.

Bolesław Cirkos, główny specjalista – dyrektor Projektu Budowy 
Nowego Bloku – PGE GiEK SA. Przypomniał, że podpisany 10 lipca 
2014 r. kontrakt realizuje konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power 
Systems Europe GmbH (lider) z Duisburga, Tecnicas Reunidas SA 
z Madrytu i Budimex SA. Obejmuje on zaprojektowanie i wykonanie 
„pod klucz” do lipca 2019 r. bloku energetycznego o mocy elektrycz-
nej netto 450 MWe z kotłem parowym pyłowym o parametrach nad-
krytycznych z wtórnym przegrzewem i turbiną kondensacyjną z gene-
ratorem wraz z instalacjami i obiektami przynależnymi, który będzie 
spełniał wymagania obowiązujące w Polsce w dniu podpisania Proto-
kołu Przejęcia Bloku (będzie miał status CCS Ready) do Eksploatacji. 
Zadania towarzyszące, realizowane poza głównym kontraktem, obej-
mują budowę obiektów układu nawęglania, sieci mediów dla nowego 
bloku, obiektów elektroenergetycznych i obiektów liniowych (estaka-
dy technologiczne) oraz rozbudowę systemów sterowania, zabezpie-
czeń i obiektów przygotowania wody oraz przebudowę obiektów go-
spodarki olejem i układu odpopielania i odżużlania.

– Zadania towarzyszące są skomplikowane ze względu na powią-
zanie z harmonogramem kontraktu głównego i gęsto zabudowany te-
ren lokalizacji. Większość zadań zrealizują spółki zależne PGE, ale na 
część będą ogłaszane przetargi – zapowiedział dyr. Bolesław Cirkos. 
Zaznaczył, że sąsiedztwo Niemiec i Czech sprawia, iż uzyskanie de-
cyzji administracyjnych wymaga postępowania transgranicznego, co 
wydłuża czas ich uzyskania.

Nie tylko nowy blok
Artur Kin, który na początku powitał uczestników Konferen-

cji w imieniu dyrekcji i pracowników, omówił kluczowe inwestycje 
w Elektrowni Turów. Zaczął od danych za 2014 r.: wydobycie węgla 
brunatnego – 49,97 mln ton (51,31 mln ton w 2013 r.), moc elektrycz-
na zainstalowana – 10,6 GW (11,0 GW), produkcja energii elektrycz-
nej – 53,3 TWh netto (55,6 TWh), sprawność elektrowni – 39,58%, 
w 2015 r. (plan) – 39,71%, a w 2020 r. – 42%. 

– Podpisując traktat o wejściu do Unii Europejskiej zobowią-
zaliśmy się do wyłączenia czterech najbardziej emisyjnych bloków 
w Elektrowni Turów. Ich wyłączanie począwszy od 2011 r. spowodo-
wało spadek produkcji energii elektrycznej o 30%. Wszystkie inwe-
stycje z obszaru prorozwojowego zaplanowano, by były zrealizowane 
w sposób optymalny, przy jak najmniejszych nakładach finansowych. 
Budowę nowego bloku rozszerzyliśmy o modernizację bloków 1–3.

Wśród inwestycji prośrodowiskowych dyrektor wymienił reduk-
cję hałasu z komina sześcioprzewodowego, budowę za 507,7 mln zł 
netto, ale 50% kosztów dofinansowały NFOŚiGW i WFOŚiGW, in-
stalacji mokrego odsiarczania spalin na blokach 4–6. (Uruchomienie 
w grudniu br. ostatniego ciągu technologicznego umożliwi spełnienie 
wymogów dyrektywy IED). Zakończono budowę instalacji odazoto-
wania spalin metodą niekatalityczną na blokach 1–3, a do końca roku 
zakończą się prace na blokach 4–6. Inwestycję wartości 39,7 mln zł, 
która umożliwi blokom spełnienie wymagań dyrektywy IED w zakre-
sie emisji NOx, realizuje Konsorcjum Babcock Noell GmbH (Lider) 
i Bilfinger Infrastructure SA. Lokalna firma EGBUD Sp. z o.o. odbu-
dowuje, kosztem 57,3 mln zł, zaporę na rzece Witka, zniszczoną po 
dużych opadach deszczu w 2010 r. Nowa, której odbiór zaplanowano 
w lutym 2017 r., pozwoli na piętrzenie wody o 5 m wyżej. 

W układzie wyspowym (generatorowa, turbinowa, kotłowa, elek-
trofiltry, automatyka, elektryka) zostanie przeprowadzona komplek-
sowa modernizacja bloków 1–3. Oferty są składane do końca czerwca, 
a wybór wykonawcy nastąpi do końca br. Po zakończeniu inwesty-
cji (koniec 2019 r.) sprawność brutto bloków wzrośnie z 38,5% do 
42,05%, a nominalna moc z 235 do 250 MWe. Wówczas Elektrow-
nia osiągnie blisko 2000 MWe mocy – dziś 1488 MWe. – Znakomi-
cie poprawi to ekonomikę całego kompleksu – obniży koszty jednost-
kowe, co sprawi, że będziemy sobie dobrze dawali radę z konkurencją 
na rynku energii elektrycznej – deklaruje dyrektor. Mniejsze inwe-
stycje to wymiana młynów w Przemiałowni Kamienia Wapiennego 
(ok. 40 mln zł), budowa instalacji odpylania i odkurzania układów 
nawęglania (wkrótce zostanie ogłoszony przetarg) i kotłowni blo-
ków 1–6 z uwzględnieniem wymagań Dyrektyw ATEX (ok. 30 mln 
zł) oraz zagospodarowanie gipsu z IOS na blokach 4–6 i nowym, 
o sprawności znamionowej netto 43,4%.

Nowy blok to najważniejsza inwestycja. Wartość kontraktu: 3,25 
mld zł netto, ale Elektrownia sama wykona układy odpopielania, na-
węglania, gospodarki wodnej i wyprowadzenia mocy, co łączne na-
kłady podnosi do 4 mld zł. W zależności od podjętych w połowie 
2016 r. ustaleń odnośnie do BAT nie wykluczone jest dostosowa-
nie bloku do standardów emisyjnych ostrzejszych niż obowiązujące 
w chwili podpisywania kontraktu.

– Znaczenie tej inwestycji rośnie, gdyż działające bloki o mocy 200 
MW będą rewitalizowane i zostaną wyłączone w latach 2025–2030. 
Zastąpią je jednostki spełniające wymagania środowiskowe i o wyż-
szej sprawności – powiedział dyr. Krystek. Dodał też, że w wyniku 
działań Izby w kontraktach liczy się nie tylko cena. 

Wykorzystać co się da
Paweł Krzyżanowski, główny specjalista, zastępca dyrektora Bu-

dowy Nowego Bloku – Elektrownia Turów, przedstawił uwarunkowa-
nia inwestycji, które uwzględniają dalsze plany funkcjonowania Elek-
trowni, otoczenie zewnętrzne i technologiczne. Początkowo blok miał 
mieć moc 460 MW netto, ale dopasowano ją do zasobów złoża Tu-
rów. Ponieważ nie ma komercyjnych jednostek z kotłem fluidalnym 
na węgiel brunatny o mocy 450 MW, więc wybrano kotły pyłowe, 

Na zachodnich krańcach rubieży polskich, ale w środku 
Europy, powitał Sławomir Krystek, Dyrektor Generalny 
Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, 
uczestników konferencji „Budowa nowego bloku ener-
getycznego 450 MW w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia 
Turów” (2–3 czerwca 2015 r.).

Konferencja w Bogatyni

Nowy blok w Elektrowni Turów
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z mokrą instalacją odsiarczania i wyprowadzeniem spalin przez chłod-
nię kominową. Z trzech lokalizacji wybrano obszar w zachodniej czę-
ści Elektrowni. Wymagało to jednak m.in. wyburzenia trzech chłodni 
kominowych i komina, zmiany trasy kabla 6 kV oraz lokalizacji roz-
dzielni Z0BLR, wycinki drzew, a także przebudowę dróg dojazdo-
wych do placu budowy i wzmocnienie wiaduktu. 

Nowy blok wykorzysta istniejącą infrastrukturę: układy zasilania 
w paliwo, wodę, sorbentu do odsiarczania, rezerwowego zasilania 
układów elektrycznych, odprowadzenia odpadów paleniskowych 
i ścieków.

Dyr. Krystek życzył inwestorowi, by blok został zbudowany w ter-
minie, bo w tym roku miesięczne zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną jest o 2% większe od możliwości systemu, gdy w latach 
2013–2014 wzrost był o 0,5%. A wiatraki jej nie dostarczą, ponieważ 
mają znaczne wahania mocy.

Lider Konsorcjum
Jest nim powstała 1 lutego 2014 r. spółka Mitsubishi Hitachi Po-

wer Systems Europe. W jej skład wchodzi 59 podmiotów, zatrudnia 
2 tys. osób i ma 154 mln euro kapitału. Horst-Dieter Berten, wice-
prezydent ds. handlowych MHPS, poinformował, że Spółka w ponad 
20 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Płn. i Płd. zbu-
dowała ponad 40 tys. MW i sprzedała ponad 1 tys. turbin wiatrowych, 
a w Polsce chce rozwijać działalność serwisową. W Duisburgu zajmu-
je się m.in. sprzedażą konstrukcji stalowych i produkcją części ciśnie-
niowych. Z firmami petrochemicznymi pracuje nad produkcją syn-
tetycznego gazu ziemnego oraz technologią magazynowania energii 
w postaci skroplonego powietrza, nowymi materiałami i odnawialny-
mi źródłami energii. 

Rozwiązania techniczne i technologiczne bloku, podstawowe para-
metry, harmonogram realizacji i organizację jego budowy przedsta-
wił Sebastian Hoff, kierownik Projektu Turów – MHPS. Zamówienie 
jest realizowane w formie projektu „pod klucz”. MHPS dostarczy ko-
cioł, układy pomocnicze kotłowni (młyny, palniki, ruszt dopalający, 
wentylatory), elektrofiltr i DCS, a jego partner wewnętrzny – Mitsubi-
shi Hitachi Power Systems Ltd. – turbozespół, wyposażenie pozablo-
kowe i IOS. Natomiast utworzona spółka cywilna Tecnicas Reunidas/
Budimex odpowiada za prace budowlane, wyposażenie elektryczne, 
instalacje pomocnicze i całą konstrukcję.

– Jesienią przystępujemy do wykopów pod maszynownię i kotłow-
nię. W sierpniu 2016 r. odbędzie się uroczystość ustawienia pierwszej 
kolumny kotła. W marcu 2018 r. planujemy hydrauliczną próbę ci-
śnieniową kotła. Przekazanie do eksploatacji, czyli pierwszy rozruch 
na oleju planujemy we wrześniu, a pierwszy rozruch na węglu – w li-
stopadzie 2018 r. Zastosujemy 2-stopniowy układ odzyskiwania ciepła 
ze spalin: ok. 30% spalin zostanie wykorzystanych do podgrzewania 
kondensatu i wody zasilającej. A zainstalowana przed IOS chłodni-
ca spalin ich ciepło wykorzysta do podgrzewania powietrza spalania.

Szczegółowo omówił kocioł przepływowy Bensona 1037 ton pary 
na godzinę (120 m wysokości) oraz układy powietrza do spalania, do-
prowadzania węgla – odprowadzania popiołu i odzyskiwania ciepła ze 
spalin, technologię palnika węglowego RS, młyn DGS i turbinę typu 
TC2F-48 o podwójnej regulacji o mocy wyjściowej 496,1 MW (brut-
to)/450 MW (netto). 

Szansa dla innych
Prezentację Wojciecha Szweda, szefa zakupów MHPS na Pol-

skę, Sławomir Krystek zapowiedział jako najbardziej interesującą dla 
uczestników Konferencji. 

MPHS ma 55,4% udziału „wagowego” w kontrakcie, ale… do pol-
skich firm wyśle zapytania ofertowe dotyczące m.in. rozproszonego 
systemu sterowania, zaworów odcinających i regulacyjnych, silników 
SN i NN, elektrofiltru, obrotowego podgrzewacza powietrza i wenty-
latorów. Pozostałą częścią po połowie dzielą się Budimex i Tecnicas 
Reunidas, w których gestii są m.in. projekty budowlany i wykonaw-
cze konstrukcji stalowej kotła/maszynowni oraz kanałów i izolacji, 

dostawy, m.in. konstrukcji stalowych, kanałów, izolacji oraz układów 
odpopielania i odżużlania. A także roboty budowlane (obiekty, infra-
struktura), montaż mechaniczny i elektryczny oraz wszelkie podłą-
czenia, rozbiórki, zabezpieczenia itp. Właściciel we własnym zakresie 
wykona składowisko węgla, układ nawęglania, obiekty magazynowe 
paliwa i kamienia wapiennego, stację wody demi, woda procesowa, 
kotłownię rozruchową, sieć i system dystrybucji prądu. 

Prezentację zakończyło omówienie procedur przetargowych zwią-
zanych z wyborem wykonawcy/dostawcy i zasad kontraktacji.

Problemy
Po przerwie Konferencję prowadził Marian Bosowski, wicedyrek-

tor IGEiOŚ.
Włodzimierz Siporski, dyrektor Budowy Bloku – Budimex SA, 

przedstawiając projekt organizacji robót, podkreślił niesprzyjające 
warunki realizacji kontraktu: utrudniony dojazd do placu budowy, 
który komplikuje decyzja burmistrza Bogatymi ograniczająca ładow-
ność pojazdów do 6 t, ograniczoną powierzchnię i różne miejsca skła-
dowania.

Marian Żmija, pełnomocnik dyrektora ds. Elektrowni Turów – 
EPK SA i Rafał Szubert, Generalny Projektant Energoprojekt Ka-
towice SA, który pierwsze zlecenia z Turowa uzyskał w 1990 r., in-
westycję przedstawili jako szytą „na miarę”. W 2006 r., przy udziale 
inwestora, EPK wykonał analizę najistotniejszych uwarunkowań 
techniczno-ekonomicznych mających wpływ na wybudowanie no-
wego bloku. W 2005 r. zasoby złoża Turów szacowano na 390 mln 
t. Ponieważ zakończenie pracy Elektrowni zaplanowano pierwotnie 
na 2035 r., więc w złożu pozostałoby jeszcze 75–95 mln t węgla. Na 
tej podstawie optymalną wielkość bloku określono na 450–500 MW.

Kolejnymi kryteriami były uwarunkowania środowiskowe, tereno-
we i technologia. W latach 2010–2014 EPK SA wykonał różne ana-
lizy, ekspertyzy i koncepcje, np. kolorystyki nowego bloku i projekt 
budowlany. 

Na zakończenie Konferencji Edward Czarzasty, dyrektor ds. in-
westycji ELBIS Sp. o.o., omówił rolę Inżyniera Kontraktu. Przedsta-
wił obszary działalności tej zależnej od PGE SA Spółki oraz projekty 
przez nią zrealizowane (m.in. blok 858 MW w Elektrowni Bełchatów) 
i aktualne: 2 × 900 MW w Elektrowni Opole i modernizacja bloków 
3–12 w Elektrowni Bełchatów. Jednym z jej kluczowych zadań jest 
pełnienie certyfikowanej (ISO 9001:2009) funkcji inwestora zastęp-
czego (menedżera projektu/inżyniera kontraktu) i doradztwa technicz-
nego przy realizacji projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w branży 
energetycznej. – Byliśmy Konsultantem Technicznym Projektu Turów, 
więc go dobrze znamy. Tworzony zespół Inżyniera Kontraktu będzie 
liczyć 25 osób. Część zadań zrealizują firmy zewnętrzne.

Jeśli uczestnicy Konferencji mieli jakieś wątpliwości, to mogli je 
wieczorem rozwiać podczas indywidualnych rozmów. 

Boj.

Partnerami w Konferencji (2–3 czerwca 2015 r.) byli MHPS Group, 
Budimex i Tecnicas Reunidas, a partnerem nowych technologii – 
Transistion Technology.
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Wdniu 14 maja 2015 roku, w Instytucie Maszyn Przepływo-
wych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk 

w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu na-
grody „Energy Globe Award Poland 2015”. 

Energy Globe Award jest obecnie naj-
bardziej prestiżową nagrodą przyzna-
waną w dziedzinie ochrony środowiska. 
Co roku organizatorzy otrzymują ponad 
1500 wniosków aplikacyjnych z ponad 
170 państw. Nagroda przyznawana jest 
na poziomie regionalnym (tylko w Au-
strii), krajowym i międzynarodowym 
za innowacyjne technologie i rozwiąza-
nia, które przyczyniają się do lepszego 
wykorzystania zasobów naturalnych, 
zwiększenia efektywności energetycz-

nej, ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. 
Więcej informacji na temat Energy Globe Award znajdą Państwo 
na stronie: www.energyglobe.info.

W tym roku to prestiżowe wyróżnienie otrzymał Instytut Ma-
szyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akade-
mii Nauk w Gdańsku za opracowanie nowych technologii pozy-
skiwania i przetwarzania nośników bioenergii oraz wykorzystania 
jej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Technologie te 
umożliwiają budowę gniazd energetycznych opartych na lokal-
nych zasobach odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza bio-
masy i mogą przyczynić się do budowy kompleksów agroener-
getycznych, które są najbardziej efektywną formą realizacji tzw. 
kogeneracji rozproszonej w małej skali. Realizacja tej koncepcji 
w gminach, powiatach, małych zakładach produkcyjnych i u od-
biorców indywidualnych korzystnie wpłynie na ochronę środowi-
ska poprzez redukcję emisji CO2 do atmosfery, zwiększy udział 
energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju i wpłynie na 
poprawę warunków życia i wzrost dochodów ludności.

Celem projektu, poza efektami czysto naukowymi, było też 
m.in. opracowanie i budowa urządzeń w skali półtechnicznej 
(przed-prototypowej) takich jak: bioreaktory fermentacyjne nowe-
go typu, modelowe biogazownie na odpady hodowlane, instala-

cje demonstracyjne do zgazowania BiOB, palniki do spalania gazu 
o niskiej jakości, układy ogniw paliwowych SOFC sprzężonych 
z układem zgazowania biomasy czy wreszcie modele funkcjonal-
ne kilku wariantów mikroturbin i kotłów oraz prototypy małych si-
łowni wiatrowych i pikoturbin niskospadowych. Efektem realiza-
cji projektu jest kilkadziesiąt opracowanych technologii i urządzeń 
służących do produkcji biomasy, energii cieplnej i elektrycznej 
oraz utylizacji odpadów na cele energetyczne. Najważniejszymi 
innowacyjnymi, oryginalnymi efektami są: mała domowa mikrosi-
łownia kogeneracyjna ORC z 4 wariantami mikroturbin parowych 
(promieniowe i osiowe), przystosowane do zastosowania czynni-
ków o niskiej temperaturze wrzenia i 3 warianty kotłów wielopa-
liwowych. Urządzenia te zostały przetestowane w warunkach la-
boratoryjnych oraz zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy.

Kalendarz imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki 
i Ochrony Środowiska w drugim półroczu 2015 r.

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator
1. 15–17 

września 
Targi ENERGETAB Bielsko-Biała ZIAD 

2. 24 września Konferencja „Plany rozwojowe w ENERGA S.A.” Ostrołęka IGEiOŚ i ENERGA S.A.
3. 6–7 

października 
Targi „Symas i Maintenance 2015” Kraków Targi Kraków

4. 22–23 
października 

Jubileusz 65-lecia Służb Dyspozytorskich 
w Polsce 

Falenty IGEiOŚ

5. 27–30 
października 

Targi Pol-Eco-System Poznań MTP Poznań

6. 27 listopada XII Konferencja „Energetyka przygraniczna 
Polski i Niemiec – doświadczenia i perspektywy”

Sulechów IGEiOŚ, LTnREE, 
E.ON edis energia sp. z o.o.

7. grudzień Spotkanie integracyjne wigilijno-noworoczne Warszawa IGEiOŚ
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień w kalendarzu imprez.

XXIIIWalne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Gospo-
darczej Energetyki i Ochrony Środowiska, zwołane 

zostało, na mocy uchwały Zarządu, na dzień 18 czerwca 2015 r. 
o godz. 13.00. Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie Warsza-
wa, Sala Konferencyjna Wilanów w Hotelu Radisson Blue Sobieski.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Zarząd Izby Gospodarczej Ener-
getyki i Ochrony Środowiska postanowił zorganizować SPOTKA-
NIE INTEGRACYJNE członków i sympatyków Izby w dniu 
18 czerwca 2015 r. Spotkanie rozpocznie się po Walnym Zgro-
madzeniu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Mamy nadzieję, że jak co roku wydarzenie to stanie się okazją 
do zgromadzenia szerokiego grona polskich energetyków, przed-
stawicieli przemysłu oraz przedsiębiorstw usługowych i stworzy 
możliwość nawiązania kontaktów między członkami i sympatyka-
mi Izby, a także będzie doskonałą okazją do rozmów w nieformal-
nej atmosferze na temat oczekujących polską energetykę wyzwań 
i szans ich wykorzystania.

Walne Zgromadzenie 
członków IGEiOŚ 

i spotkanie integracyjne

Energy Globe Award 2015
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Dwumiesięcznik „Konstrukcje Stalowe”, wydawany od 1994 r., 
czasopismo Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, od roku 2014, 
oprócz wersji papierowej, ma także swą wersję elektroniczną. Można 
się z nią zapoznać na stronie internetowej Izby: www.piks.com.pl

WPoznaniu, w dniach 26–28 maja 2015 r. odbyła się kolejna edycja 
Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER, gdzie 

spotykają się czołowi przedstawiciele sektora energii. Na targach Expo-
power i Greenpower można było zobaczyć najnowsze produkty i techno-
logie elektroenergetyczne, a także zapoznać się z najlepszymi praktyka-
mi w zakresie nowoczesnej oraz bezpiecznej energetyki i elektrotechniki.

Wśród wystawców targów Expopower i Greenpower były między in-
nymi: PGE S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A., ABB, Elektromontaż 
Poznań S.A., Elektrobudowa S.A., Apator S.A., Schneider Electric 
czy Jean Muller Polska sp. z o.o.

Nasza Izba wraz z PTPiREE i SEP  od samego początku objęła targi 
EXPOPOWER swoim patronatem i wystąpiła na nich tradycyjnie po raz 
kolejny ze swoim stoiskiem kolektywnym. Na wspólnym stoisku wysta-
wiały się Izba wraz ze swoją firmą członkowską: Bipromet S.A. Tak jak 
w poprzednich latach stoisko tętniło życiem i było przedmiotem dużego 
zainteresowania zarówno zwiedzających jak i wystawców.

Wdniu 30 maja br. odbyły się w Warszawie, organizowane przez naszą 
Izbę VI Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży energetycznej 

oraz konstrukcji stalowych. Izbę reprezentował m.in. zastępca Dyrek-
tora Generalnego Marian Bosowski.

Jak co roku spotykaliśmy się by wyłonić najlepszą drużynę naszej 
branży, a także wspólnie się pobawić oraz nawiązać lub umocnić kontak-
ty w środowisku. 
W tym roku, w ra-
mach urozmaicenia 
rywalizacji, zapro-
siliśmy do udziału 
drużyny z zaprzy-
jaźnionej Polskiej 
Izby Konstrukcji 
Stalowych.

Turniej drużyn 
sześcioosobowych 
odbył się na bo-
iskach hali piłkar-
skiej o wymiarach 
42 × 24 m i na-
wierzchni ze sztucznej trawy, bramki (5 × 2 m), z pełną, szeroko rozu-
mianą, infrastrukturą, właściwą tego typu nowoczesnym obiektom spor-
towym.

Wyniki turnieju: 1. Skanska, 2. PIKS, 3. PGNiG Termika, 4. Metal-
bark, 5. MTA Rzeszów, 6. SBB Energy, 7. Energoprojekt-Katowice.

Zwycięzcom gratulujemy!

EXPOPOWER 2015 VI turniej piłkarski

Zwycięska drużyna Skanska SA

Jotun w Energetyce

Jotun Polska Sp. z o.o.

JotunPolska
www.jotun.com

ul. Magnacka 15
80-180 Kowale k. Gdañska
+48 58 555 15 15

Jotun Polska
Gazel¹ Biznesu 2014

2525lat
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X V I I  Sy m p oz j u m  I n fo r m a c y j n o - S z k o l e n i owe

DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ  

CIEPLNO-MECHANICZNYCH  
ELEKTROWNI

Diagnostyka jako źródło wiedzy  
wspierające zarządzanie majątkiem

K a t o w i c e ,  H o t e l  Q U B U S ,  8 – 9 . 1 0 . 2 0 1 5  r .

PRZY WSPÓŁPRACY Z:

ORGANIZACJA

PATRONAT HONOROWY

TEMATYKA SYMPOZJUM

Informacje dodatkowe na    www.pronovum.pl

TAURON Wytwarzanie S.A.
EDF Polska S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie

Energetyka   
 Dozór Techniczny  

Przegląd Energetyczny
Energetyka Cieplna i Zawodowa   

Nowa Energia
Elektroenergetyka i przemysł online. 

Inżynieria w praktyce 

PATRONAT MEDIALNY

 z  Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym  
urządzeń

 z  Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego  
wg strategii CBM, RCM, RBM

 z  Przedłużanie eksploatacji bloków 200 MW  
i 360 MW

 z  Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego  
majątku w grupach energetycznych

 z Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 z  Innowacyjne metody badań i oceny stanu  

technicznego urządzeń energetycznych
 z Technologie zwiększające trwałość urządzeń

Pro_XVII_symp_1_2_A4_11_05-15.indd   1 2015-05-11   14:44:51

W Rybniku, 20 maja 2015 r., dokonano uroczystego otwarcia centrum 
serwisowego firmy Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. 

Inwestycja znajduje się w specjalnej strefie ekonomicznej na działce 
2,7 ha z nowoczesnym centrum serwisowym o powierzchni 8531 m2 
z możliwością dalszej rozbudowy. 

Centrum serwisowe wyposażone jest w nowoczesny park maszyno-
wy pozwalający na wykonywanie w pełnym zakresie kompletnych re-
montów urządzeń dla sektora energetycznego, w szczególności turbin 
parowych, kotłów wraz z częścią ciśnieniową oraz urządzeniami po-
mocniczymi kotła, a także armatury, pomp i urządzeń pomiarowych.

Centrum realizuje prace remontowe dla energetyki oraz innych ga-
łęzi przemysłu, nie tylko na potrzeby krajowe, ale także wspiera dzia-
łalność Grupy Doosan w Europie. – Dla mnie, ta inwestycja to sukces 
wielu ludzi, którzy byli zaangażowani w jej powstanie. Teraz z pełną 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest to również spełnienie jed-
nego z moich marzeń. Jednocześnie jest to potwierdzenie naszej strate-
gii rozwoju biznesu poprzez rozwój ludzi – powiedział Ryszard Siwoń- 
-Olszewski – Prezes Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.

Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. od 20 lat świadczy wyso-
kiej jakości usługi serwisowe, remontowe i modernizacyjne, jak rów-
nież utrzymania ruchu w zakresie turbin parowych, kotłów, aparatury 
kontrolno-pomiarowej, automatyki (AKPiA) i elektryki oraz urządzeń 
pomocniczych bloków energetycznych. Obecnie zatrudnia 570 osób.

Doosan Babcock Energy Polska jest częścią Grupy Doosan, któ-
ra pod wspólnym szyldem połączyła trzy marki cieszące się w bran-
ży energetycznej najwyższym poważaniem: Doosan Babcock, Doosan 
Lentjes oraz Doosan Skoda Power. Wraz z nimi w zakresie technolo-
gii i usług, Doosan Babcock Energy Polska ma możliwość zaoferowa-
nia rozwiązań dla energetyki pozwalających osiągnąć najwyższy stosu-
nek efektywności do kosztów oraz osiągnięcia optymalnej wydajności 
i sprawności instalacji na wszystkich etapach okresu ich eksploatacji 
w elektrowni.

Doosan Babcock 
Energy Polska 

– nowe możliwości

Centrum otworzyli (od lewej): Robin Barnett – Ambasador Brytyjski w Polsce, 
Ryszard Siwoń-Olszewski – Prezes Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., 
Hong Ji-in – Ambasador Korei Południowej w Polsce oraz Myong Dong Ryu – 
Dyrektor Zarządzający Doosan Power Systems)
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KONFERENCJA KE 
W SPRAWIE ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII
17 marca Komisja Europejska zorganizowała konferencję po-

święconą odnawialnym źródłom energii (OZE) w perspektywie 
2020 roku. Zgodnie z ostatnim komunikatem, który przedstawio-
ny został podczas konferencji, Unia ma ambicje zostać liderem 
w obszarze wykorzystania tych źródeł. 

Konferencję otworzył Komisarz UE ds. Energii i Klimatu Mi-
guel Arias Cañete, mówiąc o tym, jak odnawialne źródła energii 
budują różne aspekty Unii Energetycznej – celem jest dekarboni-
zacja gospodarki z wykorzystaniem OZE, utworzenie wewnętrz-
nego rynku energii przyjaznego dla OZE, rozwój innowacji 
w obszarze OZE, oraz wykorzystanie OZE na rzecz poprawy efek-
tywności energetycznej budynków. Komisarz oświadczył także, 
iż to rynki energii i systemy elektroenergetyczne muszą dostoso-
wać się do potrzeb OZE, a nie odwrotnie. Pierwszym działaniem 
w ramach polityki dotyczącej odnawialnych źródeł energii będzie 
opracowanie wytycznych i najlepszych praktyk dotyczących wy-
twarzania energii przez odbiorców na ich własne potrzeby.

Przewodniczący Komisji PE ds. Przemysłu, Badań i Energii 
(ITRE) Jerzy Buzek przypomniał słuchaczom, że wszystkie źró-
dła energii, w tym OZE, mają wady, stąd potrzebne są wysiłki, 
aby rozwiązywać związane z nimi problemy. Przedstawiciel Par-
tii Zielonych Claude Turmes wzywał do demokratyzacji dostępu 
do energii i ukrócenia oligopolu wytwórców. Uczestnicy spotka-
nia, w ramach dwóch formalnych paneli, dyskutowali ponadto 
nad strategią i uwarunkowaniami prawnymi, a także nad zmiana-
mi w przemyśle i technologicznymi innowacjami w OZE.

Eurelectric Daily News – 25.03.2015

SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE 
W KONTEKŚCIE PRZEKSZTAŁCEŃ 

NA RYNKU ENERGII
Podczas gdy Komisja Europejska rozważa reformy rynku ener-

gii elektrycznej, urzędy regulacyjne państw europejskich analizu-
ją czy zachodzi potrzeba zwiększenia nadzoru nad działalnością 
operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), którzy mieliby 
stać się niezależnymi moderatorami detalicznych rynków ener-
gii. Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER) nie jest do 
końca przekonana, że obecne ramy prawne będą wystarczają-
ce, głównie w związku z dostępem spółek dystrybucyjnych do 
rosnącej ilości danych na temat zużycia energii. W pierwszym 
kwartale tego roku CEER przeprowadziła publiczne konsultacje 
dotyczące roli OSD, w ramach których 3 marca w Brukseli odby-
ło się tzw. publiczne wysłuchanie.

Odpowiedzialny za rynki detaliczne w Dyrekcji Generalnej 
KE ds. Energii Jan Pánek, w mowie przewodniej wskazał, że ist-
nieje niebezpieczeństwo mniejszej niż zamierzano integracji od-
nawialnych źródeł energii z rynkiem. Przewodniczący podnosił 
również kwestie związane z potrzebą modernizacji sieci i wdro-
żenia rozwiązań inteligentnych, a także współpracy operatorów 
systemów. Sprawą, której nie można było pominąć stanowił roz-
dział działalności (ang. unbundling). CEER nie przedstawiła żad-
nych konkretnych propozycji ponad to, co zawarto w dokumen-

tach z konsultacji. Jednocześnie zadeklarowano, że oczekiwane 
jest podejście narzędziowe, tj. opracowanie zestawu różnych roz-
wiązań, które mogłyby być stosowane w różnych uwarunkowa-
niach na poziomie krajowym, przy czym celem byłby rozwój no-
wych usług i rozwiązywanie związanych z nimi problemów.

Eurelectric Daily News – 03.04.2015

FORUM MADRYCKIE 
– PRZYSZŁOŚĆ RYNKU GAZU

27. Forum Regulatorów Rynków Gazu odbyło się 15 i 16 mar-
ca w Madrycie. Tematyka spotkania obejmowała kwestie zwią-
zane z Unią Energetyczną, celami dla rynku gazu, przeglądem 
regulacji dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu, instrukcjami 
sieciowymi oraz wdrożeniem trzeciego pakietu energetycznego.

Pierwszego dnia dyskusja poświęcona była zachowaniu rów-
nowagi między działaniem rynku a sterowaniem politycznym. In-
teresariusze, mimo iż zgadzali się, że interwencje mogą być nie-
zbędne w najbardziej narażonych regionach, przykładowo tam 
gdzie brakuje połączeń międzysystemowych lub rynki jeszcze 
nie funkcjonują, podkreślali że Unia Energetyczna nie powinna 
stanowić punktu wyjścia do ingerencji politycznych. Wskazywa-
no, że dobrze połączone i zdywersyfikowane rynki hurtowe gazu 
już doprowadziły do znacznej poprawy bezpieczeństwa dostaw 
gazu. Zgodzono się co do tego, że ewentualne zmiany w regula-
cjach dotyczących bezpieczeństwa dostaw powinny wzmacniać 
współpracę regionalną oraz transparentność.

Uczestnicy spotkania omawiali projektowaną instrukcję sie-
ciową dotyczącą taryf. Zarówno Agencja ds. Współpracy Orga-
nów Regulacji Energetyki (ACER), która opiniuje dokument, 
jak i inni interesariusze, podnoszą obawy związane z brakiem 
zgodności z Wytycznymi Ramowymi oraz krytykują niejasność 
i nieefektywność proponowanych rozwiązań.

Forum poparło ostrzejsze działania Komisji na rzecz wdroże-
nia trzeciego pakietu energetycznego. Obecnie co miesiąc odby-
wają się spotkania dedykowane tym kwestiom, organizowane 
przez KE, oraz co dwa miesiące monitowane są państwa niespeł-
niające wymagań.

Eurelectric Daily News – 28.04.2015

ZMIANY W SEKTORACH 
OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

Polityce UE w obszarze ogrzewania i chłodzenia brakuje cało-
ściowego, strategicznego podejścia, podczas gdy połowa zużycia 
energii elektrycznej generowana jest przez te dwa sektory. Mając 
na względzie tę nierównowagę, Komisja Europejska zapocząt-
kowała kampanię mającą na celu włączenie sektorów ogrzewa-
nia i chłodzenia w realizację energetycznych i środowiskowych 
celów UE.

W trakcie dedykowanej konferencji 27–28 lutego, kluczo-
wa dyskusja skupiona była na wizji funkcjonowania sektorów 
w okresie do 2050 roku. Wskazywano na pozytywną rolę sekto-
ra energetyki w dekarbonizacji procesów ogrzewania. Omawiano 
zależności między zapotrzebowaniem na ciepło a importem pa-
liw. Przedstawiciele organizacji konsumenckich podkreślali zain-
teresowanie odbiorców wytwarzaniem ciepła na własne potrzeby 
i mikrogeneracją. Jako pozytywny przykład przywoływano cen-

Energetyka na świecie
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tralne systemy ogrzewania stosowane w miastach oraz wykorzy-
stanie technologii produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu 
z produkcją ciepła.

Problemy sygnalizowane przez uczestników Konferencji doty-
czyły postępowania z istniejącym zasobem budowlanym, wyko-
rzystania innowacji, a także potrzeby silniejszego oddziaływania 
na rynek poprzez ceny uprawnień do emisji węgla. 

Eurelectric Daily News – 24.03.2015

INNOWACJE W SEKTORZE 
ELEKTROENERGETYKI

Systemy elektroenergetyczne podlegają obecnie dużym prze-
mianom związanym z obniżaniem emisji węgla, decentralizacją 
wytwarzania, wdrażaniem inteligentnych rozwiązań oraz spad-
kiem przyszłej wartości generacji konwencjonalnej. Najwięk-
sze wyzwanie dla UE stanowi uzyskanie dekarbonizacji i bez-
pieczeństwa dostaw w połączeniu z utrzymaniem kosztów na 
poziomie będącym w zasięgu finansowym odbiorców.

W ocenie Eurelectric, Stowarzyszenia Europejskich Przed-
siębiorstw Elektroenergetycznych, innowacje są kluczowe, aby 
tworzyć wartość dodaną w sektorze. Stowarzyszenie szacuje, 
iż wartość przyspieszenia innowacji w odniesieniu do techno-
logii dostaw oraz modeli biznesowych nakierowanych na efek-
tywność ekonomiczną może być warta dla gospodarki UE nawet 
70 mld EUR do 2030 roku. Dodatkowe korzyści byłyby związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszeniem 
kosztów pracy systemów, a także wzrostem zadowolenia klien-
tów. Z drugiej strony, spowolnienie  innowacji rodzi zagrożenie 
negatywnego wpływu na konkurencyjność elektroenergetyki.

Rekomendacje Eurelectric dla Komisji Europejskiej obejmują 
wykorzystanie innowacji, jako narzędzia polityki energetycznej, 
oraz ogólne podejście, zamiast koncentracji na poszczególnych 
technologiach. Sektory prywatny i publiczny powinny współpra-
cować na rzecz zmian. Pożądane jest uzyskanie innowacji w ra-
mach konkurencyjnych oraz przyjaznych dla biznesu rynków.   

Eurelectric Daily News – 17.04.2015

DZIAŁANIA PRODUCENTÓW 
POJAZDÓW NA RZECZ 

ZMNIEJSZENIA EMISJI CO2

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) 
zapoczątkowało działania w celu ograniczenia emisji CO2 
w transporcie drogowym, jako element szerszych wysiłków 
na rzecz zintegrowania inicjatyw dotyczących redukcji emisji 
w transporcie. 14 kwietnia przeprowadzone zostały warsztaty 
poświęcone możliwościom wykorzystania potencjału różnych 
paliw, odnośnym technologiom oraz zagadnieniom rynkowym. 
Sektor elektroenergetyki reprezentowany był na warsztatach 
przez Eurelectric.

Zainteresowanie tematem emisji CO2 wynika z ostatnich dys-
kusji nad uregulowaniem emisji z aut po 2020 roku. Obecne pra-
wodawstwo UE określa wiążące cele emisyjne dla nowych samo-
chodów i furgonetek. Cele dla aut osobowych to 130 g CO2/km 
do 2015 roku i 95 g CO2/km do 2021 roku. 

Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), średnio dla 
całości floty w EU cele już zostały osiągnięte. Jednocześnie po-
jawiają się obawy, iż rzeczywiste emisje z lekkich ciężarówek 
mogą znacząco przekraczać wartości uzyskiwane w warunkach 
laboratoryjnych. Aby ten problem rozwiązać, producenci zdy-
wersyfikowali swoją ofertę, wprowadzając do sprzedaży pojaz-
dy elektryczne. 

Typowy pojazd elektryczny generuje emisje na poziomie około 
66 g CO2/km, uwzględniając odnośne emisje związane z produk-
cją energii elektrycznej na jego potrzeby. Dalsza redukcja emisji 
ma nastąpić do 2030 roku, a następnie do 2050 roku. 

Eurelectric Daily News – 29.04.2015

PRACE NAD DYREKTYWĄ 
WS. OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH 
ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA 

ZE ŚREDNICH OBIEKTÓW 
ENERGETYCZNEGO SPALANIA

14 kwietnia Komisja PE ds. Przemysłu, Badań i Energii 
(ITRE) przyjęła stanowisko odnośnie do projektu Dyrektywy 
w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza 
ze średnich obiektów energetycznego spalania. W tym samym 
czasie członkowie Komisji PE ds. Środowiska, Zdrowia Publicz-
nego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), dyskutowali jeszcze 
poprawki do projektu. Część parlamentarzystów opowiedziała 
się za zaostrzeniem zaproponowanych przez Komisję Europej-
ską rygorów, część wyraziła zaniepokojenie kosztami wdroże-
nia przedmiotowych rozwiązań. Kolejne głosowanie nad stano-
wiskiem ENVI zaplanowano na 6–7 maja.

Projekt Dyrektywy powstał w 2013 roku, w ramach programu 
„Czyste powietrze dla Europy”. Dokument ma zapełnić lukę le-
gislacyjną dotyczącą emisji z obiektów energetycznego spalania 
o mocy od 1 MW do 50 MW. Regulacja ma obejmować emisję 
SO2, NOx i cząstek stałych, z okresem obowiązywania od 2018 
roku dla nowych instalacji, a od 2025 dla istniejących. Pewna do-
wolność dotyczyć będzie istniejących instalacji o mocy do 5 MW 
oraz tych, które pracują do 500 godzin rocznie.

Eurelectric Daily News – 20.04.2015

DYREKTYWA WS. PROMOWANIA 
EKOLOGICZNIE CZYSTYCH 

I ENERGOOSZCZĘDNYCH POJAZDÓW 
TRANSPORTU DROGOWEGO

Dyrektywa w sprawie promowania ekologicznie czystych i ener-
gooszczędnych pojazdów transportu drogowego (2009/33/EC), 
została ustanowiona w celu zwiększenia popytu na pojazdy elek-
tryczne w transporcie publicznym. W dokumencie zawarto pro-
pozycję prośrodowiskowej metody oceny ofert na dostawy środ-
ków transportu, do wykorzystania w zamówieniach publicznych 
przez władze lokalne. Dyrektywa wymaga, żeby zakupy pojaz-
dów przeznaczonych do transportu publicznego uwzględniały 
zużycie energii, emisję CO2 oraz innych zanieczyszczeń, w ca-
łym okresie ich użytkowania. W celu ułatwienia stosowania wy-
magań, Komisja Europejska utworzyła portal internetowy, za-
wierający szczegółowe dane na temat „czystych” pojazdów 
dostępnych na rynku, umożliwiający porównanie ofert na pod-
stawie kosztów cyklu życia. 

Komisja wahała się czy dokonać aktualizacji Dyrektywy czy 
uchylić dokument, który okazał się mało przydatny. Po publicz-
nej debacie w Brukseli 17 kwietnia, zdecydowano, że do Dy-
rektywy wniesione zostaną poprawki. Zgodnie z postulatami 
interesariuszy, zakres Dyrektywy rozszerzony zostanie poza za-
mówienia władz lokalnych i regionalnych, które stanowią tylko 
kilka procent potencjalnego rynku transportowego UE wykorzy-
stującego alternatywne paliwa. Zmodyfikowany zostanie portal 
internetowy – korzystanie z niego ma być prostsze.

Eurelectric Daily News – 21.04.2015
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Powrót do sytuacji sprzed Fukushimy
Obecnie na świece pracuje 440 reaktorów energetycznych a 68 

jest w budowie. Oznacza to, że świat powrócił do sytuacji sprzed 
wydarzeń w Fukushimie i że nie sprawdziły się pesymistyczne 
przewidywania o regresie tej technologii w skali globalnej. 

Czyste źródła odnawialne i jądrowe 
w USA

Zgodnie z rozporządzeniem Baracka Obamy Planning for Fede-
ral Sustainability in the Next Decade udział produkcji energii elek-
trycznej w czystych źródłach energii, w tym w EJ wyposażonych 
w małe reaktory modularne (SMR), powinien w 2025 roku stano-
wić co najmniej 25%. Prezydencki akt poleca instytucjom federal-
nym promocję innowacji skierowanych na ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych o co najmniej 40% w ciągu najbliższej dekady. 
Kierunki innowacji to odnawialne i alternatywne źródła energii, 
w tym reaktory SMR. 

Energetyka jądrowa w Turcji
Druga elektrownia jądrowa w Turcji w miejscowości Sinop 

o sumarycznej mocy 4800 MWe będzie zbudowana przez ja-
pońskie konsorcjum Mitsubishi i Itochu oraz francuskie Arevy 
i GDF Suez. Pierwsza EJ jest budowana przez rosyjski Rosatom. 
Nowa elektrownia w 65% będzie własnością tureckiego przedsię-
biorstwa wytwórczego i w 35% Arevy. Budowa rozpocznie się 
w 2017 roku. Udział firm japońskich był poprzedzony umo-
wą międzyrządową, pomiędzy Turcją a Japonią, którą zawarto 
w 2013 roku. 

Dalsze przedłużenia licencji 
na eksploatację EJ w USA

Amerykańska Komisja Regulacji Jądrowej (Nuclear Regulato-
ry Commission) przedłużyła licencję na eksploatację EJ Callaway 
w stanie Missouri o mocy 1275 MWe o 20 lat do roku 2044. Jest 
to 76. jednostka jądrowa, która otrzymała licencję na przedłużo-
ną eksploatację. Kolejne 18 bloków jądrowych oczekuje na po-
dobne decyzje.

Argentyna decyduje się na chińską 
i rosyjską technologię

W 2014 roku argentyńska firma energetyczna Nuclearelectrica 
podpisała porozumienie z Chińską Korporacją Jądrową (CNNC) 
w sprawie budowy trzeciego bloku w EJ Atucha z reaktorem 
Candu. Obecnie przygotowywane jest następne porozumienie w 
sprawie budowy nowego bloku o mocy 1000 MWe z chińskim 
reaktorem wodnym ciśnieniowym PWR. W czasie wizyty argen-
tyńskiego prezydenta w Moskwie ma również dojść do podpisania 
porozumienia o współpracy Argentyny i Rosji w budowie kolejnej 
EJ na bazie technologii rosyjskiej.

Zamierzenia Arevy
Wielka Brytania obok Chin będzie kluczowym rynkiem w dzie-

dzinie energetyki jądrowej dla francuskiej grupy kapitałowej 
Areva, będącej w 87% własnością państwową. Podjęte będą jed-
nak szerokie działania w celu zwiększenia konkurencyjności kor-
poracyjnej, w tym zmniejszenia kosztów (w następnym roku o ok. 
1 miliard €). Na rynku amerykańskim Areva poprosiła o wstrzy-
manie analizy bezpieczeństwa przez Komisję Regulacji Jądrowej 
(Nuclear Regulatory Commission – NRC) projektu reaktora US 
EPR przeznaczonego dla elektrowni Calvert Cliffs 3.

Australia przełamuje niechęć 
do budowy EJ

W stanie Południowa Australia podjęto szczegółowe badania 
roli energetyki jądrowej w australijskiej energetyce. Zagadnienie 
to było podejmowane wielokrotnie w ciągu ostatnich 60. lat, ale 
z negatywnym skutkiem wobec konkurencyjności elektrowni opa-
lanych tanim węglem rodzimym. Obecnie jednak względy ochro-
ny klimatu i wysokie ceny gazu przemawiają za ponownym roz-
patrzeniem tego zagadnienia, tym bardziej, że stan Południowa 
Australia wydobywa dwie trzecie uranu, który Australia eksportu-
je do wielu krajów. W 2013 roku australijskie dostawy uranu sta-
nowiły 6% wydobycia tego surowca w skali globalnej. 

Egipt realizuje plany jądrowe
Po około 30. latach dyskusji nt. rozwoju energetyki jądrowej 

i nieudanych początków budowy EJ egipski urząd ds. elektrowni 
jądrowych (Nuclear Power Plant Authority) podpisał porozumie-
nie z rosyjskim koncernem Rusatom Overseas o budowie dwóch 
bloków jądrowych i zakładu odsalania wody morskiej. 

Euratom akceptuje kontrakt 
na dostawę rosyjskiego paliwa 

dla EJ Paks II
Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej Węgry uzyskały akcep-

tację kontraktu na dostawy paliwa dla EJ Paks II, która będzie bu-
dowana i finansowana przez rosyjskiego dostawcę.

MAEA ma przeprowadzić analizę 
bezpieczeństwa projektu chińskiego 

reaktora modularnego ACP100
Zgodnie z ostatnio podpisaną umową pomiędzy China National 

Nuclear Corporation a Międzynarodową Agencją Energii Atomo-
wej eksperci agencji przeprowadzą analizę bezpieczeństwa pro-
jektu wielozadaniowego reaktora modularnego ACP100, co stwa-
rza nową perspektywę dla rozwoju EJ małych mocy. 

(informacje wybrane z ostatnich publikacji 
World Nuclear Association)

dr Mirosław Duda

Energetyka jądrowa 
na świecie



Podstawowy profil działalności
� Technologie przemysłowe
� Budownictwo przemysłowe
� Ochrona środowiska

Zakres działalności
� Studia i analizy przedprojektowe, koncepcje
� Projekty budowlane, podstawowe, wykonawcze, powykonawcze
� Dokumentacje eksploatacji
� Prowadzenie przetargów, ewaluacja rozruchowe, instrukcje ofert
� Usługi inżyniera kontraktu
� Kompletacje dostaw, montaż, prefabrykacja, rozruchy i odbiory
� Realizacje inwestycji w systemie „pod klucz” (EPCM)

Specjalizacje
� METALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH
� Procesy pirometalurgiczne
� Procesy hydrometalurgiczne
� Obróbka powierzchniowa metali
� Przeróbka wtórna, odzysk metali nieżelaznych
� Odlewnictwo

O� CZYSZCZANIE I TRANSPORT GAZÓW
� Instalacje odpylania gazów z procesów przemysłowych

Instalacje oczyszczania gazów w spalarniach�

Instalacje odsiarczania gazów�

Instalacje dopalania i schładzania gazów�

Instalacje transportu pyłów�

Kontakt
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� www www.bipromet.pl

Podstawowe zasoby
� Wieloletnie doświadczenie – działalność od 1950 roku
� Wysokokwalifikowana, wielobranżowa kadra inżynierska
� Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
� Systemy Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Ryzykiem
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