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Kształcenie kadr dla elektroenergetyki

• Na jakich kierunkach Politechnika Wro-
cławska kształci przyszłych energetyków 
średniego szczebla, odpowiedzialnych za sze-
roko pojętą produkcję, przesył itp.?

– Zacznę od konstatacji, że energetyka jest 
dziedziną interdyscyplinarną, bo przecież nie 
chodzi tylko o wyprodukowanie energii elek-
trycznej, cieplnej czy pary. To także jej prze-
sył czy ochrona środowiska. Współczesna 
energetyka nie funkcjonuje też bez „inteli-
gentnie” nałożonej elektroniki czy automa-
tyki.

Kadry dla tak rozumianej energetyki na Po-
litechnice Wrocławskiej kształcimy na kilku 
wydziałach, jak: Inżynieria Środowiska (bo 
Polska musi się wywiązywać z obowiązują-
cych kraje UE dyrektyw i niezbędne jest przej-
ście, czy nam się to podoba czy nie, z energe-
tyki węglowej na inną), Wydział Elektryczny 
(kształci nie tylko fachowców od wytwarzania 
energii, ale również jej dystrybucji), Wydział 
Mechaniczny (kształci m.in. specjalistów od 
maszyn wydobywających paliwa) oraz kla-
sycznych, jak Mechaniczno-Energetyczny 
(kotły, spalanie, jego efektywność), Górni-
czy (nowoczesne metody wydobycia węgla 
i jego efektywne wykorzystanie), a także Che-
miczny (zajmuje się przeróbką surowców, 
a zwłaszcza węgla, którego Polska ma jesz-
cze dużo). Od kilku lat nasze mury opuszcza-
ją specjaliści od odnawialnych źródeł energii: 
solarów, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych.

Przygotowujemy się do kształcenia spe-
cjalistów od energetyki jądrowej. Bo musi-
my pamiętać, że to nie tylko reaktor, które na 
świecie produkuje kilka firm, ale całe otocze-
nie, jak np. nowe materiały, bezpieczeństwo 
pracy takiej elektrowni itp.

Jest tylko jeden warunek: studenci muszą 
wybierać te kierunki. Bo zostać inżynierem 
po dobrej uczelni nie jest takie proste, gdyż 
od studenta wymaga to sporego wysiłku.
• Jakie jest zainteresowanie tymi kierun-

kami?
– Każda uczelnia ma tzw. limit rekrutacyj-

ny, który w porównaniu z poprzednim rokiem 
nie może się zmieniać o więcej niż 2%. Na 
kierunkach „energetycznych” nie mamy żad-
nych problemów z naborem.

Uważam, że nie tylko Politechnika Wro-
cławska, ale wszystkie polskie uczelnie tech-
niczne bardzo dobrze kształcą, dają solidny 

fundament, który absolwentom umożliwia 
dalszą specjalizację. Wiem, że nasi absolwen-
ci dokształcają się, by być dobrymi inżyniera-
mi w dziedzinach pokrewnych z ukończonym 
kierunkiem, specjalizacją.

Z drugiej strony, pracodawca musi przyjąć 
do wiadomości, że kształcąc tak wielu stu-
dentów nie przygotowujemy inżyniera do ob-
sługi konkretnej maszyny! A to nie jest takie 
oczywiste. Kształcąc przyszłych inżynierów 
dajemy im podstawową, bardzo dobrą bazo-
wą wiedzę, a także wiedzę praktyczną, nie-
mniej pracodawca musi czasami poświęcić 
miesiąc-dwa-trzy na doszkolenie naszego ab-
solwenta, by mógł pracować na konkretnym 
stanowisku: przy konkretnej maszynie czy 
instalacji. A jeśli w przedsiębiorstwie pra-
cują instalacje kupione za granicą, to często 
musi go szkolić u producenta. Owszem, kil-
ka osób możemy wykształcić do obsługi kon-
kretnej instalacji, ale na studiach podyplomo-
wych – uzupełniających, organizowanych na 
specjalne zamówienie pracodawcy. Muszę 
jednak podkreślić, że nie do każdej instalacji 
możemy je zorganizować, bo często niezbęd-
ną wiedzę mają tylko jej producenci i nie za-
wsze chcą się nią dzielić.

Na Politechnice Wrocławskiej studiuje 
34–35 tys. studentów – więcej nie jesteśmy 
w stanie przyjąć. Są to studia dwustopniowe. 
Największym jest Wydział Elektroniczny, na 
którym studiuje 6 tys. osób. Na wspomnia-
nych kierunkach związanych z szeroko pojętą 
energetyką na każdym roku jest ok. 1 tys. stu-
dentów. Wielu z nich odpada po I roku, który 
traktujemy jako „selekcyjny”.

Obecnie na I roku studiów stacjonar-
nych mamy 7,5 tys. studentów. Na Wydzia-
le Mechanicznym studiuje 4,6 tys. studentów, 
z czego na I roku ok. 1 tys., gdy na dedyko-
wanym klasycznej energetyce, kształcącym 
m.in. specjalistów od kotłów i spalania, czy-
li Mechaniczno-Energetycznym – ponad 500. 
Ale trzeba uwzględnić fakt, iż np. kwestie 
związane z odnawialnymi źródłami energii są 
na innych wydziałach. Sprawność Politechni-
ki Wrocławskiej wynosi ok. 60%, co uważam 
za dobry wynik. Dlatego nie zamierzamy ob-
niżać poziomu kształcenia, tym bardziej – co 
się z tym wiąże – wymagań.

– Kształcimy ludzi, których potrzebuje nasza gospodarka. Absolwenci Politech-
niki Wrocławskiej nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy: z analiz 
naszego Biura Karier wynika, że 75% w 3 miesiące od skończenia studiów znaj-
duje pracę zgodną z wyksztalceniem, a tylko 5% wyjeżdża za granicę – mówi 
Jego Magnificencja, prof. dr hab. inż. TADEUSZ WIĘCKOWSKI, rektor Poli-
techniki Wrocławskiej, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Nie uczymy z pożółkłych kartek

Prof. dr hab. inż. TADEUSZ WIĘCKOWSKI (1952), 
od 2008 r. Rektor Politechniki Wrocławskiej, a od 
2012 r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Pol-
skich Uczelni Technicznych, jest absolwentem 
Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. 
W 1980 r. obronił rozprawę doktorską, doktor habi-
litowany nauk technicznych na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej (1993), profesor nadzwy-
czajny (1996), w 2007 r. mianowany na stanowisko 
profesora zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. 
Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Okręgo-
wym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej 
we Wrocławiu. W 1980 r. zaczął pracować w Insty-
tucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wro-
cławskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydak-
tycznego. W dorobku ma 175 pozycji: monografii 
i podręczników, artykułów w czasopismach i na kon-
ferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
zgłoszenia patentowe i patenty oraz ponad 500 opra-
cowań na rzecz gospodarki. Promotor ponad 100 
prac dyplomowych, wypromował 10 doktorów, jest 
promotorem 5 doktorantów z otwartymi przewoda-
mi. Był prorektorem ds. badań naukowych i współ-
pracy z gospodarką, członkiem panelu ekspertów 
ds. oceny projektów naukowo-badawczych i nauko-
wo-rozwojowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz wiceprzewodniczącym Komite-
tu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Laureat nagród 
prezesa Rady Ministrów: za całokształt prac związa-
nych z badaniami naukowymi i za wdrożenie ukła-
du antenowego Radiowego Centrum Nadawcze-
go w Solcu Kujawskim (wraz z zespołem, 2001) i za 
osiągnięcia naukowe i wdrożenia w zakresie kompa-
tybilności elektromagnetycznej (2003). Odznaczo-
ny Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Doktor honoris causa Politechni-
ki Lwowskiej, Moscow Power Engineering Institute 
i Uniwersytetu w Dniepropietrowsku oraz honorowy 
profesor jednej z największych uczelni technicznych 
na Węgrzech – Obuda University. 
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Grupa Erbud jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych w Pol-
sce, posiada 25-letnie doświadczenie w  realizacji prestiżowych projek-
tów. Spółka świadczy usługi generalnego wykonawstwa w  segmencie 
komercyjnym, użyteczności publicznej, mieszkaniowym oraz inżynie-
ryjno-drogowym i energetycznym, na terenie Polski oraz innych krajów 
europejskich. 

Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inży-
nierów i specjalistów w budownictwie. Grupa znana jest ze swoich stan-
dardów pracy na budowie i stosowanych innowacji. Misja Erbudu opiera 
się na trzech najważniejszych dla firmy wartościach: odpowiedzialność, 
innowacyjność i bezpieczeństwo. 

Erbud Industry – Inżynieria i serwis dla energetyki i przemysłu
Spółka Erbud Industry powstała w 2014 r. z połączenia kilku 

mniejszych spółek w grupie kapitałowej. Firma świadczy usłu-
gi inżynieryjne i serwisowe na terenie całej Polski, a także poza 
granicami kraju, realizując kompleksowo projekty industrialne 

w branży energetycznej i szeroko pojętym przemyśle (chemicznym, pa-
pierniczym, górnictwie, gazownictwie, gospodarce komunalnej). 

Erbud Industry dysponuje zespołem wykwalifikowanych i  doświad-
czonych pracowników w biurach i zespołach realizacji projektów w Po-
znaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Gdańsku, Wieruszowie, 
Grajewie i Opolu. 

Ogólnopolska sieć wykonawstwa: ponad 775 pracowników 
zlokalizownaych w dziewięciu biurach i zespołach projektowych 

Erbud Industry:
•  DBA O ŚRODOWISKO – buduje i uczestniczy w budowie siedmiu in-

stalacji ochrony środowiska, redukcji tlenków siarki i azotu w oparciu 
o technologie BAT (DESOx i DENOx).

•  ZAPEWNIA CIEPŁO MIESZKAŃCOM – np. jako generalny wykonaw-
ca ciepłowni w Bytomiu.

•  MODERNIZUJE POLSKĄ ENERGETYKĘ – buduje i uczestniczy w bu-
dowie czterech dużych projektów modernizacyjnych w  elektrowni 
Rybnik.

Po Pierwsze Bezpieczeństwo
Firma przykłada dużą wagę do kwestii bez-

pieczeństwa i  higieny pracy. Wszystkie pro-
jekty podlegają rygorystycznej ocenie BHP. 

Realizacja modernizacji instalacji nawę-
glania na EC3 w  Łodzi została nagrodzona 
II  miejscem w  konkursie Buduj Bezpiecznie 
organizowanym przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Łodzi.

Spółka prowadzi działalność w  oparciu 
o Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
i  BHP według następujących norm: EN-ISO 
9001:2009, EN-ISO 3834-2, PN-N 18001:2004, 
BS OHSAS 18001:2007

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
Serwis

Erbud Industry oferuje pełen serwis – kompleksową obsługę obiektów, 
maszyn, urządzeń, linii technologicznych, instalacji i zbiorników w za-
kresie modernizacji, remontów, diagnostyki, badań technicznych i  do-
radztwa specjalistycznego w energetyce i przemyśle w celu utrzymania 
wysokiej dyspozycyjności urządzeń, zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Firma serwisuje, remontuje, modernizuje, poprawia sprawność w cie-
płownictwie, energetyce, przemyśle chemicznym, rafineriach i w gospo-
darce komunalnej (spalarnie, oczyszczalnie ścieków).

Przykładem realizacji przeprowadzonej przez zespół serwisowy Erbud 
Industry jest montaż turbozespołu firmy SIEMENS w Kędzierzynie-Koź-
lu. Kontrakt obejmuje montaż kondensacyjnej turbiny parowej SST-400 
o  mocy 25 MW, w  ramach projektu inwestycyjnego Nowa Elektrocie-
płownia w Grupie Azoty, w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Za-
kres prac obejmuje dwa etapy. 

Etap pierwszy: montaż głównych elementów turbiny. Etap drugi: 
montaż osprzętu turbiny oraz rurociągów.
Inżynieria

Analizujemy, projektujemy, konstruujemy, budujemy lub moderni-
zujemy różnego rodzaju obiekty przemysłowe i energetyczne, ciągi i  li-
nie technologiczne. Szukamy najlepszych rozwiązań i  technologii a  co 
za tym idzie kompleksowo realizujemy wszelkie projekty industrialne 
w branży energetycznej i szeroko pojętym przemyśle (chemicznym, pa-
pierniczym, górnictwie, gazownictwie, gospodarce komunalnej), o  róż-
nym stopniu skomplikowania.

Posiadamy możliwości, umiejętności i doświadczenie w zakresie gene-
ralnego wykonawstwa oraz podwykonawstwa:
•  Obiektów przemysłowych.
•  Instalacji technologicznych i linii produkcyjnych.
•  Instalacji utylizacji i przetwarzania odpadów przemysłowych.
•  Instalacji ochrony środowiska oraz pomocniczych dla bloków energe-

tycznych.
•  Obiektów energetycznych, tzw. Małej Energetyki.
•  Instalacji podawania paliw wtórnych do kotłów (biomasa, RDF).

Obecnie realizujemy roboty budowlano-montażowe w ramach projek-
tu budowy instalacji odazotowania spalin dla kotłów K2 i K1 w Enea Wy-
twarzanie S.A. (Elektrownia Kozienice). Zakres prac:
1.  Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę.
2.  Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.
3. Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych, kanałów spalin.
4.  Projekt, dostawę i montaż podgrzewacza wody i układu odpopielania.
5.  Montaż urządzeń i  instalacji technologicznych w  tym reaktora SCR 

oraz udział w uruchomieniu instalacji.

Grupa ERBUD  
odpowiedzialny, innowacyjny 
i bezpieczny partner

•  Erbud Industry 
Serwis

•  Erbud Industry 
Inżynieria

Erbud Industry sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
tel. 22 161 53 00, fax 22 161 53 01
e-mail: warszawa.industry@erbud.pl
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Kształcenie kadr dla elektroenergetyki

• Niektóre z działających w Polsce koncer-
nów uruchamiają w technikach klasy, które 
uczą potencjalnych pracowników. Czy bli-
skość Turowa ma jakiś wpływ na kierunki 
i formy kształcenia?

– Nie tylko Turowa, bo współpracujemy 
z KGHM „Polska Miedź” oraz elektrow-
nią i kopalnią w Bełchatowie. Bardzo bliską, 
fantastyczną współpracę mamy z RAFAKO 
S.A., z którym robimy projekty dotyczące 
optymalizacji kotłów czy oczyszczania spa-
lin. Firma bardzo chętnie przyjmuje naszych 
studentów na praktyki.

Często korzystamy ze specjalistów z prze-
mysłu, którzy przekazują studentom bar-
dzo praktyczną wiedzę. Wiem, że dla preze-
sa firmy oddelegowanie swojego pracownika 
do pracy na uczelni jest trudną decyzją, ale 
z drugiej strony jest to też dla firmy forma re-
krutacji. 

Na poszczególnych wydziałach Politech-
niki Wrocławskiej są Konwenty, w których 
skład wchodzą przedstawiciele przemysłu 
i gospodarki. Wszystkie programy studiów 
są z nimi konsultowane, gdyż m.in. wskazu-
ją nam tematy, które możemy uwzględniać 
w naszych programach studiów. Tak było np. 
z Nokią na elektronice, bo programy naucza-
nia nie są tabu i są weryfikowane. Nie uczy-
my z pożółkłych kartek, sprzed 10 czy 5 lat. 
Dlatego istotne są badania prowadzone przez 
uczelnię na rzecz różnych firm, dzięki którym 
pracownicy dydaktyczni prowadzący zajęcia 
ze studentami mają aktualną wiedzę i przeka-
zują ją przyszłym inżynierom. Na stałe w pro-
gramie nauczania są analiza i algebra, ale już 
fizyka się zmienia.

Dziś dużo dyskutuje się o małej, rozproszo-
nej energetyce jądrowej, na którą nasi studen-
ci już są przygotowani. Pamiętajmy jednak, 
że młodzież, a zwłaszcza inżynierowie, myśli 
pragmatycznie. W Polsce o energetyce jądro-
wej jedynie się mówi. Jeśli program jej budo-
wy wreszcie naprawdę ruszy, to chętnych do 
nauki na tym kierunku nie zabraknie. Na razie 
młodzież jest ostrożna.
• Jakie prace badawczo-rozwojowe zwią-

zane z energetyką realizuje Politechnika 
Wrocławska?

– Takich projektów mamy bardzo dużo. 
Z RAFAKO realizujemy wieloletnią umowę. 
Dzięki współpracy zespołów badawczych, 
składających się z naukowców Politechniki 
i pracowników RAFAKO, stworzono instala-
cję odsiarczania spalin oraz przeprowadzono 
jedną z najlepszych w Europie optymalizację 
pracy elektrofiltrów. Zajmujemy się czystymi 
technologiami węglowymi, przygotowaniem 
wsadu do pieców w celu zwiększenia ich 
sprawności, zmniejszaniem wielkości emisji.
• A czy współpracujecie w tym obszarze 

z instytutami badawczymi?
– Niemal ze wszystkimi. Kilka poważnych 

projektów, m.in. dotyczących zgazowania 

węgla, zrealizowaliśmy z Instytutem Auto-
matyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. 
(IASE), a w ramach programu dla Europy 
Środkowej, finansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (ERDF), uczestniczyliśmy w projekcie 
ENERGYREGION, którego zasadniczym ce-
lem było stworzenie strategii zrównoważo-
nego rozwoju energetyki odnawialnej w wy-
typowanych regionach, w poszczególnych 
krajach, z uwzględnieniem jej aspektów tech-
nologicznych i społecznych.
• Jakie są źródła finansowania tych ba-

dań?
– Tworzą – co mówię świadomie – bardzo 

skomplikowaną strukturę. Na niektóre pro-
jekty uzyskujemy finansowanie z Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju, ale najczęściej 
są to projekty, w których uczestniczą również 
firmy. 

Korzystamy ze środków strukturalnych, 
ale... Obecnie o środki z Programu Inteligent-
ny Rozwój aplikują przedsiębiorstwa, które 
szukają partnerów z obszaru nauki. Na razie 
nie zawsze to dobrze funkcjonuje, ale może 
jakoś ta współpraca się dobrze ułoży. Wiele 
prac finansuje też przemysł.

Jesteśmy członkiem polskiego węzła KIC 
InnoEnergy – europejskiego projektu wspie-
rającego rozwój innowacji w obszarze ener-
getyki, finansowanego przez The Europe-
an Institute of Innovation and Technology 
(EIT). 

W węzeł polski zaangażowało się siedmiu 
partnerów: Akademia Górniczo Hutnicza, 
Politechnika Śląska, Politechnika Wrocław-
ska, Uniwersytet Jagielloński, Główny Insty-
tut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przerób-
ki Węgla i Tauron Polska Energia. W Polsce 
realizowanych jest dziewięć projektów, w ca-
łym KIC InnoEnergy – ok. 50. W każdym 
z przedsięwzięć z definicji bierze udział part-
ner przemysłowy. 

Z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-ba-
dawczych przez uczelnie wyższe, niezależne 
instytuty badawcze i przedsiębiorstwa utwo-
rzyliśmy Instytut Autostrada Technologii i In-
nowacji (IATI) – wirtualny instytut działają-
cy w formule konsorcjum, którego liderami 
są Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechni-
ka Wrocławska. W ramach IATI współpracę 
podjęło 41 instytucji, w tym 22 uczelnie wyż-
sze, 10 przedsiębiorstw i 9 niezależnych in-
stytutów naukowo-badawczych, zajmujących 
się 13 Obszarami Tematycznymi, odpowia-
dającym polom badawczym zdefiniowanym 
w projekcie „Foresight technologiczny prze-
mysłu – InSight 2030” (tzw. Inteligentne Spe-
cjalizacje). 

W listopadzie ub.r. IATI było współorgani-
zatorem IV Małopolskiego Kongresu Energe-
tycznego, którego hasłem przewodnim były 
„Innowacje i niskoemisyjne rozwiązania”. 
W poprzednich latach przedstawiono na nim 
m.in. koncepcję wdrażania gospodarki nisko-
węglowej, nowe technologie w energetyce, 

efektywne wykorzystywanie energii w mie-
ście i zrównoważonym transporcie.

W 2014 r. utworzyliśmy Centrum Wiedzy 
i Informacji Naukowo-Technicznej – ogólno-
uczelnianą jednostkę organizacyjną, prowa-
dzącą działalność naukową, badawczą, szko-
leniową i usługową, której jednym z zadań 
jest wsparcie formalne i prawne jednostek or-
ganizacyjnych i pracowników uczelni w za-
kresie działań dotyczących transferu wiedzy 
i informacji na rzecz krajowych i zagranicz-
nych podmiotów gospodarczych i administra-
cyjnych. 

Przykładem z interesującej czytelników 
„PE” tematyki może być przyrząd do pomiaru 
lotnych związków organicznych w powietrzu, 
w zakresie stężeń od kilku do kilkuset ppmv, 
który może pracować zarówno w warunkach 
laboratoryjnych jak i w trybie on-line.
• No właśnie, jak wygląda komercjalizacja 

wyników badań?
– Zmieniliśmy funkcjonowanie uczelni 

i zarządzanie nią odbywa się poprzez proce-
sy. Jednym z ważniejszych jest proces komer-
cjalizacji badań. Widzimy już pierwsze efek-
ty nowej struktury – z takiego systemowego 
podejścia, np. w ostatnich dniach powstały 
3 nowe start-upy.

Każdy nowy projekt jest monitorowany do 
czasu, aż znajdziemy chętnego na jego ko-
mercjalizację. To może być założona przez 
naszych pracowników firma, nasza spółka ce-
lowa, sprzedaż licencji. Sądzę, że w tym za-
kresie jesteśmy w kraju prekursorami. Oczy-
wiście, nie wszystkie projekty skończą się 
komercjalizacją.

Trzeba pamiętać, że od badań do wpro-
wadzenia produktu na rynek jest 9 pozio-
mów tzw. gotowości technologicznej (TRLs, 
Technology Readiness Levels). W pewnym 
momencie, na 3 lub 4 poziomie, rola uczel-
ni się kończy. Potem jest tzw. dolina śmier-
ci. Bo przemysł jest zainteresowany gotową, 
sprawdzoną technologią i kupuje licencje. 
Dlatego niezbędne jest znalezienie formuły 
jak powstające na uczelni wynalazki (produk-
ty, technologie itp.) przełożyć na coś, co prze-
mysł będzie gotów kupić. Nad takim rozwią-
zaniem muszą pracować zarówno uczelnie, 
jak i przemysł.
• Z pana wypowiedzi wynika, że po wybu-

dowaniu elektrowni w Opolu, Kozienicach 
czy – o czym się mówi – Ostrołęce, nie za-
braknie w nich specjalistów.

– Nie ma najmniejszego zagrożenia. Spe-
cjalistów w Polsce nie zabraknie. O kadry dla 
energetyki jestem spokojny. Nie tylko jako 
rektor Politechniki Wrocławskiej, bo z moim 
zdaniem na pewno zgodzą się koledzy z in-
nych uczelni technicznych.

Polskie uczelnie techniczne, w tym Poli-
technika Wrocławska, na pewno wykształ-
cą odpowiednią liczbę pracowników, którzy 
spokojnie sobie poradzą z wyzwaniami, jakie 
w zakresie energetyki stoją przed Polską.
• Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze str. 3





8

Współpraca energetyczna: norwegia – polska

• Czy Norwegia jest samowystarczalna pod względem energetycz-
nym?

– Tak, Norwegia jest samowystarczalna pod względem energetycz-
nym. Jest także znaczącym eksporterem energii. Norwegia ma 1476 
hydroelektrowni, a ok. 98% energii elektrycznej wytwarzane jest ze 
źródeł odnawialnych. Norwegia plasuje się w światowej czołówce 
pod względem produkcji „wodnej” energii elektrycznej, a w Euro-
pie jest największym jej producentem. Warto jednak zwrócić uwa-
gę na fakt, iż ta zaskakująco duża liczba elektrowni wodnych wynika 
z tego, iż obok dużych obiektów, jak m.in. Kvilldal (1240 MW), Ton-
stad (960 MW), Aurland I (675 MW), Svartisen (600 MW), Saurdal 
(640 MW) czy Tokke (430 MW), energię produkują hydroelektrow-
nie o mocy kilku MW, wśród których są m.in.: wybudowana w 1921 r. 
w Toklev o mocy 3,9 MW, czy ta usytuowana w centrum Skien – 
o mocy... 0,7 MW.

Norwegia jest także jednym z wiodących eksporterów ropy i gazu 
na świecie. Obecnie jedna czwarta gazu zużywanego w Unii Europej-
skiej pochodzi z Norwegii, a prognozy zapowiadają, że Norwegia bę-
dzie w stanie jeszcze przez wiele dekad kontynuować elastyczną i so-
lidną dostawę gazu, który stwarza możliwość przystępnego cenowo 
i wydajnego ograniczenia emisji w Europie.
• Czy zapotrzebowanie przemysłu i ludności Norwegii na energię 

elektryczną zmieniło się w ciągu ostatnich 15–20 lat, a jeśli tak, to 
w jaki sposób? 

– W gospodarstwach domowych średnie zużycie energii na metr 
kwadratowy spadło w latach 1993–2012 z 207 kWh do 185 kWh. 
W sektorze przemysłowym energochłonność została ograniczona 
o ponad 30% w okresie od 2000 r. do 2013 r. Wynika to w pewnej 
mierze z przechodzenia na technologie bardziej wydajne pod wzglę-
dem energetycznym.
• Jak przez ostatnie lata zmienił się norweski koszyk energetyczny?
– Średnia produkcja energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich 

15 lat była stabilna i wynosiła ok. 135 TWh rocznie. W 2014 r. łącz-
ne krajowe zużycie energii wyniosło 209 TWh, z czego 27% pochło-
nął transport. Nie licząc energii wykorzystanej w sektorze transportu, 
energia elektryczna stanowi 70% zużywanej energii. Przy uwzględ-
nieniu energii wykorzystanej w transporcie, Norwegia zaspokaja po-
nad 50% swojego łącznego zapotrzebowania na energię elektryczną 
z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, wśród których zdecydowa-
nie dominuje energia wodna; niemniej energia wiatrowa i bioenergia 
zaczynają odgrywać pewną rolę w koszyku energetycznym Norwegii. 
W Smøla znajduje się nasza największa farma wiatrowa, a kiedy ją 
uruchomiono w 2005 r., była największym obiektem lądowym w Eu-
ropie: 68 wiatraków, 150 MW. Obecnie planowana jest budowa no-
wej farmy wiatrowej na zachód od Trondheim, której moc zainstalo-
wana wyniesie 1000 MW.
• Kto jest największym producentem energii elektrycznej w Nor-

wegii?

– Bez wątpienia jest nim będąca w 100% własnością państwa firma 
Statkraft, która ma ponad 400 elektrowni o łącznej produkcji 56 TWh, 
z czego 99% pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest największym pro-
ducentem energii odnawialnej w Europie i zatrudnia 4200 ludzi w po-
nad 20 krajach. Obroty firmy wyniosły w 2014 r. 52,2 mld NOK.
• A czy są elektrownie węglowe i skąd jest paliwo?
– W Norwegii jest tylko jedna elektrownia węglowa: w mieście 

Longyearbyen, na wyspie Spitsbergen będącej częścią archipelagu 
Svalbard. Węgiel wydobywany jest lokalnie, w kopalni na terenie ar-
chipelagu.
• Które z odnawialnych źródeł energii – poza wodą – jest najpopu-

larniejsze: wiatr, słońce czy biomasa?
– Woda jest oczywiście najważniejszym źródłem energii odnawial-

nej, jednak rośnie także znaczenie innych źródeł, takich jak wiatr. 
Norwegia ma wyjątkowy potencjał do rozwijania morskiej energety-
ki wiatrowej. Działające tutaj firmy deweloperskie czerpią korzyści ze 
znaczącej wiedzy eksperckiej i fachowego doświadczenia w dziedzi-

– W Norwegii nie prowadzi się dyskusji na temat wprowa-
dzenia energii jądrowej. Nie chodzi tylko o zagrożenia dla 
środowiska, jakie pociąga za sobą technologia jądrowa, 
lecz także o to, że w kraju zasilanym energią wodną nigdy 
nie byłaby to opłacalna alternatywa – mówi Jego Ekscelen-
cja KARSTEN KLEPSVIK, ambasador Królestwa Norwegii 
w Polsce, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

Woda 
– najważniejsze źródło energii

KARSTEN KLEPSVIK (1952), od 2013 r. ambasador Królestwa Norwegii w Pol-
sce, jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Ekonomii Uniwersyte-
tu w Bergen (1981). Karierę zawodową rozpoczął jako stażysta w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych w Oslo. Następnie był sekretarzem ambasady ds. ekono-
micznych w Manili (1983–86) i ds. politycznych w Waszyngtonie (1986–89). Ko-
lejne etapy pracy zawodowej to: kierownik Sekcji Międzynarodowej (1989–90) 
i dyrektor generalny w Wydziale Zasobów Ministerstwo Rybołówstwa (1990–93), 
dyrektor Norweskiej Federacji Przemysłu Przetwórstwa Rybnego/Norweskiej Fe-
deracji Przedsiębiorców (1991–93), dyrektor generalny, ambasador i doradca ds. 
Morza Barentsa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1993–95), zastępca Sze-
fa Misji w Ambasadzie Norwegii w Waszyngtonie (1995–99), dyrektor generalny 
MSZ, Wydział ds. praw człowieka, pomocy humanitarnej i budowania demokra-
cji (1999–2001), rzecznik prasowy MSZ (2001–2005), Norweski Komisarz/Amba-
sador przy Międzynarodowej Komisji Wielorybnictwa IWC (2005–2010). W latach 
2005–2013 był doradcą ds. polarnych (norweski starszy urzędnik przy Radzie 
Arktycznej/Ambasador, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz przedstawicie-
lem Norwegii do Konsultatywnego Spotkania Układu Antarktycznego (ATCM) i do 
Konwencji o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR). Czło-
nek Norweskiego Komitetu Polarnego.
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nie konstrukcji przybrzeżnych. Jako kraj, w którym produkcja ener-
gii elektrycznej opiera się głównie na energii wodnej, Norwegia musi 
stawiać czoła wyzwaniom związanym z narażaniem systemu na wa-
hania w dopływie wody. Zróżnicowanie w sektorze energii odnawial-
nej z pewnością zwiększy bezpieczeństwo dostaw. 
• Jaka jest opinia rządu na temat ustaleń paryskiej Konferen-

cji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (COP 21)?

– Porozumienie paryskie to duży krok naprzód w walce z globalną 
zmianą klimatu. Od wszystkich krajów będzie wymagane zwiększone 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak jej rząd zo-
bowiązał się do wypełnienia ambitnych celów klimatycznych wyzna-
czonych przez Unię. Rząd norweski przygotowany jest do wdrożenia 
szeregu działań mających zredukować emisję gazów cieplarnianych. 
Ambicją Norwegii jest stać się społeczeństwem nisko-emisyjnym do 
2050 r. Aby osiągnąć ten cel, rząd skupi się na pięciu aspektach: ogra-
niczaniu emisji w sektorze transportu, rozwoju technologii nisko-
emisyjnych i technologii czystej produkcji, rozwoju technologii wy-
chwytywania i składowania dwutlenku węgla, rozwoju technologii 
i instrumentów motywacyjnych w celu uczynienia transportu wod-
nego bardziej przyjaznym środowisku, a także wzmacnianiu pozycji 
Norwegii jako eksportera energii odnawialnej.

Przypomnę, że opublikowany w maju 2015 r. przez Międzynaro-
dowe Centrum Badań nad Klimatem i Środowiskiem Naturalnym 
(CICERO) w Oslo sondaż wykazał, że inwestorzy z sektora energe-
tyki wodnej gotowi są do budowy nowych i renowacji istniejących 
elektrowni wodnych. Efektem działań inwestorskich ma być zwięk-
szenie rocznej produkcji energii w ciągu najbliższych 8 lat o co naj-
mniej 15 TWh. Obecnie produkcja energii w norweskich elektrow-
niach wodnych wynosi rocznie 130 TWh.

Zgodnie z umową zawartą z Unią Europejską, Norwegia zobo-
wiązana jest do zwiększenia udziału energii produkowanej z odna-
wialnych źródeł do 67,5% ogółem konsumowanej energii do 2020 r. 
Oznacza to wzrost o 6,4% w porównaniu ze stanem na rok 2010. Jed-
nocześnie Norwegia jak i Szwecja planują wzrost produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych o 13,2 TWh rocznie do 2020 r., wykorzystując 
subsydiowane certyfikaty energetyczne zbywalne w obydwu krajach.

Jednakże, zamiast budować nowe obiekty, postanowiliśmy rozbu-
dowywać i modernizować te istniejące. Aby wesprzeć rozwój i wy-
dajność technologii, na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technolo-
gii (NTNU) powstało laboratorium hydroelektroniczne. Wyposażone 
jest m.in. w specjalne tunele wodne, umożliwiające ocenę rozwiązań 
technologicznych pod kątem ich wytrzymałości na wypadek przesu-
nięcia masywów górskich, a także wykonaną w skali 1:65 elektrownię 
Torpa. To pierwszy na świecie model elektrowni wyposażony w fi-
zyczny odpowiednik drogi, jaką przemierza woda z uwzględnieniem 
powstających przepięć pneumatycznych. 
• Jak Pan ocenia ogólną współpracę polsko-norweską na polu 

energetyki? Czy widzi Pan możliwość jej rozszerzenia? 
– Norwegia od dziesięcioleci jest sprawdzonym dostawcą gazu do 

wielu krajów europejskich. Już w tym momencie jedna czwarta gazu 
zużywanego w Unii Europejskiej pochodzi z Norwegii. Będąc alter-
natywą dla mniej czystych źródeł energii, gaz umożliwia zmniejsze-
nie kosztów redukcji emisji. Gaz transportowany w postaci ciekłej 
(LNG) może być też używany jako czyste paliwo do statków, cięża-
rówek i autobusów, a także jako system zapewniania energii terenom 
niepołączonym z rurociągami gazowymi. Przemysł norweski ma do-
świadczenie w dystrybucji i użytkowaniu skroplonego gazu ziemne-
go (LNG) w tego typu systemach i chętnie podzieli się swoimi roz-
wiązaniami z Polską.

Norwegia jest także ekspertem w wytwarzaniu energii odnawial-
nej. Przykładowo, gdyby skorzystać z połączenia technologii i moż-
liwości naszego sektora morskiego i przybrzeżnego, mogłoby to stać 
się podstawą do międzynarodowej współpracy w sektorze morskiej 
energetyki wiatrowej. Kolejnym polem do współpracy mogłyby zo-

stać norweskie technologie produkcji energii z odpadów, np. lokalne 
wytwórnie biogazu.

19 stycznia br., w ramach rundy koncesyjnej APA 2015, rząd nor-
weski przydzielił 37 firmom naftowym udziały w 56 koncesjach po-
szukiwawczo-wydobywczych, zlokalizowanych na szelfie norwe-
skim. PGNiG Upstream International (PGNiG UI), spółka należąca 
do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała 
udziały w 4 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych: dwie obej-
mują obszar na Morzu Norweskim, a pozostałe na Morzu Północnym 
i Morzu Barentsa. Tym samym liczba koncesji PGNiG UI zwiększy-
ła się do 19.

Pozostając przy PGNiG, spółka ta w 2001 r. podpisała wieloletni 
kontrakt na zakup gazu z Norwegii, który miał być dostarczany pod-
morskim gazociągiem. Wówczas nic z tego nie wyszło. Także niepo-
wodzeniem zakończyła się druga próba, podjęta w 2007 r. Do tego te-
matu powróciła premier Beata Szydło podczas wizyty w Norwegii. 
2 lutego br. spotkała się z premier Erną Solberg, która słusznie stwier-
dziła, że budowa gazociągu nie jest kwestią polityczną, lecz biznesową.

Jestem więc przekonany, że z perspektywy bezpieczeństwa dostaw 
energii istnieje duże pole do zacieśniania współpracy między Norwe-
gią, a naszymi europejskimi partnerami, w tym oczywiście z Polską.

Na zakończenie wspomnę, że w ramach już drugiej edycji Fundu-
szy Norweskich i Funduszy EOG (Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego) Norwegia przeznaczyła dla 16 państw członkowskich UE 
w sumie 1,7 mld euro do 2016 r. Polska pozostaje największym be-
neficjentem, z przyznaną alokacją 578,1 milionów euro. W obecnej 
perspektywie dla Polski ustanowiono 17 programów w 8 obszarach 
programowych. Jednym z nich jest Środowisko i energia odnawialna, 
w którym są dwa programy związane z naszą rozmową: Innowacje 
w zakresie zielonych technologii i Poprawa efektywności energetycz-
nej. Celem pierwszego (kwota dofinansowania programu z funduszy 
norweskich wynosi 17 mln euro) jest m.in. większe wykorzystanie 
technologii przyjaznych środowisku. Beneficjentami są małe i średnie 
przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, ale partnerami w projek-
tach mogą być zarówno polskie, jak i norweskie przedsiębiorstwa, in-
stytucje badawcze i klastry. Natomiast drugi (145 mln euro) ma przy-
czynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia 
powietrza oraz poprawy wydajności energetycznej i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych. Realizowane 
projekty dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicz-
nej, zastąpienia w nich przestarzałych źródeł ciepła o mocy do 3 MW 
nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła 
lub energii elektrycznej, w tym pochodzącymi ze źródeł odnawial-
nych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w sko-
jarzeniu (kogeneracji), a także modernizacji węzłów cieplnych o łącz-
nej mocy do 3 MW. Beneficjentami są jednostki sektora finansów 
publicznych lub podmioty prywatne realizujące zadania publiczne. 
• Dziękuję za rozmowę.
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• Dzisiejsza dyskusja odbywa się bez 
udziału przedstawiciela administracji 
rządowej, co w naszych dyskusjach zda-
rza się niezmiernie rzadko. W ferworze 
organizacji nowego rządu, jest to zro-
zumiałe. Ale będziemy też rozmawiać 
o czymś co już się zdarzyło i na obowią-
zujące uwarunkowania prawne obecny 
rząd nie ma już wpływu. W związku z tym 
chciałbym zadać pytania: czy wysiłek dy- 
plomatyczny związany z uzyskaniem de-
rogacji od zapisów dyrektywy LCP był 
wart podjęcia? Jak są one oceniane z dzi-

siejszej perspektywy – czy były koniecz-
ne, czy tylko spowolniły działania, przez 
co trudniej było dostosować się do kolej-
nych wyzwań? 

Przy tej okazji nasuwa się pewna reflek-
sja. Dlaczego Polska, która węglem stoi 
nie wyznacza w obszarze oddziaływania 
na środowisko pewnych standardów, po-
zwalających nam mówić: – no tak, spa-
lamy wprawdzie węgiel, ale potrafimy to 
robić w sposób czysty? Zamiast zaś tego 
występujemy w roli próbującego gonić, 
opóźniać, hamować pewne procesy.

– M. Duda: – Dyrektywa IED idzie we 
właściwym kierunku, wyznacza bowiem 
pewne kryteria, standardy dla obiektów, 
a nie dla państw. Jestem zdecydowanym 
przeciwnikiem wyznaczania celów obliga-
toryjnych państwom członkowskim, pro-
wadzi to bowiem do prób ich obchodze-
nia, obrony własnych interesów. Wynika to 
z różnych stanów, specyfik gospodarek po-
szczególnych krajów UE. Ukierunkowanie 
standardów na obiekty, jest działaniem pra-
widłowym lecz organy unijne, jak zwykle, 
przesadzają w formułowaniu kryteriów. 

Jeżeli zgodzić się ze stwierdzeniem, że współcześnie o rozwoju energetyki decydują przede wszystkim formal-
ne uwarunkowania środowiskowe skodyfikowane przez UE w postaci różnorodnych dokumentów prawnych, to 
w przypadku Polski rok 2016 należy uznać za szczególny. W tymże roku przestają obowiązywać derogacje od dyrek-
tywy LCP uzyskane w ramach negocjacji akcesyjnych w zakresie SO2. Jednocześnie, jest to pierwszy rok obowiązy-
wania dla istniejących źródeł wymogów Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED). Wszystko także wskazuje na 
to, że na początku 2017 r. zostanie przyjęty kolejny dokument zaostrzający przepisy ograniczające oddziaływanie 
energetyki na środowisko – tzw. Konkluzje BAT dla dużych źródeł spalania.

Warto tu przypomnieć, że standardy emisji, jakie wprowadzono od 2008 r. w Dyrektywie LCP wydawały się dla 
polskich elektrowni i elektrociepłowni niemożliwe do uzyskania, stąd podjęto olbrzymi wysiłek negocjacyjny aby 
wdrożenie nowych ograniczeń odsunąć możliwe daleko w czasie. Udało się tylko tyle, że standardy wprowadzone 
przez IED, są znacznie ostrzejsze, zatem konieczne były kolejne derogacje w postaci Przejściowego Planu Krajo-
wego, derogacji dla źródeł ciepłowniczych, czy derogacji 17 500 godz. pracy. To da niektórym oddech, ale krótki, 
bo za drzwiami stoją kolejne obostrzenia w postaci wspomnianych już Konkluzji BAT, które trzeba będzie spełnić 
zapewne od roku 2021. 

Rok zatem szczególny i z tego względu kolejną edycję dyskusji redakcyjnej na łamach „Przeglądu Energetyczne-
go”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, postanowiliśmy poświęcić próbie 
odpowiedzi na pytanie „Czy polska energetyka jest w stanie sprostać nowym wymaganiom ekologicznym?”

W dyskusji udział wzięli:
–  Marian Babiuch – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Prezes Zarządu Elek-

trociepłowni „Zielona Góra” S.A.,
– dr Mirosław Duda – ARE,
–  Wiesław Jamiołkowski – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Departamencie Zarządzania Produkcją 

PGNiG Termika S.A.,
– Wojciech Orzeszek – Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska w Energoprojekt-Warszawa S.A.,
– Stanisław Poręba – Ernst&Young,
– Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
– Paweł Smoleń – Członek Zarządu ERBUD S.A.,

 Redakcję reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, PW – moderator dyskusji oraz Sławomir Kry-
stek – Dyrektor Generalny Izby i Marian Bosowski – zastępca Dyrektora Generalnego Izby.

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Czy polska energetyka 
jest w stanie sprostać nowym 
wymaganiom ekologicznym?
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Gdyby owe kryteria były ukierunkowane 
na obiekty nowe oraz głęboko modernizo-
wane – wszystko byłoby w porządku. Gdy 
natomiast wyznacza się okresy, w których 
wszystkie obiekty muszą być przystosowa-
ne do nowych kryteriów – zaczynają być 
stosowane „technologie obejściowe”, po-
dejmowane są próby ustanawiania deroga-
cji. I to oczywiście nie jest dobre.

Nic by się nie stało, gdyby zaostrzo-
ne kryteria dotyczyły nowych obiektów. 
Z ekologią nie jest bowiem na ogół tak, że 
coś się „wali” i trzeba natychmiast podej-
mować działania. Przy takim postępowa-
niu wszystkie modernizacje, budowy no-
wych obiektów można by ukierunkować 
odpowiednio w polityce energetycznej, 
w krajowych standardach itd. Jako pań-
stwo powinniśmy zadbać o to by te, nie-
kiedy wręcz drastyczne, nowe wymagania 
były nakierowane na obiekty modernizo-
wane i nowe. 

– P. Smoleń: – Powinniśmy zejść w dys-
kusjach z płaszczyzny my – energety-
cy a rządzący, obojętnie, w Polsce, czy 
w Brukseli. Pomiędzy nami a rządzącymi 
są ludzie i środowisko. W związku z tym 
bardziej adekwatnym byłoby używanie na 
stałe zbitki słownej – energetyka i środo-
wisko. Zresztą, znajduje się ją w nazwach 
instytucji i różnych dokumentów. Jaka wy-
nika z tego konkluzja? Ano taka, że każ-
dy odpowiedzialny i świadomy energetyk 
powinien wiedzieć, że zaostrzanie wymo-
gów środowiskowych jest trendem trwa-
łym, nie do zatrzymania. I dlatego dziwią 
mnie podnoszący larum, którzy wybudo-
wali nową instalację nie trzymającą obec-
nie norm, bo nie przewidzieli, że zostaną 
zaostrzone. Tego oczekują społeczeństwa, 
rośnie bowiem świadomość ekologiczna 
ludzi. Ich oczekiwania wynikają niekiedy 
z mody, niekiedy są przesadzone, ale mają 
siłę sprawczą poprzez m.in. media i kartę 
do głosowania. W Niemczech mówi się, że 
„obywatel ma kartę do głosowania, a kon-
cern energetyczny jej nie ma” i dlatego 
na wielu frontach przegrywa. My – ener-
getycy nie możemy wręcz już rozmawiać 
o emisjach tylko w stylu – kocioł, komin, 
konfiguracja itp., ale musimy również 
uwzględniać oczekiwania społeczne, które 
są coraz wyższe i nie zatrzymają się. Dla-
tego rozsądni energetycy budując instala-
cje odsiarczania spalin zostawiają miejsce 
na kolejne moduły. Jeśli nie zostawiają, to 
nie rozumieją panujących trendów.

– W. Jamiołkowski: – Dyrektywa IED 
była negocjowana przez lata. Problemy 
techniczne i polityczne zostały rozwiąza-
ne, derogacje uzyskane, jej kształt stał się 
przewidywalny i akceptowalny. Natomiast 
kwestia najlepszych dostępnych technik 
jest trudno zrozumiałym dodatkiem. Dla-
czego nagle dostajemy wymagania wy-
kraczające ponad to, co zostało wcześniej 

uzgodnione w ramach Dyrektywy IED? 
Okazuje się, że gdy porównać obiekty 
w krajach UE, to są spełniające standardy 
emisyjne zawarte w Dyrektywie IED, ale 
i takie, które mają emisje znacznie niższe. 
I z tej różnorodności bierze się BAT. A skąd 
z kolei biorą się te niskie emisje? Bo w po-
szczególnych krajach jest różne podej-
ście do problemu. Dla przykładu, w Szwe-
cji, w latach 90. wprowadzono podatek od 
emisji związków azotu. Zastosowano pro-
sty mechanizm – podatek płacili wszy-
scy, wyciągano średnią branżową i emitu-
jącym poniżej średniej podatek zwracano. 
I zaczął się wyścig szczurów. W momen-
cie gdy dyskutowaliśmy jak osiągnąć emi-
sję związków azotu na poziomie 200 mg, 
przy realnych 600 mg, to w Szwecji mie-
li ją na poziomie 12–17 mg. Zgadzam się 
z Panem profesorem, że kraj, który ma am-
bicje być samowystarczalnym energetycz-
nie, bazując na węglu, powinien równocze-
śnie kreować BAT w obszarze węglowym. 
• Gdy pojawia się konieczność sprosta-

nia nowym wymaganiom można usłyszeć: 
– to będzie drogo kosztowało, nie stać nas 
na to, zbankrutujemy, energia będzie dwa 
razy droższa. Potem okazuje się, że ener-
gia nie tylko nie drożeje lecz tanieje i nikt 
nie bankrutuje. Ale wróćmy do tematu 
naszej dyskusji. Mamy rok 2016, jest Dy-
rektywa IED i w związku z tym, na ile są 
prawdziwe wizje braku mocy z powodu jej 
obowiązywania, odstawienia mocy w elek-
trowniach i elektrociepłowniach?

– S. Poręba: – Nasza gospodarka na 
przestrzeni lat przechodziła wiele zmian 
i odciążanie jej w różnych elementach po-
magało zmniejszać dystans do bogatszych. 
Derogacje od standardów emisji zanie-
czyszczeń w przeszłości miały sens, ob-
niżając koszty energii pozwalały się nam 
rozwijać. Kolejna sprawa dotyczy ustala-
nia poziomów standardów. Powinno się to 
robić z uwzględnianiem poziomów emisji, 
które środowisko może zaabsorbować bez 
żadnej szkody dla siebie. Na przykład re-

dukcję emisji siarki doprowadziliśmy do 
takiego poziomu, że w ostatnich latach 
w Polsce praktycznie nie notuje się prze-
kroczeń jej stężeń. Rodzi się więc pytanie: 
jak daleko i po co redukować emisję siarki?

Poruszona tu została sprawa BAT, czy-
li najlepszych, dostępnych technologii, one 
wyznaczają standardy, do których muszą 
równać niemal wszystkie instalacje. Przy 
tej okazji warto by się zastanowić, któ-
re technologie w energetyce się rozwija-
ją. I wtedy okaże się, że nad technologia-
mi węglowymi prawie nikt nie pracuje. 
Z jednej strony to niedobrze, z drugiej zaś 
– trudno w tych warunkach oczekiwać no-
wych BAT.

– P. Smoleń: – Zgadzam się z pogląda-
mi mojego przedmówcy na temat dalszej 
redukcji emisji SO2, NOx czy pyłu. Ale po-
jawiają się, bądź pojawią nowe problemy, 
jak np. rtęć.

– M. Babiuch: – Trzeba wyelimino-
wać z myślenia okres przejściowy i za-
cząć śmielej patrzeć do przodu. Deroga-
cje, przedłużanie żywotności urządzeń, to 
półśrodki. Trzeba wyjść od wyzwań przed 
jakimi stoi polska energetyka, ciepłow-
nictwo. A one są takie, jakie wobec nich 
są oczekiwania klientów. A podstawo-
we z nich to bezpieczeństwo dostaw ener-
gii elektrycznej i ciepła. 15 mln mieszkań-
ców Polski jest zaopatrywane w ciepło ze 
scentralizowanych systemów, o czym mało 
kto wie. Podstawowym pytaniem jakie stoi 
obecnie przed nami jest: co w najbliższych 
latach możemy szybko zrobić? Elektrow-
ni jądrowej nie da się szybko wybudować. 
Budowa dużych, konwencjonalnych elek-
trowni też nie odbywa się szybko. Mamy 
największy potencjał kogeneracji w UE, 
nawet większy niż Niemcy. Tak się histo-
rycznie zdarzyło, że w Polsce budowano 
scentralizowane systemy ciepłownicze, ma 
je kilkaset miast. A tylko kilkadziesiąt ma 
układy kogeneracyjne. Jak wielki potencjał 
mamy więc do zagospodarowania? W ten 
sposób możemy dosyć szybko wybudować 
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7–10 tys. MW nowych mocy, a w 2030 r. 
kogeneracja osiągnęłaby około 25% ryn-
ku energii elektrycznej. To wszystko by-
łyby obiekty nowoczesne, ekologiczne. 
Przykładem jest Zielona Góra, gdzie 12 lat 
temu wybudowaliśmy blok  gazowo-paro-
wy, a w 2012 r. uruchomiliśmy kotły gazo-
wo-olejowe, nie spalamy węgla i spełnia-
my normy, które będą obowiązywały po 
2020 r. Gdybyśmy w Polsce zrealizowali 
inwestycje w kogeneracji, o których mówi-
łem wcześniej, a jest to możliwe w ciągu 
5. lat, to: po pierwsze – mamy rozwiąza-
ny problem do 2025 r., który oceniany jest 
jako dla nas newralgiczny, po drugie – za-
pewniamy bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej i ciepła, po trzecie – w stosun-
ku do kosztów budowy energetyki jądro-
wej realizujemy ten program za nieduże 
pieniądze, zachowując konkurencyjność 
polskiej gospodarki i, wreszcie, po czwarte 
– jest to wyjście naprzeciw Pakietu Ener-
getyczno-Klimatycznego.
• Z uporem wracam do pytania: jest 

Dyrektywa IED, od 1 stycznia tego roku 
obowiązują nowe warunki formalno-
-prawne i ile instalacji w Polsce przesta-
nie w związku z tym pracować? Czy ktoś 
w ogóle ma na ten temat wiedzę?

– B. Regulski: – Nikt nie dopuszcza 
scenariusza, że jakieś instalacje trzeba by 
było wyłączać. Natomiast ta nowa sytu-
acja indukuje myślenie – co należałoby 
zrobić? Jesteśmy świadkami transforma-
cji myślowej polegającej na tym, że trze-
ba myśleć i działać wyprzedzająco, zanim 
obowiązywanie pewnych wymagań się za-
kończy. Jeżeli prześpimy pewien moment 
i dojdzie do kumulacji określonych zja-
wisk, to klienci mogą za nas zadecydować 

w jaki sposób będą się zaopatrywali w cie-
pło. Świadomość środowiska energetyków 
tych wszystkich zjawisk, uwarunkowań 
nie wystarczy. Również ci, którzy niejako 
na zewnątrz decydują o polskiej energety-
ce muszą być tego wszystkiego świadomi 
i nie mogą czekać na 2023 r. Przykładem 
ogromnego zaniedbania, które trzeba na-
prawić, jest kogeneracja.

– M. Duda: – Chciałbym nawiązać do 
tego co mówiono wcześnie o przykładzie 
szwedzkim i wyścigu szczurów. Otóż poja-
wiają się wymogi dotyczące redukcji emi-
sji nowych substancji, poza siarką, azotem 
i pyłem. I okazuje się, iż nie mamy insta-
lacji do ich redukcji. Żeby w tym obsza-
rze zapobiec wyścigowi szczurów, nale-
żałoby zabiegać o wprowadzenie w Unii 
zasady popularnej w energetyce jądrowej, 
uwzględniającej w zaostrzaniu wymogów 
również koszty. Kryteria i koszty muszą 
być rozsądne. Do tego zobowiązują nas od-
biorcy. Nie możemy sobie fundować nad-
miernie kosztownych instalacji. 
• Ciągle nie mogę uzyskać odpowiedzi na 

pytanie: czy będą odstawienia mocy i ile?
– P. Smoleń: – Posłużę się przykładem 

niemieckim. W firmie, w której pracowa-
łem było ponad 1000 MW starych „gazó-
wek”, których średni czas pracy w roku 
wynosił poniżej 100 godz. Tylko tyle, ale 
przez te 100 godz. były potrzebne i utrzy-
mywane, choć ze stratą – nie wolno było 
ich wyłączyć z ruchu. Teraz powinno się je 
zmodernizować, ale o ile można było zmu-
sić do utrzymania w ruchu, to nie zmusi się 
już do kosztownej modernizacji – po pro-
stu zostaną zamknięte jako niespełniające  

norm IED. To jest problem źródeł szczy-
towych całej Europy, w tym Polski. Jeże-
li 1000 MW bloki mają pracować o po-
łowę mniej godzin rocznie niż dzisiaj, to 
zarządzający elektrowniami stają przed 
pytaniem – ile godzin będzie chodził blok 
o mocy 200 MW i czy warto wydawać pie-
niądze na jego modernizację? Jeżeli bę-
dzie to np. 1000 godz., to rodzi się pyta-
nie o sens jego dalszej eksploatacji. Jeżeli 
więc szukać urządzeń, które wypadną, to 
nie wśród pracujących w podstawie, lecz 
wśród pracujących w szczycie, bądź ta-
kich, które w szczycie lada moment będą 
pracowały. Nawet ta mała ilość elektrowni 
wiatrowych jakie mamy, wypiera w nocy, 
czy w weekendy duże bloki pracujące do-
tychczas w podstawie. Na Zachodzie IED 
będzie pretekstem by odstawić „złomy”, 
które dotychczas zmuszano do pracy.

– M. Duda: – Chcę przypomnieć przy-
kład Skandynawii, gdy parę lat temu poja-
wił się kryzys w dostawach energii. Ceny 
energii poszybowały w górę. Równocze-
śnie, wielcy odbiorcy energii mieli „za-
mrożone” elektrownie na olej, które opła-
ciło im się w tych warunkach uruchomić. 
Trzeba brać pod uwagę bezpieczeństwo 
dostaw i koszty niedostarczonej energii, 
które można policzyć.

– W. Jamiołkowski: – Myślę, że odpo-
wiedź na pytanie Pana profesora czy będą 
odstawiane moce i ile, jest możliwa do 
„wyliczenia”. Przypomnę, że w przypad-
ku Dyrektywy IED funkcjonowała deroga-
cja 20 tys. godz. Ileś obiektów z tej deroga-
cji skorzystało i zakończyło eksploatację. 
Dyrektywa IED wnosi analogiczną dero-
gację ograniczonego czasu użytkowania 
17,5 tys. godz. i po tym okresie niektóre 
obiekty również zaprzestaną działania.

Problem mocy szczytowych. Gdy patrzę 
z perspektywy mojej firmy, to 45% mocy 

Marian Babiuch 
– Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa 

Elektrociepłowni Zawodowych, 
Prezes Zarządu Elektrociepłowni 

„Zielona Góra” S.A.

dr Mirosław Duda 
– ARE

Wiesław Jamiołkowski 
– Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 
w Departamencie Zarządzania Produkcją 

PGNiG Termika S.A.
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zainstalowanych w elektrociepłowniach 
warszawskich jest mocami szczytowymi. 
Nie może być takich samych kryteriów dla 
źródeł pracujących w podstawie i miesiąc 
– dwa w roku. Trzeba uwzględnić potrze-
by społeczne i to, że mamy taki a nie inny 
klimat.
• Dotknął Pan sedna sprawy. Strate-

gicznym pytaniem nie tylko dla Polski, ale 
i Europy jest pytanie: czy na energetykę 
patrzymy tylko jak na biznes, czy także na 
dział gospodarki narodowej zapewniają-
cy pewne podstawowe potrzeby społeczne 
i gospodarcze.

– M. Babiuch: – Proszę spojrzeć na 
Wielką Brytanię. Przecież to oni wymyśli-
li rynek energii. A co dzisiaj robią? Wpro-
wadzają kontrakty różnicowe, które niemal 
nie różnią się od KDT-ów funkcjonujących 
u nas w przeszłości.

– W. Orzeszek: – Gdy mówimy o wy-
maganiach ekologicznych stawianych 
energetyce, to warto odpowiedzieć na py-
tanie: skąd one wynikają? Na pewno z po-
trzeb ochrony środowiska i zdrowia, ale 
są one także instrumentem wyrównywa-
nia szans konkurencyjnego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła. Z tego punk-
tu widzenia, chodzi o to żeby na poziomie 
wspólnotowym ci, którzy spełniają ostre 
kryteria nie stali na straconej pozycji wo-
bec produkujących energię w starych, nie-
dostosowanych jednostkach. Z problemem 
konkurencyjnego wytwarzania energii 
wiąże się dylemat – jeśli chcę budować 
obiekt, to czy powinien on spełniać tylko 
najbardziej liberalne wymagania obowią-
zujące w danym momencie, czy też powi-
nienem patrzeć na cały okres przyszłego 
życia obiektu, trwający 40–50 lat? A zgod-
nie z mechanizmami Dyrektywy IED, co 
8 lat powinno dochodzić do przeglądu do-

kumentów referencyjnych BAT i zawar-
tych w nich wymagań. Skoro tak, oznacza 
to, iż w ciągu życia obiektu wymogi będą 
kilkakrotnie zaostrzane. Co zatem bardziej 
się opłaca jego operatorowi by zachować 
konkurencyjność – obiekt kilkakrotnie 
w ciągu życia przebudowywać, czy też od 
razu działać na zasadzie  „równaj do naj-
lepszych”. To nie musi oznaczać wybudo-
wania od razu całego zestawu technik speł-
niających najostrzejsze wymagania, ale 
takie skonstruowanie obiektu, by te nowe 
techniki można było w miarę łatwo wpro-
wadzać, np. poprzez pozostawienie od-
powiedniego miejsca na kolejne poziomy 
odsiarczania czy odazotowania spalin i od-
powiednie przygotowanie konstrukcji bu-
dowlanych.

Wracając zaś do wątku związanego z od-
stawieniami, to niezależnie od tego co zo-
stało tu powiedziane, będą to indywidu-
alne decyzje operatorów poprzedzone 
wielokryterialnymi analizami warunko-
wane tym, co będzie się działo w otocze-
niu. Np. należy uwzględnić, że koniecz-
ność pracy regulacyjnej źródeł opalanych 
węglem kamiennym względem rosnącej 
mocy OZE wpłynie na ograniczenie cza-
su pracy źródeł konwencjonalnych. Na te 
wszystkie prace przedprojektowe, poprze-
dzające podjęcie właściwych decyzji, jest 
stosunkowo mało czasu zważywszy, że 
czas na dostosowanie mija w 2021 r.

– S. Krystek: – Mam 26-letni samo-
chód, którym jeżdżę na polowania. Nie in-
westowałem weń w ekologię, a mimo to 
jest w zgodzie z ochroną środowiska. Gdy-
bym miał natomiast tyle samo lat funkcjo-
nujący blok energetyczny i nie inwestował 
w niego w ograniczenie emisji, to jego eks-
ploatacja nie byłaby możliwa. Sądzę, że 
gdy ktoś buduje dziś źródło energii zgod-

nie z Dyrektywą IED i niektórymi BAT, 
i zostanie mu to zatwierdzone, to jednak 
przez następne 25 lat powinien mieć spo-
kój z wymogami środowiskowymi. 

Wszyscy dookoła w UE mówią, że wę-
giel jest „be” i od niego odchodzą. A my 
zostajemy z energetyką na węglu. Musi za-
tem powstać jasna perspektywa – co dalej 
w tej sytuacji? Są różne, niewykorzystane 
możliwości. Np. bardziej opłacalna byłaby 
budowa elektrociepłowni w miastach niż 
nowych, dużych bloków. Operator musi 
inaczej płacić za moc szczytową i tę nie-
potrzebną nocą. 

My – energetyka jesteśmy niczym sta-
cja benzynowa – człowiek podchodzi do 
gniazdka, kontaktu i nie wyobraża sobie, 
że nie będzie w nich prądu. Niektóre fir-
my, jeśli powtórzy się 20. stopień zasila-
nia – grożą zamknięciem interesu. Cały 
nasz system nie jest na takie sytuacje przy-
gotowany. W Polsce nie będzie zapaści 
systemu, ale będą wyłączenia prądu. To 
trzeba jak najprędzej zmienić. Coraz wię-
cej przedsiębiorców chce budować wła-
sne bloki energetyczne, by nie znaleźć się 
w sytuacji, że nie ma energii.

Nie pokazujemy co energetyka konwen-
cjonalna zrobiła dla ochrony środowiska. 
Proszę spojrzeć na Elektrownię „Kozie-
nice”, która 40 lat działa na skraju pusz-
czy. Ona jej nie szkodzi lecz pomaga. Dziś 
nowy blok konwencjonalny o mocy 1000 
MW mniej szkodzi okolicznemu środowi-
sku niż farma wiatrowa o mocy 2 MW. 

Społeczeństwo jest czułe na podwyż-
ki cen energii elektrycznej i gazu. Dlate-
go trzeba zrobić wszystko, aby ceny ener-
gii drożały w sposób rozsądny.

– P. Smoleń: – Po wielu latach niezro-
zumiałej przez obywateli dyskusji energe-
tyczno-klimatyczno-górniczej i 20. stop- 

Stanisław Poręba 
– Ernst&Young

Bogusław Regulski 
– Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej 

Ciepłownictwo Polskie

Wojciech Orzeszek 
– Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska 

w Energoprojekt-Warszawa S.A.
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niu zasilania w sierpniu ub.r. wielu pol-
skich przedsiębiorców zaczęło myśleć 
i rozkręcać projekty jakby sobie zabezpie-
czyć minimum prądu na swoje maksimum 
ryzyka. Jest wiele firm, które chcą sobie 
budować po kilka megawatów. To obni-
ży ilość prądu pobieranego z sieci i spo-
woduje problemy z ekonomiką dużej ener-
getyki.

– S. Poręba: – Byłoby racjonalne, gdy-
by blok w wieku ponad 30. lat do końca 
swego życia mógł spełniać ostatnie wymo-
gi. Ale na spełnienie oczekiwań, by nowo 
budowany blok mógł do końca swego ży-
cia spełniać wymagania z okresu jego bu-
dowy – raczej nie ma szans. 

Żeby dotrzymać wymogów wynikają-
cych z ostatnich BAT, w Polsce powin-
no się zmodernizować około 25 tys. MW 
mocy. Część z tych mocy będzie jed-
nak mogła pozostać na standardach IED. 
Z różnych powodów. Naturalne derogacje 
dla starszych obiektów, które będą wycho-
dziły z eksploatacji. Jednostka będzie wy-
korzystywana w roku poniżej 1,5 tys. lub 
500 godz. I wreszcie, w wielu przypad-
kach będzie można uzyskać odstępstwo 
wykazując, że modernizacja nie jest opła-
calna – koszty dostosowawcze będą istot-
nie wyższe niż efekty środowiskowe. Przy 
emisjach mocno już zredukowanych, dal-
sze redukcje dają niewielkie efekty śro-
dowiskowe, natomiast generują ogrom-
ne koszty zwłaszcza dla jednostek, które 
są w ostatnim etapie eksploatacji. W okre-
sie lat 2020–2030 około 12 tys. MW mocy 
skończy u nas 55 lat życia. Taki jest śred-
ni wiek jednostek cieplnych pracujących 
w krajach Unii. Większość z nich wypad-
nie z eksploatacji. 

Koszty całej operacji dostosowawczej, 
zależnie od poziomu wymogów (Konklu-
zje BAT zawierają dolny i górny poziom 
standardów emisji) jakie chce się spełnić, 
to 10–17 mld zł. Spowoduje to wzrost cen 
energii do kilkunastu zł na MWh. To nie są 
wielkości, które nokautują energetykę i nie 
są do przyjęcia dla konsumentów energii. 
Problemem jest to, że procesy dostoso-
wawcze nakładają się na procesy związa-
ne z ochroną klimatu, wtedy czas wyko-
rzystania jednostek spada a rośnie ryzyko 
konieczności wyłączenia z eksploatacji ze 
względów ekonomicznych. W takich wa-
runkach trudno jest podejmować decyzje 
o wydatkach kilkudziesięciu czy kilkuset 
milionów złotych na modernizacje dosto-
sowawcze. Dlatego należałoby już wydzie-
lić jednostki, które będą pracowały poni-
żej 1,5 tys. godz. rocznie, które powinny 
pozostać na standardach IED. Dla innych 
powinno się policzyć koszty dostosowaw-
cze i korzyści środowiskowe. Na podsta-
wie ich bilansu można uzyskać kolejne 
odstępstwa. To szansa, którą trzeba wyko-
rzystać. Na marginesie, koszty dostosowa-
nia do wymagań klimatu do 2030 r. liczone 
są w setkach miliardów złotych. 

Polityka klimatyczna ma być wdrażana 
przez Zintegrowane, Krajowe Plany Ener-
gii i Klimatu. Integracja ma objąć wszyst-
kie obszary Unii Energetycznej, tj.: bezpie-
czeństwo energetyczne, europejski rynek 
energii, efektywność energetyczna, reduk-
cja emisji GHG i innowacje. 

W elektroenergetyce robiliśmy  zinte-
growane, zoptymalizowane plany rozwoju 
w latach 90., dobrze, że do nich wracamy. 
Pierwsze plany mają być opracowane do 
2030 r. z perspektywą do 2050 r. Plany na 
lata do 2030 r. powinny mieć charakter pla-
nów operacyjny i w nich powinny być wy-
specyfikowane jednostki, które będą pra-
cowały poniżej 1,5 tys. godz. rocznie.

– W. Orzeszek: – Chciałbym zwrócić 
uwagę, że ograniczenie czasu pracy blo-
ków może zaoszczędzić nakładów inwe-
stycyjnych na dostosowanie do nowych 
wymogów obowiązujących od 2021 r. 
Konkluzje BAT wyodrębniają źródła, które 
pracują poniżej 500 godz. na rok. Dla nich 
tylko trzeba zrobić wysokosprawne odpy-
lanie spalin wraz z usuwaniem rtęci. Źró-
dła pracujące w ciągu roku od 500 do 1500 
godz. powinny mieć dodatkowo odsiarcza-
nie, odchlorowanie i odfluorowanie, ale 
nie musiałyby mieć odazotowania, o ile 
wcześniej go nie miały. Natomiast źródła 
pracujące powyżej 1,5 tys. godz. rocznie 
musiałyby mieć wszystko. By skorzystać 
z łagodniejszych wymogów konkluzji BAT 
dla źródeł, które od 2021 r. będą pracowa-
ły z ograniczeniem czasu już teraz należa-
łoby zatem podejmować odpowiednie de-
cyzje, aby ich nie przeinwestować także ze 
względu na wymagania emisyjne obowią-

zujące w okresie przed wprowadzeniem 
konkluzji BAT. 
• Z dotychczasowej dyskusji wyłaniają 

się nam jakby trzy podstawowe problemy. 
Konkluzje BREF wnoszą do dotych-

czasowych regulacji dwa istotne, nowe 
elementy. Jednym z nich jest określe-
nie przedziałów zakresów dopuszczal-
nych poziomów standardów emisji, z po-
zostawieniem ostatecznej decyzji instytucji 
wydającej Zintegrowane Pozwolenie Śro-
dowiskowe. To rodzi pytania: jak z taką 
dowolnością będą sobie radzić urzędnicy? 
Czy celowe będą tutaj dodatkowe uregulo-
wania krajowe ograniczające tę uznanio-
wość?

Drugim istotnym, nowym elementem 
jest limitowanie emisji „nowych” zanie-
czyszczeń, przede wszystkim rtęci i chloru. 
Tu pytanie: czy polska energetyka ma zi-
dentyfikowane problemy związane z emi-
sją tych substancji i jakie będą koszty jej 
ograniczenia?

No i wreszcie dotychczasowe doświad-
czenia wskazują, że przepisy UE doty-
czące ograniczenia emisji produktów po-
wstałych ze spalania paliw dla celów 
energetycznych zaostrzane są mniej wię-
cej co 8 lat. Czy nie jest celowe i czy jest 
możliwe, aby krajowy ustawodawca stwo-
rzył system, który pozwoli operatorom in-
stalacji planowanie inwestycji w per-
spektywie nie tylko najbliższych, ale też 
przyszłych ograniczeń, bez podejmowania 
ryzyka biznesowego, które może być uzna-
ne za nieuzasadnione? 

Chciałbym abyście Panowie odnieśli się 
do tych trzech kwestii.

– S. Krystek: – Sądzę, że nowe wyma-
gania wyeliminują praktycznie węgiel ze 

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 
– PW

Paweł Smoleń 
– Członek Zarządu ERBUD S.A.
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spalania. I albo dopracujemy się nowych 
technologii jego przetwarzania na energię 
elektryczną, albo też zaczniemy podążać 
w kierunku, w którym podąża zachód tzn., 
że energetyka będzie się opierać na OZE 
i energetyce jądrowej. Ci, którzy grozili, 
że zamkną energetykę jądrową zamykają 
tylko obiekty wyeksploatowane. Może się 
także okazać, że ze względu na kosztow-
ne spełnianie wymogów środowiskowych 
przez energetykę konwencjonalną, energe-
tyka jądrowa wcale nie będzie taka droga.

– M. Babiuch: – My ciągle coś lub ko-
goś doganiamy. Gdy dogonimy, to obiekt 
goniony znów nam uciekł. To trzeba prze-
rwać. Trzeba wykorzystać, o czym mówi-
łem wcześniej, potencjał kogeneracyjny 
dzięki czemu uzyskalibyśmy bardzo no-
woczesne źródła energii. Z kolei jeśli cho-
dzi o duże obiekty systemowe, to trzeba 
popracować nad okresami ich pracy i w ja-
kiś sposób to uregulować.

– M. Duda: – Przy budowie nowych 
obiektów energetycznych, perspektywa 
i wymagania muszą być w Pozwoleniu 
Zintegrowanym wyraźnie określone. Nie 
może być tak, że budujemy obiekt mają-
cy czas ekonomicznej eksploatacji 25 lat 
i w ciągu tego okresu będą zaostrzane prze-
pisy wymagające dodatkowych i to dużych 
nakładów, które zmienią nam charakter 
wydanego Pozwolenia Zintegrowanego. 
Jeśli zaś chodzi o stanowienie standardów, 
musi być wprowadzona zasada, że dosto-
sowywanie się do nich musi odbywać się 
po rozsądnych kosztach. 

– W. Orzeszek: – Wszystkie zagadnie-
nia poruszone w ostatnim zestawie pytań 
powinny być rozwiązane w ramach stra-
tegii rozwoju przedsiębiorstwa energe-
tycznego, w odniesieniu do jednostek wy-
twarzania, które prowadzący posiada oraz 

zamierza budować. Oczywiście uwzględ-
niając wszystkie możliwe uwarunkowania 
wewnętrzne oraz zewnętrzne. Należy sobie 
między innymi odpowiedzieć na pytanie: 
czy będę się dostosowywał do wymagań 
jedynie pierwszego  z okresów 8-letnich, 
czy też do wielu? Gdy oceniamy, że przy-
szły czas życia bloku jest krótki, wystarczy 
dostosować się do górnej granicy przedzia-
łu BAT AELs, jeżeli długi – rozwiązania 
dostosowawcze do konkluzji BAT powin-
ny być otwarte na osiągnięcie poziomów 
emisji bliskich dolnej granicy przedziału 
BAT AELs Radziłbym też aby ci, którzy 
mają przed sobą wyzwania dostosowania 
do konkluzji BAT nie czekali, bo czasu na 
prace przedinwestycyjne a następnie mo-
dernizacyjne i budowlane jest bardzo mało. 
I na koniec o Konkluzjach BAT. To zła wia-
domość dla tych, którzy mają się dostoso-
wać, odbiorców energii oraz ciepła, ale 
dobra np. dla dostawców urządzeń uczest-
niczących w procesach dostosowawczych.

– B. Regulski: – W sytuacji w jakiej się 
znaleźliśmy, każdy został pozostawiony 
sam sobie. To należałoby ucywilizować, 
stworzyć pewną wizję rozwiązywania wy-
zwań, ujednoznacznić pewne kwestie dys-
kusyjne. Jeżeli postawimy sobie jakiś 
konkretny cel, do którego mamy dążyć, 
poinformujemy o tym odbiorców ciepła 
i energii elektrycznej, to w takiej sytuacji 
można dokonać skoku, przełomu. Dokona-
no tego swego czasu w Skandynawii, gdzie 
sformułowano pewien cel i wszystkie ręce 
na podkład. I efekt był taki, że my walczy-
liśmy na forum Unii o niemal każdy gram 
emisji, a oni w tych dyskusjach w ogóle nie 
uczestniczyli. Oni np. postawili sobie cel 
zero paliw kopalnych w ciepłownictwie 
i dla nich żadne dyrektywy nie istnieją. 
U nas w obszarze produkcji energii elek-
trycznej postawienie takiego celu byłoby 
trudne, ale w ciepłownictwie, ze względu 
na problemy ze smogiem – dlaczego nie?

– W. Jamiołkowski: – Chciałbym zwró-
cić uwagę na pewne aspekty związane 
z wdrożeniem BAT. Czteroletni okres do-
stosowawczy jest krótki i będzie stanowił 
ogromne wyzwanie. Ujednolicenie wy-
magań dla źródeł podstawowych, pracu-
jących szczytowo stworzy zupełnie nowy 
model rynku i zobaczymy jak na to odpo-
wie rzeczywistość. IED odnosi się do śred-
nich godzinowych, natomiast BAT odno-
si się do średnich miesięcznych, rocznych. 
To powinno być wyzwaniem dla operato-
ra. Skoro masz zaawansowaną technologię 
oczyszczania spalin i różnego rodzaju do-
liny produkcyjne, to nie podążaj oszczęd-
nościowo z obciążeniem instalacji za pracą 
kotła, lecz wykorzystaj maksymalnie insta-
lację z zaawansowaną technologią, a osią-
gniesz poziom emisji jak wymaga  BAT.

– P. Smoleń: – Zaostrzanie wyma-
gań dotyczących redukcji emisji co kil-

ka lat, jest nie do uniknięcia i z tym nale-
ży się nauczyć żyć. Węgla bym nie skreślał 
zważywszy, że pochodzące z niego spali-
ny łatwiej oczyścić niż spaliny ze słomy, 
drewna, a tym bardziej ze śmieci. Na przy-
kład budowa węglowych instalacji koge-
neracyjnych zastępujących niską emisję 
w miastach radykalnie zmniejszających za-
nieczyszczenie powietrza – ma sens. Czy 
ten węgiel będzie nasz, czy z importu, to 
inny problem. No i musimy mieć zintegro-
wany plan dla kraju, który uwzględniwszy 
obecne trendy, będzie łączył planowanie 
mocy wytwórczych z rozwojem sieci. Ta-
kiego planu od dekad nie ma. W związku 
z tym wielu klientów weźmie sprawy we 
własne ręce – wykorzystując taniość i do-
stępność technologii, prąd i ciepło będą so-
bie produkowali sami.

– S. Poręba: – Konieczność powstania 
zintegrowanego, planu energii i klimatu, 
to nie kwestia pomysłu lecz wymóg regu-
lacji unijnych opublikowanych w listopa-
dzie ubiegłego roku. W obszarze redukcji 
emisji zanieczyszczeń trzeba śledzić dzia-
łania i podejmować kroki dostosowawcze 
z wyprzedzeniem. Okresowe zaostrzania 
wymogów, moim zdaniem, będą doty-
czyć głównie wprowadzania standardów 
dla nowych zanieczyszczeń. Dalsza re-
dukcja „starych” zanieczyszczeń, z wyjąt-
kiem najdrobniejszych pyłów, nie bardzo 
ma sens, bo środowisko doskonale sobie 
z nimi radzi. Nie wspomnieliście Państwo 
o najważniejszym beneficjencie redukcji 
zanieczyszczeń – o życiu i zdrowiu ludzi. 
Pozytywny wpływ redukcji jest wystarcza-
jącym powodem do uznanie, że wszystkie 
działania dotyczące ochrony środowiska są 
konieczne, trzeba je tylko trochę racjona-
lizować.
• Dziękujemy za rozmowę.

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby
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– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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Na początku transformacji ustrojowej, w 1990 r., będąc przedsię-
biorstwem państwowym zostaje przekształcone w spółkę akcyjną 
Bipromet S.A., po czym, nie wdając się w szczegóły, zmienia wła-
ścicieli i udziałowców. Istotnym było nabycie w roku 2000 zorgani-
zowanej części Przedsiębiorstwa OPAM – Katowice, którego głów-
nymi polami działania były i są nowoczesne technologie odpylania 
gazów przemysłowych i energetycznych. Bipromet w 2007 r. de-
biutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kamie-
niem milowym w historii spółki było nabycie przez KGHM Polska 
Miedź S.A., poprzez giełdę, 66% jej akcji. To kluczowe wydarzenie 
doprowadziło do przejęcia całego pakietu przez rodzimego giganta 
miedziowego biznesu; od początku 2015 r. Bipromet dołączył w peł-
ni do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Dodajmy, iż histo-
rycznie rzecz ujmując, projektował dla miedziowego koncernu niemal 
wszystkie doń należące huty i zakłady przetwórcze.

Oferta
Bipromet jest przedsiębiorstwem projektowym, inżynieryjno-bu-

dowlanym oraz zajmuje się budową obiektów, jako ich generalny wy-
konawca.

– Podstawowy profil działalności firmy obejmuje technologie i bu-
downictwo przemysłowe oraz ochronę środowiska, czyli realizację 
projektów i inwestycji w tych dziedzinach. Oferujemy kompleksową 
usługę począwszy od koncepcji, poprzez projekty budowlane (w tym 
pozwolenia na budowę), projekty podstawowe, dokumentację wyko-
nawczą i powykonawczą, dokumentacje rozruchowe, kończąc na prze-
kazaniu obiektu do użytkowania wraz z gwarancjami technologiczny-
mi. Uzupełnieniem naszej działalności jest prowadzenie przetargów, 
kompletacja maszyn i urządzeń, studia przedprojektowe czy analizy 
techniczno-ekonomiczne. Wszystkie działania prowadzimy na bieżąco, 
w porozumieniu z inwestorem. Słowem, zapewniamy realizację inwe-
stycji „pod klucz” w formule EPCM (projektowanie techniczne i za-

rządzanie dostawami i budową) – mówi Krzysztof Kasprzyk, Dy-
rektor ds. Marketingu katowickiej spółki. I dodaje: – Reasumując 
– core business to wielobranżowe projektowanie w przemyśle cięż-
kim, przede wszystkim metali nieżelaznych, a także realizacja obiek-
tów w systemie „pod klucz, w tym głównie kompleksowych instalacji 
ochrony środowiska.

Obszary specjalizacji firmy są niemałe – to m.in. instalacje do od-
pylania z procesów przemysłowych i w spalarniach, instalacje odsiar-
czania gazów i transportu pyłów, specjalistyczne dozowniki i prze-
pustnice. Firma jest liczącym się partnerem „na rynku odpylania”, 
zwłaszcza w przypadku skomplikowanych ciągów technologicznych 
oferowanych takim sektorom przemysłu jak: hutniczy, metalurgiczny, 
koksowniczy, szklarski, czy cementowy. Natomiast w dziedzinie me-
talurgii metali nieżelaznych specjalizuje się w procesach piro- i hy-
drometalurgicznych, obróbce powierzchni metali, odzysku i przerób-
ce wtórnej tych metali, liniach odlewniczych.

– W branży energetycznej oferujemy usługi w dziedzinie szeroko po-
jętej infrastruktury. Oczyszczanie i transport gazu z procesów produk-
cyjnych ściśle powiązane jest z tematem odzysku i zagospodarowania 
ciepła. Utylizacja gazów jest dla energetyki bardzo istotnym elemen-
tem technologii. Instalacje te, wyposażone w elektrofiltry czy filtry 
workowe są ze względu na coraz ostrzejsze kryteria dotyczące emisji 
gazów cieplarnianych stale doskonalone i modernizowane – twierdzi 
Krzysztof Kasprzyk. 

Bipromet S.A. prowadzi rozmowy oraz realizuje kontrakty z firma-
mi z różnych branż przemysłowych. Interesuje się energetyką, która 
prowadzi wielkie inwestycje. Oferuje współpracę potencjalnym klien-
tom z sektora chemicznego, cementowego, szklarskiego, hutnictwa 
aluminium. Jest zainteresowany modernizacją zakładów produkcyj-
nych, w tym także inwestycjami powstającymi od podstaw.

Realizacje
Kluczowymi klientami spółki w ostatnich piętnastu latach były 

m.in. takie przedsiębiorstwa jak Mining Minerals, Commercial Me-
tals, US Steel (filtry workowe w koksowni na Słowacji), ArcelorMittal 
(modernizacja instalacji odpylania taśmy spiekalniczej w Czechach, 
nowa linia powlekania taśm w Świętochłowicach, dwa elektrofiltry do 
odpylania gazów w Algierii), Foster Wheeler Energia Polska (elemen-
ty elektrofiltru kotła w Bułgarii, elektrofiltr kotła dla Fortum Polska 
w Częstochowie), Saint Gobain Glass Polska (hala stłuczkowni ta-
fli szklanych i budynek mieszalni farb i lakierów), Eaton Automotive 
Systems (zakład produkcyjny przemysłu motoryzacyjnego), Zarmen 
(instalacja odpylania strony koksowej baterii koksowniczej w Kok-
sowni Radin i w Koksowni Częstochowa), Soda Polska, CIECH (elek-
trofiltr), Intermont Eco Consulting (instalacja do produkcji wapien-
nych wyrobów drobnoziarnistych dla Zakładu EGM w Wierzbicy), 
Baterpol Katowice (zakład przeróbki i utylizacji złomów akumula-
torowych w Świętochłowicach). Bipromet pełnił w większości tych 
przedsięwzięć rolę Generalnego Realizatora Inwestycji.

Miedziowy potentat
Najważniejszym partnerem firmy był od jej zarania i jest obecnie 

KGHM Polska Miedź S.A. Bipromet S.A. był i pozostaje głównym 
projektantem przemysłu miedziowego nad Wisłą, jego dziełem były 
huty Głogów I i II, Cedynia, Legnica.

– Biuro powstało 65 lat temu by budować, rozwijać, modernizować 
przemysł metali kolorowych (hutnictwo cynku i ołowiu istniało już od 

Współtworzyło polską branżę górnictwa rud miedzi, oło-
wiu i cynku, hutnictwa i przetwórstwa metali kolorowych, 
jako przedsiębiorstwo realizujące prace projektowo-kon-
strukcyjne. Zostało powołane do życia w 1950 r. i od tego 
czasu uczestniczyło w powstaniu większości obiektów 
związanych z tym sektorem gospodarki. Od kilku lat reali-
zuje ogromny kontrakt w Hucie Miedzi „Głogów”. Mowa 
o Bipromet S.A. zlokalizowanym w Katowicach.

Unikalne kompetencje 
– od projektu do budowy
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XVI w., jego rozwój nastąpił w XIX w.). Początki KGHM sięgają roku 
1949, w 1951 r. rozpoczęto budowę huty Miedzi w Legnicy. W 1957 r. 
inż. Jan Wyżykowski odkrył pokłady rudy miedzi w okolicach Lubina 
i Polkowic. To było decydujące dla rozwoju tego przemysłu w Polsce. 
Do tego doszło znalezienie złóż tego metalu w Rudnej. Można powie-
dzieć, że Bipromet S.A. zatoczył koło wracając ze zdwojoną siłą do 
przemysłu miedziowego. Od 2011 r. realizujemy dla KGHM ogromne 
zadanie projektowe i częściowo wykonawcze (instalacje odpylania): 
„Wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji technicznej 
dla Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów”. 
Planowane zakończenie realizacji tej ogromnej inwestycji ma nastą-
pić z końcem 2016 r. Zadania realizowane w ramach tego przedsię-
wzięcia ukazują złożoność procesu projektowego i zarazem zdolność 
do realizacji dużych inwestycji przez Bipromet S.A. Powstaje w cało-
ści nowy ciąg technologiczny. Trudno o lepszą rekomendację dla na-
szych potencjalnych klientów – twierdzi szef marketingu.

KGHM Polska Miedź S.A. jako strategiczny właściciel zapewnia 
firmie ekonomiczne bezpieczeństwo, pewność zleceń, współpracę na 
polu rozwoju. Firma pełni rolę ekspercką wobec miedziowego po-
tentata, co jest zgodne z jej strategią. Innym przejawem partnerskiej 
obecności w strukturze Grupy jest uczestnictwo w nowych projektach 
związanych z innowacjami technicznymi oraz modernizacją i zabudo-
wą nowych linii technologicznych. Grupa Kapitałowa dysponuje no-
woczesnym wyposażeniem i profesjonalną kadrą. 

Kadry
Bipromet S.A. to biuro wielobranżowe – liczne grono blisko 200. 

pracowników, wśród których znajdują się czołowi projektanci prze-
mysłowi w Polsce, inżynierowie wszelkich dyscyplin technicznych. 
Doskonała kadra, specjaliści w takich branżach jak architektura i bu-
downictwo, automatyka i elektryka, energetyka i metalurgia, ochrona 
środowiska. Sprzęt i systemy oprogramowania, którymi dysponują są 
wykorzystywane do dwu- i trójwymiarowego komputerowego wspo-
magania projektowania.

Bipromet S.A. nie zapomina o uzdolnionej młodzieży wdrażając 
program rozwoju młodej kadry. Współpracuje z uczelniami (krakow-
ska Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Śląska, jej Wydział 
Metalurgii jest w Katowicach). Rozwija współpracę z placówkami na-
ukowo-badawczymi, zwłaszcza z gliwickim Instytutem Metali Nie-
żelaznych. W pracach projektowych uczestniczą studenci, ucząc się 
zawodu poprzez praktykę. Firma oferuje młodym pracownikom sta-
że – tak przekazywana wiedza i doświadczenie to znakomita szko-
ła sama w sobie.

Silna pozycja w kraju, doświadczenie płynące z obecności poza 
nim, innowacyjne i autorskie rozwiązania oraz siła właściciela to bez-
sprzeczne atuty Biprometu S.A. Oczywiście wiele zależy od kondy-
cji rodzimej gospodarki, zwłaszcza w sektorach, do których adresu-
je swoją ofertę.
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O R G A N I Z U J E
XVI KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ

T E M A T Y K A  K O N F E R E N C J I

UDZIAŁ CHEMII  
ENERGETYCZNEJ 
WE WZROŚCIE  
EFEKTYWNOŚCI 

URZĄDZEŃ
Wisła, Hotel STOK, 18-20 maja 2016 r.

 P A T R O N I  M E D I A L N I

 P R Z Y  W S P Ó Ł P R A C Y  Z :

 Przygotowanie wody do celów energe-
tycznych — nowe wyzwania, nowe trendy, 
nowe technologie  Gospodarka wodno–
ściekowa  Doświadczenia eksploatacyj-
ne i remontowe, problemy i rozwiązania 
 Zarządzanie majątkiem produkcyjnym 
elektrowni podczas długotrwałego postoju 
 Problemy korozji i zabezpieczeń anty-
korozyjnych urządzeń energetycznych  
Praca w regulacji — realny stan, realne pro-
blemy  Diagnostyka i chemia  Normy, 
wytyczne, reżimy, rekomendacje, prawo 
 Usługi z zakresu chemii energetycznej.

PRZEGLĄD 
ENERGETYCZNY

PRZEGLĄD 
ENERGETYCZNY
PRZEGLĄD 
ENERGETYCZNY
PRZEGLĄD 
ENERGETYCZNY

Rok założenia 1996
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F irma Amec Foster Wheeler Energia Polska sp. z o.o. (AFWEP) 
uczestniczyła w wielce istotnych dla polskiej energetyki inwe-
stycjach ostatniego dwudziestolecia i nadal to czyni. Brała udział 
w przełomowych dla rozwoju technologii CFB (kotły z cyrkulacyj-

nym złożem fluidalnym) projektach, wyjątkowych w skali światowej by 
wymienić unikalny, dotyczący odtworzenia mocy w Elektrowni Turów, 
z dostawą 6 kotłów CFB o łącznej mocy 1491 MWe (lata 1995–2005). 
Dziełem firmy jest także pierwszy kocioł CFB na parametry nadkry-
tyczne o wydajności 460 MWe w Elektrowni Łagisza (2009 r.), czy naj-
większy dotąd kocioł CFB zaprojektowany do spalania w 100% bioma-
sy (205 MWe, Elektrownia Połaniec, 2010 r.).

Inne znaczące realizacje w technologii CFB to kocioł biomasowy 
w ZE PAK Elektrownia Konin (55 MWe), dwa kotły, każdy o mocy 
70 MWe (180 MWt) w Elektrowni Jaworzno II, kocioł 120 MWe/200 MWt 
w Elektrociepłowni Katowice, kotły 50 MWe w Elektrociepłowni EC1 
Bielsko-Biała i Elektrociepłowni ZW Tychy Tauron Ciepło, dwa ko-
tły po 113 MWe w Elektrociepłowni Chorzów Elcho i jeden 66 MWe 
w Elektrociepłowni Fortum Częstochowa. Obecnie realizowany jest 
projekt dla nowej Elektrociepłowni Zabrze – kocioł fluidalny wielo-
paliwowy o mocy 75 MWe. Dziełem polskiej spółki są także trzy ko-
tły CFB opalane koksem porafineryjnym: dwa w Bułgarii (pracujący 
kocioł 100 MWe, w zakładach Solvay Sodi w Devnii k/Warny i będą-
cy w budowie 50 MWe) oraz w Rumunii (70 MWe, Rafineria Łukoil 
w Ploesti).

W ciągu ostatnich kilkunastu lat AFWEP dostarczył kotły opala-
ne węglem, paliwami odpadowymi i biomasą o łącznej mocy ponad 
3000 MWe.

Nieco historii
Amec Foster Wheeler Energia Polska jest w ramach koncernu Amec 

Foster Wheeler niezależną jednostką organizacyjną, oferującą dostawy 
obiektów kotłowych oraz usługi serwisowe na rynku europejskim. Nie-
jednokrotnie również angażuje się w projekty na rynku światowym, np. 
w Ameryce Południowej. Spółka wchodzi w skład Global Power Gro-
up, jednej z czterech jednostek biznesowych koncernu Amec Foster 
Wheeler. Firma jest właścicielem większościowego pakietu udziałów 
w Amec Foster Wheeler Energy Fakop sp. z o.o. w Sosnowcu – fabryki 
części ciśnieniowych kotłów energetycznych. Obydwie spółki zatrud-
niają w Polsce łącznie ponad 400 osób.

FAKOP jest najstarszym w Polsce producentem kotłów, założonym 
w 1880 r. przez Ślązaka i Szwajcara, by wkrótce stać się największym 
tego typu zakładem nie tylko w zaborze rosyjskim, ale całym Impe-
rium Carskim. Jego historia to pasmo sukcesów utkane wieloma orygi-
nalnymi dokonaniami by wymienić kocioł zainstalowany w rezydencji 
imperatora w Sankt Petersburgu, nagroda „Grand PRIX”na Wystawie 
Światowej w roku 1900 w Paryżu, wyposażenie w kotły parowe naj-
szybszych lokomotyw międzywojnia PM 36 „Piękna Helena”, czy wy-
mienniki do elektrowni jądrowych produkcji radzieckiej budowanych 
w krajach RWPG. W 136. letniej historii zmieniał właścicieli, formy 
własności, produkował pod różnymi markami, po II wojnie światowej 
został upaństwowiony.

– Był jednym z pierwszych zakładów z branży energetycznej, u zara-
nia transformacji ustrojowej, prywatyzowanych z udziałem kapitału za-
granicznego. Właścicielem stało się konsorcjum na czele z A. Ahlstrom 
Corp. z Finlandii, a potem po przejęciu udziałów Ahlstroma w poło-
wie lat 90. większościowym udziałowcem zakładu została grupa Foster 
Wheeler. Nowy właściciel spojrzał świeżym okiem na działalność przed-
siębiorstwa. Formuła, żeby produkować tylko całe kotły czy części ci-
śnieniowe zaczęła się wyczerpywać, rynek się spektakularnie rozwijał, 
pozyskaliśmy pierwsze duże zamówienia. W związku z tym Grupa Fo-
ster Wheeler stworzyła jednostkę operacyjną do zarządzania sprawną 
realizacją dużych, skomplikowanych technologicznie projektów inwe-
stycyjnych. Takie przedsięwzięcia wymagają koordynacji w wielu dzie-
dzinach: projektowania, zamawiania, logistyki materiałów (kotłownia 
przemysłowa to kilka tysięcy ton stali), ich kontroli (dostarcza je wielu 
kooperantów), współpracy z podwykonawcami, przeprowadzania prób, 

testów etc. Tego rodzaju zadania wymagają szczególnie starannego do-
boru kadr, nie wystarczy sama wiedza wyniesiona ze studiów, koniecz-
ne jest wieloletnie doświadczenie. Udało się. Zaledwie po kilku latach 
od swego powstania nasza spółka stała się dojrzałą jednostką operacyj-
ną w zakresie realizacji kompletnych obiektów energetycznych – mówi 
Grzegorz Szastok, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Amec Foster 
Wheeler Energia Polska sp. z o.o.

Samodzielność
Rosnący zakres kompetencji polskiej spółki istotnie zmienił pole jej 

działalności. U progu obecnego wieku ograniczało się ono do samej re-
alizacji procesu inwestycyjnego: projektowania, zakupów elementów, 
montażu, rozruchu obiektów energetycznych. Takie kwestie jak sprze-
daż, czyli strategia, decydowanie o kierunkach rozwoju, wyborze ryn-
ków, w jakie produkty inwestować, pozostawały w początkowym okre-
sie jej istnienia poza Polską.

– W 2004 r., widząc rozwój firmy i rosnące kompetencje jej kadry 
zdecydowano o stopniowym usamodzielnieniu naszej spółki w zakresie 
sprzedaży, najpierw w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncerny z na-
szej branży charakteryzuje konserwatyzm i ostrożność, to zrozumiale, 
bo sztuką jest nie tyle zdobycie zamówienia, ile jego realizacja zgod-
nie z oczekiwaniami klienta oraz oczywiście z zyskiem (czyli zgodnie 
z oczekiwaniami właściciela). Pierwszą naszą realizację zagraniczną 
w systemie „pod klucz” podjęliśmy w 2006 r. w Bułgarii, czerpiąc do-
świadczenie z dokonań nad Wisłą. Zdobywaliśmy jednocześnie zaufanie 
w ramach Grupy Foster Wheeler i od roku 2007 wzięliśmy pełną odpo-
wiedzialność w swoje ręce nie tylko samodzielnie realizując zlecenia, 
ale także definiując strategię na poziomie naszej jednostki biznesowej, 
pozyskując i negocjując kontrakty we własnym imieniu. W następnych 
latach firma bardzo się rozwinęła, podjęliśmy się realizacji spektaku-
larnych kontraktów, jak te zrealizowane w Łagiszy czy Połańcu, o któ-
rych można śmiało powiedzieć, że były przełomowe w skali świato-
wej. Wówczas w branży robiliśmy wiele rzeczy absolutnie nowych, jako 
pierwsi. W roku 2014 wraz z pozostałymi firmami grupy Foster Wheeler 
wskutek połączenia z grupą Amec nasza spólka weszła w skład nowo 
powstałego koncernu.

Generalnie patrząc na całą historię naszej działalności w Pol-
sce w ostatnim dwudziestopięcioleciu trzeba przyznać, że nasz sukces 
w niemałym stopniu zawdzięczamy decyzjom takich odważnych mene-
dżerów, wizjonerów rodzimej energetyki jak Jan Kurp czy Jerzy Łaska-
wiec, którzy zdecydowali o zastąpieniu starych technologii najnowszy-
mi. Przy czym innowacyjność nie sprowadzała się tylko do rozwiązań 
technicznych, np. finansowanie euroobligacjami było nowe w tej części 
Europy (Turów) – wspomina Grzegorz Szastok.

Blaski i cienie
W 2005 r. weszło w życie w polskiej energetyce Prawo zamówień 

publicznych, zmieniając dotychczasowe realia legislacyjne i handlowe. 
Zdaniem Grzegorza Szastoka częściowo sparaliżowało to innowacyj-
ność rozwiązań stosowanych w polskiej energetyce.

– Powstało co prawda wiele godnych uwagi projektów, ale prak-
tycznie urwał się otwarty dialog między dostawcą a inwestorem, cho-
ciaż Prawo zamówień publicznych to teoretycznie umożliwia. W sys-
temie zamówień publicznych w energetyce praktycznie przeważają 

Tradycja, 
doświadczenie, 

przyszłość
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przetargi, w których cała specyfikacja techniczna pisana jest najczę-
ściej przez inżyniera zamawiającego (konsultanta). W przetargu od ofe-
renta nie wymaga się nawet złożenia wraz z ofertą opisu technicznego 
proponowanego rozwiązania ani sposobu jego realizacji. Najczęściej 
w ramach oferty składa się obok dokumentów formalnych tylko sam 
formularz oferty, stwierdzając jedynie, że oferent za określoną cenę wy-
kona przedmiot kontraktu w zgodzie z wymogami technicznymi SIWZ 
i na warunkach handlowych tam zamieszczonych. W praktyce zamy-
ka to możliwość proponowania innowacyjnych rozwiązań wykraczają-
cych poza wyobraźnię i kompetencje konsultanta. Nie ma tu zupełnie 
miejsca dla twórczego dialogu pomiędzy stronami mającego na celu 
optymalizację rozwiązań, w fazie realizacji jest na to niestety za późno. 
Strona techniczna kontraktowania w ramach przeważającej w naszej 
energetyce praktyki stosowania Prawa zamówień publicznych to naj-
słabszy element przetargów. Nie ma praktycznie negocjacji, inwesto-
rzy z nich nie korzystają zdając się w zakresie warunków handlowych 
na doradców, którzy działając na zasadzie stosunku agencji nie są za-
interesowani aspektem biznesowym projektu i skupiają się wyłącznie na 
zabezpieczeniu prawnym kontraktu. Poprzez brak dialogu i elastyczno-
ści mogą wyeliminować najlepszego oferenta, wybierając wykonawcę 
nie rozumiejącego zapisów SIWZ oraz często wewnętrznych sprzecz-
ności z nich wynikających, nie potrafiącego ocenić ryzyk, za to oferu-
jącego najniższą cenę oraz deklarującego spełnienie kryteriów mniej 
lub bardziej iluzorycznie potwierdzających jego zdolność do realizacji 
projektu. Wbrew pozorom konsekwencje takiego postępowania mogą 
być oplakane dla inwestora, czas to pokaże. Tak stosowane Prawo za-
mówień publicznych zamknęło nam praktycznie dostęp do kontraktów 
zawieranych z państwowymi firmami energetycznymi, od 2005 r. nie 
sprzedaliśmy im bezpośrednio ani jednego kompletnego obiektu. Rezul-
tat jest taki, że w przedsiębiorstwach państwowych realizujemy zlecenia 
jako podwykonawcy za pośrednictwem generalnych wykonawców lub 
bezpośrednio jedynie mniejsze zlecenia serwisowe. Toteż są lata kiedy 
cała produkcja FAKOPU trafia za granicę, tak było np. w roku 2013, 
gdy duże elementy kotłów trafiły do Korei Płd. i USA. Globalna skala 
działalności koncernu umożliwia w ten sposób przynajmniej częściowo 
skompensować niekorzystne skutki sytuacji panującej na rynku krajo-
wym – informuje Dyrektor Handlowy. – Oczywiście zmiany przygoto-
wywane w Prawie zamówień publicznych mogą nieco poprawić sytu-
ację, jednak decydująca będzie tutaj postawa i sposób stosowania tego 
prawa przez zamawiających. 

Nowe realia
Wiele się mówi o zielonej energii. W latach 2008/2009 zmieniono 

rozporządzenie o OZE, które stanowiło, że inwestor, który uruchomi do 
2012 r. jednostkę dedykowaną opalaną biomasą, w której będzie 20% 
udział biomasy agro, uzyska prawo do zielonych certyfikatów obej-
mujące całą produkcję energii elektrycznej. AFWEP zrealizował dwa 
zadania (Konin, Połaniec) z czterech wówczas podjętych, i jak mówi 
Grzegorz Szastok, wiele włożyliśmy wysiłku w rozwój koncepcji bio-
masowych kotłów fluidalnych. Zrodziła się dzięki temu oryginalna pol-
ska myśl inżynierska. Po roku 2012, w wyniku luki ustawodawczej, in-
westorzy praktycznie zaprzestali tego typu inwestycji. W roku 2015, po 
okresie zastoju pojawił się na rynku nowy projekt, który ma szansę za-
początkować przełom. Inwestycja realizowana w Zabrzu dla Fortum 
Power and Heat Polska to projekt wskazujący przyszłość.

– Ma szansę przebić się w rozwoju energetyki na poziomie regional-
nym, rozwiązując zarazem dwa problemy: zagospodarowania odpadów 
i kompleksowego, wysokosprawnego i czystego zaopatrzenia w ciepło 
w tym przypadku dwóch dużych miast z jednego źródła podstawowego, 
umożliwiając produkcję zielonej energii, również z wykorzystaniem lo-
kalnie dostępnych paliw, w tym odpadowych. Uniwersalny, elastyczny 
kocioł multipaliwowy, w którym może być spalany węgiel, muł węglo-
wy, RDF, biomasa – takiego dotąd w Polsce nie było. Uniwersalność 
paliwowa umożliwia reakcję na zmieniające się systemy wsparcia OZE, 
koszt emisji CO2, dostępność nośników energii. Wykorzystanie różnych 
miksów paliwowych, pozwoli na optymalizację kosztów generacji ener-

gii cieplnej i elektrycznej oraz przychodów – twierdzi Grzegorz Sza-
stok.

Poza technologią kotłów fluidalnych koncern dysponuje szeroką pa-
letą technologii , np. technologią spalania odpadów komunalnych (ko-
tły rusztowe), czy też opracowaną przez polską spółkę we własnym za-
kresie technologią kotłów odzysknicowych, które zostały zastosowane 
w dwuproduktowych bateriach koksowniczych (USA). Tymi technolo-
giami zajmuje się istniejące w Polsce centrum technologiczne grupy. – 
Stawiamy na proefektywnościowe rozwiązania energetyczne, uważamy, 
że w tych dziedzinach gdzie dotąd nie opłacało się odzyskiwać ciepła, 
w nowych warunkach legislacyjnych będzie to ekonomicznie uzasad-
nione. Toteż rozwój technologii odzysknicowych ma przyszłość – za-
pewnia dyrektor Szastok.

W 2014 r. w skład koncernu weszła nowa jednostka z Pittsburgha 
(USA), która zajmuje się technologiami oczyszczania spalin i ogólnie 
gazów nie tylko w energetyce. Obecnie AFWEP we współpracy z nią 
realizuje kolejny projekt w dziedzinie ochrony środowiska: w EC Za-
brze powstanie instalacja do kompleksowego oczyszczania spalin nie 
ograniczająca się tylko do odpylania – jako pierwsza w Polsce będzie 
dedykowana kompleksowemu usuwaniu tlenków siarki, metali cięż-
kich, chlorków, fluorków i pyłu. Tę nowoczesną technologię, a także 
inne nowatorskie rozwiązania, sprawdzone na rynku amerykańskim, 
firma będzie propagowała na europejskim rynku. To tylko wybrane 
przykłady innowacyjnej oferty koncernu. 

Serwis
W tej dziedzinie spółka koncentruje się na dwóch rodzajach działal-

ności. Pierwsza to produkcja części zamiennych i ich wymiana u klien-
tów (także urządzeń innych producentów zainstalowanych na kotłach 
z Sosnowca), czyli remonty i odtworzenia. Druga obejmuje głęboką 
modernizację urządzeń kotłowych, np. – poprzez wymianę starych ty-
pów separatorów spalin na nowoczesne, które umożliwiają niższe emisje 
i zwiększają dyspozycyjność kotłów. – Zakładamy, iż niebawem będzie-
my w szerszym zakresie zajmować się modernizacjami kotłów fluidal-
nych. Baza tych kotłów zainstalowanych w Polsce się starzeje i w celu 
sprostania nowym wymogom emisyjnym, wymaga modernizacji. Jesteśmy 
w stanie przebudować każdy kocioł, w szczególności fluidalny, zarówno 
przez nas zainstalowany, jak i inną firmę. Dostrzegamy również zainte-
resowanie rynku dogłębnymi rekonstrukcjami urządzeń kotłowych, które 
umożliwiają poszerzenie gamy spalanych paliw i poprawiają parametry 
emisyjne kotłów oraz ich dyspozycyjność. Nasza działalność serwisowa 
odnotowuje rosnący udział w sprzedaży – stwierdza Grzegorz Szastok.

Koncern dysponuje w Polsce również wydzieloną jednostką Amec 
Foster Wheeler Consulting Polską łączącą funkcje doradcze z usługo-
wymi. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak np. konsultacje dotyczące 
konsekwencji przebudowy kotła, wskazanie bezpiecznego dla jego pra-
cy nowego miksu paliwowego, koncepcje dostosowania go do zmienia-
jących się przepisów emisyjnych. Posługuje się w swej działalności no-
woczesnymi metodami, jak na przykład modelowaniem dynamicznym. 
Słowem, spory zakres działań oparty na wiedzy inżynierskiej i tech-
nologicznej. Jak przystało na tak nowoczesną, a zarazem dysponującą 
wielkim doświadczeniem firmę.

AU

GRZEGORZ SZASTOK – Dyrektor Han-
dlowy, Członek Zarządu Amec Foster 
Wheeler Energia Polska sp. z o.o. Absol-
went studiów magisterskich na wydziale 
Mechanicznym-Energetycznym Politechni-
ki Śląskiej oraz studiów Executive MBA na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 
i Szkole Biznesu Uniwersytetu w Sztokhol-
mie. Posiada 30-letnie doświadczenie za-
wodowe w zakresie projektowania, reali-
zacji oraz sprzedaży obiektów i urządzeń 
energetycznych na rynku krajowym i za 
granicą. Od 12 lat związany z obecnym pra-
codawcą.



Czyste powietrze dzięki innowacjom
W 1990 r. założyciele ECOENERGII wykazali się wyjątkowo innowacyj-

nym podejściem. Do sektora kojarzonego z przemysłem ciężkim wprowa-
dzili ekologię, aby rozwijać polską energetykę w sposób nowoczesny, czysty 
i bardziej wydajny. Działania firmy na przestrzeni lat przyczyniły się do tego, 
że wszystkim nam żyje się  lepiej. Największe elektrociepłownie w Polsce 
korzystają z rozwiązań autorskich jej inżynierów, redukujących zanieczysz-
czenia w spalinach powstałych w kotłach węglowych pyłowych i rusztowych 
oraz olejowych  i gazowych.  Innowacyjne  rozwiązania, w  tym opracowane 
i opatentowane przez firmę nowoczesne  palniki, ograniczyły emisję szkodli-
wych dla ludzi i zwierząt tlenków azotu.

Ciągły rozwój w oparciu o myśl techniczną
Spółka pod  kierownictwem mgr.  inż.  Jana Siwińskiego  stale obserwuje 

rynek  i  poszerza  swoje  działania  o  nowe,  innowacyjne  rozwiązania.  Jed-
nym z nich jest wdrażana obecnie technologia niekatalitycznej redukcji tlen-

ków azotu  (SNCR),  opracowana w  ramach projektu  unijnego  z Uczelnia-
nym Centrum Badawczym Politechniki Warszawskiej. Oferta ECOENERGII 
obejmuje również autorskie rozwiązania w zakresie instalacji do generowa-
nia „zielonej energii” z biomasy, instalacji paliwa rozpałkowego, transportu 
pneumatycznego i magazynowania popiołu. Ciągły postęp techniczny i do-
świadczenie  naukowe  pozwoliło  firmie  na modernizację  ponad  50  kotłów 
olejowych, gazowych  i biomasowych. Działania  te zaowocowały pozyska-
niem licznych referencji niezbędnych w realizacji projektów publicznych.
25  lat  doświadczenia  na  rynku  i  skuteczne  wdrożenia  nowoczesnych 

produktów pozwoliły specjalistom ECOENERGII pozyskać niezbędną wie-
dzę. Firma  intensywnie  inwestuje w najnowocześniejsze oprogramowanie 
i sprzęt oraz szkoli młodą kadrę specjalistów, aby wzmacniać pozycję przed-
siębiorstwa jako biura projektowego, które skutecznie podejmuje coraz bar-
dziej skomplikowane zobowiązania. Inwestorzy to dostrzegają i chętnie ko-
rzystają z jej usług, by dostosować źródła wytwarzania w zakresie ochrony 
środowiska zgodnie z zobowiązaniami przyjętymi przez Polskę w  ramach 
Unii Europejskiej, w tym z normami dyrektywy IED.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma doradza inwestorom realizującym 

większe przedsięwzięcia: przygotowuje materiały przetargowe i uczestniczy 
w  wyborze  oferenta  (ECOENERGIA  prowadzi  pełen  proces  inwestycyjny 
począwszy od opracowania studium wykonywalności przez przygotowanie 
materiałów przetargowych po ocenę ofert). ECOENERGIA oferuje również 
usługi w zakresie inżyniera projektu, wspomagając inwestora podczas reali-
zacji danego przedsięwzięcia – odsiarczania czy odazotowania. 

Autorskie pomysły wdrażane z sukcesem za granicą
Inżynierowie  firmy wspierają  też swoją pracą projektową  i doradzaniem 

w modernizacjach źródeł wytwarzania energii, aby były bardziej przyjazne 
dla  środowiska,  działające  za granicą międzynarodowe koncerny. Razem 
z nimi pracują nad projektami w Europie i na całym świecie: w Czechach, 
Bośni  i  Hercegowinie,  a  kolejne  systemy  spalania  są  opracowywane  dla 
elektrowni w tak egzotycznych miejscach jak Batam niedaleko Singapuru, 
Nowa Kaledonia w Malezji i La Reunion w pobliżu Madagaskaru.
W krajach tych planowana jest nie tylko modernizacja urządzeń już pracu-

jących, ale także wprowadzanie  innowacyjnych technologii ECOENERGII, 
które będą wykorzystywane przy budowie nowych kotłów. 

Współpraca nauki i biznesu skutkująca patentami
ECOENERGIA od początku chętnie współpracowała ze światem nauki. 

Szybki rozwój i kolejne ulepszenia produktów są efektem kooperacji z Insty-
tutem Energetyki w Warszawie, Politechniką Warszawską, Wojskową Aka-
demią Techniczną i Politechniką Śląską.
I  tak  konstrukcję  palników  niskoemisyjnych  opracowano  przy  wspar-

ciu naukowców z  Instytutu Energetyki w Warszawie, a wdrażaną obecnie 
technologię SNCR – z Uczelnianym Centrum Badawczym PW. Efektywna 
współpraca pozwoliła firmie stworzyć ponad 20 opatentowanych rozwiązań.
Oferta firmy obejmuje również autorskie rozwiązania w zakresie instala-

cji do generowania „zielonej energii” z biomasy, instalacji paliwa rozpałko-
wego,  transportu pneumatycznego  i magazynowania popiołu. Działalność 
ECOENERGII doceniło Ministerstwo Gospodarki przyznając wybitnym pra-
cownikom firmy  odznaczenie „Za zasługi dla Energetyki”.
Przez  cały  czas  firma  była wspierana  przez  stowarzyszenia  i  fundacje 

promujące  polską myśl  technologiczną  za  granicą.  Dzięki  współpracy  ze 

Współczesna energetyka wygląda zupełnie inaczej, 
niż w latach 90. XX wieku. Inne są wyzwania i inne 
cele stawiają przed sobą firmy na polskim rynku. 
Doskonałym przykładem przedsiębiorstwa, które od 
ćwierćwiecza łączy polską myśl techniczną z efek-
tywnymi rozwiązaniami biznesowymi jest firma 
ECOENERGIA, która jako jedna z pierwszych w Pol-
sce dostrzegła potencjał w połączeniu dwóch strate-
gicznych dziedzin życia: energetyki i ekologii. 

25 lat
innowacyjnej energetyki i ekologii

Prezes Zarządu 
ECOENERGII  

Jan Siwiński 
wygłaszający 

przemówienie



Odznaczeni „Za Zasługi dla Energetyki”  
zasłużeni pracownicy, od lewej: 

wiceprezes Andrzej Kulpa,  
Czesław Michniewicz, 
Dariusz Miszczak,  
prezes Zarządu Jan Siwiński, 
Wojciech Pokorski,  
Krzysztof Grabowski  
oraz wręczający odznaczenia  
wicedyrektor Departamentu Energetycznego  
w Ministerstwie Gospodarki  
Edward Słoma

Stowarzyszeniem  Polskich Wynalazców  i  Racjonalizatorów  uczestniczyła 
w wielu wystawach i konkursach, zdobywając branżowe wyróżnienia i złote 
medale (m.in. na targach wynalazków w Brukseli i Genewie).
Aby sprostać nadchodzącym oczekiwaniom  firma pracuje nad  redukcją 

związków rtęci w spalinach, co  jest szczególnie  istotne przy spalaniu wę-
gla brunatnego. Choć jeszcze nie ma popytu na technologie i urządzenia do 
odrtęciowania, to ECOENERGIA od 2 lat przygotowuje się z partnerami za-

granicznymi, którzy mają stosowne doświadczenie i referencje, do wspólne-
go udziału w przetargach gdy tylko zostaną ogłoszone. Obecnie firma nadal 
koncentruje się na modernizacjach kotłów i gospodarek im towarzyszących, 
jak np. przebudowa w elektrociepłowniach instalacji oleju ciężkiego – mazu-
tu na bardziej ekologiczny olej lekki.

Sukces, który warto doceniać
ECOENERGIA ceni swoich pracowników, inwestorów, przyjaciół i wspie-

rających naukowców. Chcąc wszystkim tym osobom podziękować za wspól-
ną,  25-letnią  pracę  na  rzecz  polskiej  energetyki,  prezes  firmy,  mgr  inż.  

Jan  Siwiński  z  wiceprezesem  i  założycielem  ECOENERGII,  mgr.  inż.  
Andrzejem Kulpą, oraz Radą Nadzorczą spółki  zorganizowali  22 stycznia 
2016 r.  w warszawskim Hotelu Radisson Blu Sobieski jubileuszową Galę.
Podczas  uroczystości współtwórcy  sukcesu  firmy  podziękowali  za wie-

loletnie wsparcie, przedstawili historię i plany firmy, a także zaprosili gości 
do wspólnej zabawy z doskonałą muzykę. Jako pierwsza na scenie pojawi-
ła się utalentowana muzycznie aktorka Anna Sroka-Hryń z kwartetem (pia-
nino, perkusja, akordeon, kontrabas) prezentując utwory francuskie i polską 
piosnkę międzywojenną. Chwilę później gości oczarował kwartet wokalistów 
i dwójka tancerzy współpracujących z Teatrem Muzycznym Roma prezentu-
jąc program „Ale Musicale”. Zabawie i rozmowom nie było końca – wspólne 
świętowanie skończyło się długo po północy.

„Przegląd Energetyczny” dziękuje ECOENERGII za 25 lat pracy na rzecz 
rozwoju energetyki i ekologii oraz życzy co najmniej takich samych sukce-
sów w nadchodzących latach.

Dyrektor Techniczny Wojciech Pokorski dziękujący  
w imieniu wyróżnionych za otrzymane odznaczenia

Wiceprezes ECOENERGII Andrzej Kulpa wygłaszający 
przemówienie

ECOENERGIA Spółka z o.o., 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 32
tel.: (+48 22) 666 16 01, 666 15 96, 666 15 97, fax: (+48 22) 666 16 00, e-mail: warszawa@ecoenergia.com.pl

Oddział Katowice, 40-056 Katowice, ul. Jordana 25
tel.: (+48 32) 257 87 01, 202 67 52, fax: (+48 32) 251 67 52, e-mail: katowice@ecoenergia.com.plwww. ecoenergia.com.pl
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Oferta

– Sądzę, że na przyznanie nagrody, o którą ubiegało się 9 realizacji, 
znaczący wpływ miały finezja i pomysł na to rusztowanie, gdyż zarówno 
koncepcja jak i projekt wymagały wykazania się wiedzą konstrukcyjną 
i dużą wyobraźnią. Także sama jego realizacja była sporym wyzwaniem: 
rusztowanie bowiem było zamontowane na tzw. „Świeczce” (ramieniu 
dźwigu), usytuowanej na platformie wiertniczej o wymiarach 82 × 75 m. 
„Świeczka”, której podstawa znajdowała się ok. 40 m nad wodą, była 
nachylona do niej pod kątem ok. 45°, a jej górna część znajdowała się 
ok. 90 m nad wodą. Przy projektowaniu tej konstrukcji należało również 
uwzględnić fakt, iż znajdowała się ona w II strefie wiatrowej i III strefie 
obciążenia śniegiem. Konstrukcja wykonana została z rusztowania mo-
dułowego MODEX firmy HUNNEBECK o rozstawie siatki konstrukcyj-
nej 250 × 250 cm i 250 × 113 cm, opartego na konstrukcji nośnej z dźwi-
garów. Zastosowanie przy jej budowaniu łańcuchów oraz dźwigarów 
kratowych montowanych nietypowo pozwoliło na zmniejszenie kubatury 
oraz ograniczenie masy konstrukcji do ok. 40 t. Rusztowanie na „świecz-
ce” było eksploatowane przez kilka miesięcy – wyjaśnia Jacek Bińkow-
ski, Prezes Zarządu XERVON Polska sp. z o.o. 

Wykonawca powyższego rusztowania został wyłoniony w ramach 
przetargu ogłoszonego przez Gdańską Stocznię „Remontowa” S.A. 
Z uwagi na stopień trudności konstrukcji oraz wieloletnie doświadczenie 
w budowaniu trudnych, nietypowych rusztowań, wymagających wiedzy 
ze statyki i wytrzymałości materiałów, żmudnych obliczeń oraz doświad-
czonych monterów, zlecenie trafiło do XERVON-u. Trzeba też dodać, że 
firma jest od 15 lat strategicznym kooperantem Gdańskiej Stoczni „Re-
montowej” im. Józefa Piłsudskiego S.A., a także ma wyłączność na pra-
ce w sąsiadującej Stoczni „Remontowa Shipbuilding S.A”. 

Etapy rozwoju
XERVON GmbH, obecnie jeden z największych koncernów zajmują-

cych się rusztowaniami przemysłowymi, elewacyjnymi oraz izolacjami 
termicznymi, na polskim rynku pojawił się w 1996 r. Wówczas w Pia-
secznie powstała firma RöRo Polska – spółka-córka RöRo Bautechnik 
z Rattingen, potentata rusztowaniowego na rynku niemieckim, wcho-
dzącego w skład znanego koncernu ThyssenKrupp. O wejściu do Pol-
ski – zdaniem prezesa Bińkowskiego – zdecydował m.in. dobry kontakt 
z bełchatowskim Energomontażem Północ, z którym wspólnie realizo-
wano projekty w Niemczech. W pewnym momencie powstał pomysł 
utworzenia joint venture Energomontażu Północ Warszawa z RöRo Pol-
ska: spółki RöRo Montaż Technika Rusztowań. 

– Zaczynaliśmy od kontraktu w Elektrowni Połaniec, w ramach które-
go Energomontażowi Północ dostarczyliśmy ok. 20 tys. m3 modułowego 
rusztowania MODEX – wspomina prezes. W 2005 r., kiedy Energomon-
taż Północ przeżywał problemy finansowe, RöRo Polska odkupiła jego 
udziały przejmując rolę RöRo Montażu. Rok później, w wyniku dal-
szych działań koncernu, piaseczyńska spółka zmieniła nazwę na Thy-
ssenKrupp XERVON Polska. Ale kiedy w 2010 r. ThyssenKrupp zaczął 

inwestować w Brazylii w wydobycie rud żelaza i huty stali, i potrzebo-
wał ok. 10 mld euro, to postanowił sprzedać niektóre swoje aktywa na 
świecie, m.in. zatrudniającą ok. 12 tys. osób grupę XERVON. Kupiła 
ją niemiecka prywatna grupa kapitałowa Remondis, znana w Polsce od 
1992 r. z gospodarki wszelkiego rodzaju odpadami, które odbiera i prze-
twarza. Zajmuje się też serwisem przemysłowym, czyli czyszczeniem 
obiektów przemysłowych różnymi metodami. Cała grupa XERVON, 
w tym także XERVON Polska, z szerokim spectrum swojej działalno-
ści, idealnie wpisała się zatem w potrzeby koncernu. Bo – podkreśla 
prezes Bińkowski – XERVON Polska jest firmą typowo przemysłową – 
dla budownictwa ogólnego świadczy jedynie ok. 5% swoich usług. Dzia-
ła przede wszystkim w sektorze energetycznym, który generuje znaczną 
część przychodów a także w przemyśle stoczniowym, kopalniach od-
krywkowych węgla brunatnego, przemyśle chemicznym, rafineryjnym, 
cementowym, off-shore itp.

– Do końca 1997 r. spółka zajmowała się jedynie wynajmem materia-
łu. Kiedy w listopadzie 1997 r. zostałem powołany na jej prezesa powie-
rzono mi zadanie zmiany profilu działalności. Zaczęliśmy wtedy świad-
czyć pełen wachlarz usług dla odbiorców przemysłowych w zakresie 
rusztowań obejmujący: dostawę sprzętu, projektowanie, obliczenia sta-
tyczne, logistykę, kompleksowy montaż rusztowań oraz nadzór wraz z 
wszystkimi odbiorami rusztowań. Wymagało to istotnych zmian w orga-
nizacji firmy, pozyskania projektantów konstrukcji stalowych, kierowni-
ków z uprawnieniami budowlanymi oraz wykwalifikowanych monterów 
– przypomina prezes.

– Drugim istotnym kamieniem milowym w rozwoju Spółki był kontrakt 
na prace rusztowaniowe wykonywane przy instalacji odsiarczania spa-
lin w Elektrowni Bełchatów dla naszego wieloletniego partnera Energo-
montażu Północ z Bełchatowa, którego życzliwości i wsparciu wiele za-
wdzięczamy. 

Kolejnymi ważnymi krokami było wejście na rynek budownictwa 
ogólnego z rusztowaniami fasadowymi, których dostarczyliśmy ok. 
100 tys. m2, następnie do Rafinerii Gdańskiej i PKN Orlen, a w 2001 r. 
– w polski przemysł stoczniowy. Zaistnieliśmy także w kopalniach wę-
gla brunatnego.

W 2002 r. rozpoczęliśmy pierwsze prace w Norwegii i Szwecji, 
a w 2012 r. – z pracami izolacyjnymi i rusztowaniami weszliśmy na rynki 
holenderski, belgijski i niemiecki. Eksport stanowi obecnie istotną część 
naszych przychodów. 

Nie tylko dla energetyki
Firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie montażu ruszto-

wań wszelkiego rodzaju i izolacji termicznych (projektowanie, oblicze-
nia statyczne, dostawa materiału, montaż i obsługa serwisowa). Wie-
le prac wykonuje dla potrzeb spółki-matki na terenie Niemiec i innych 
krajów europejskich. W sezonie prac na tamtejszym rynku pracuje po 
kilkudziesięciu wykwalifikowanych monterów izolacji i kilkudziesię-
ciu znakomitych monterów rusztowań z pełnym nadzorem i obsługą ze 
strony XERVON Polska. Ostatnie prowadzone prace izolacyjne to bu-
dowy m.in. BP Scholven, zakłady chemiczne INEOS, Elektrownia We-
isweiler, BASF Ludwigshafen w Niemczech oraz wiele innych obiek-
tów. W zakresie budowy rusztowań firma jest obecna prawie w całych 
Niemczech: od Hamburga poprzez zagłębie Ruhry na rejonie Bawarii 
kończąc. W ramach świadczonych usług obsługuje także wiele ważnych 
obiektów przemysłowych we wschodnich Niemczech, jak np.: rafine-
ria PCK Schwedt, huta Arcelor Mittal Eisenhüttenstadt czy elektrownie 
Jänschwalde i Lippendorf. 

W V Edycji konkursu „Rusztowanie Roku ”, organizowa-
nego co 2 lata przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań, 
w kategorii „Rusztowanie” XERVON Polska sp. z o.o. zdo-
była (ex aequo z Ulma Construccion Polska S.A.) I miejsce 
i nagrodę „Złotego Kuplunga” za rusztowanie wykonane 
dla potrzeb remontu wysięgnika na platformie wiertniczej 
FPF-1 w Gdańskiej Stoczni „Remontowej” im. Józefa Pił-
sudskiego S.A.

Usługi 
dla odbiorców przemysłowych
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Oferta

Rynek polski to przede wszystkim rusztowania i ciężki przemysł: 
energetyczny, chemiczny, stoczniowy, kopalniany. 

– Najbardziej dumni jesteśmy z faktu, iż bez wypadku zrealizowali-
śmy wiele projektów, w tym bardzo duży kontrakt w Elektrowni Bełcha-
tów. Była to pełna obsługa rusztowaniowa przy budowie nowego bloku 
energetycznego o mocy 858 MW dla konsorcjum Alstom Power i Ra-
fako S.A. W latach 2008–2011 postawiliśmy dla potrzeb tego projektu 
rusztowania o łącznej kubaturze ok. 1,2 mln m3 (ok. 3 tys. t sprzętu) dla 
całego zakresu kotła, z dostarczeniem i montażem siatek bezpieczeństwa 
włącznie. Zajmowaliśmy się także izolacjami oraz czyszczeniem kotła, 
a także dostarczyliśmy i zmontowaliśmy wiszącą platformę o wymiarach 
22 × 22 m. Na budowie pracowało ok. 200 osób, w tym ok. 15 zajmują-
cych się nadzorem inżynierskim i logistyką. Elektrownia Bełchatów cały 
czas korzysta z naszych usług, co daje nam tym większą satysfakcję, że 
jest to wymagający klient.

Niejednokrotnie uczestniczyliśmy również w remontach i nowych in-
westycjach w Elektrowni Kozienice. Wykonaliśmy wiele prac dla elek-
trowni Połaniec, Łagisza, Łaziska, Turów, Dolna Odra, Opole, Zespołu 
Elektrociepłowni Warszawskich i wielu innych. Jesteśmy dumni, że mo-
żemy pracować dla tak ważnych podmiotów, jak Alstom, Rafako, KWB 
Rogowiec, PGE Elektrownia Bełchatów czy Energomontaż Północ Beł-
chatów oraz innych znaczących firm polskiego przemysłu. Powodem do 
dumy jest także obsługa platform wiertniczych remontowanych zawsze 
przy naszym wsparciu w Gdańskiej Stoczni „Remontowej” S.A., a tak-
że fakt, iż nasi monterzy są doceniani również w niemieckim przemy-
śle chemicznym oraz zaakceptowani (certyfikowani) do prac w energe-
tyce jądrowej.

Do jednych z ciekawszych rusztowań wybudowanych na przestrzeni 
lat przez XERVON Polska należą m.in. wspomniane na wstępie ruszto-
wanie na „świeczce” platformy wiertniczej, a także rusztowania zacze-
pione na koronie komina w Elektrowni Bełchatów – na wysokości ok. 
300 m i w Elektrowni Kozienice – ok. 140 m. W tym celu na żelbeto-
wym kominie mocuje się na tzw. kołkach chemicznych o określonej no-
śności stałe konsole nośne i na nich stawia rusztowanie. Natomiast naj-
wyższym, posadowionym bezpośrednio na gruncie rusztowaniem było 

wybudowane dla potrzeb budownictwa ogólnego na łódzkim Osiedlu 
Manhattan, gdzie wysokość konstrukcji sięgnęła prawie 90 m. Z kolei 
do największych objętościowo należą rusztowania montowane w stocz-
niach, gdyż na platformie stawia się nawet do 120 tys. m3, a we wnętrzu 
statku – do 80 tys. m3 rusztowań.

Energetyka, to rusztowania na bandażach kotła, przy czerpniach 
powietrza, kanałach spalin, zadaszenia różnego rodzaju przejazdów 
i skomplikowane platformy wiszące. XERVON Polska wykonał tak-
że prace izolacyjne nowego bloku energetycznego w EC Kielce, izo-
lacje rurociągów wysokoprężnych i kanałów spalin dla dwóch bloków 
w elektrowni Bełchatów, różnego rodzaju zbiorników wody zdeminera-
lizowanej w elektrowniach Pątnów i Bełchatów oraz wiele prac izola-
cyjnych dla potrzeb chemii i energetyki w Niemczech. 

Konstrukcje rusztowań w elektrowniach doceniano w kolejnych edy-
cjach konkursu „Rusztowanie Roku”. I tak w 2007 r. wyróżniono rusz-
towania do instalacji odsiarczania spalin w BOT Elektrowni Bełchatów. 
W II edycji konkursu (2009) firma uzyskała II miejsce za tzw. „Latające 
Rusztowanie”, czyli konstrukcję rusztowania posadowionego na banda-
żach kotła bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów, w 2011 r. – wyróż-
nienie za konstrukcję rusztowania w formie platformy podwieszonej 
do budowanego bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów, a w 2013 r. – 
II miejsce za rusztowania na koronie komina do zawieszenia platformy 
roboczej w Elektrowni Kozienice. 

Nowe perspektywy w usługach świadczonych przez Spółkę dla ener-
getyki i petrochemii otwiera współpraca z firmą Buchen Polska i Bu-
chen-ICS GmbH Köln, z którą XERVON Polska wspólnie zrealizował 
projekty w Petrochemi Płock, Elektrowni Bełchatów, Zakładach Papier-
niczych Kwidzyn i Rafinerii Lotos.

Plany
XERVON Polska znajduje się w ścisłej czołówce polskich firm rusz-

towaniowych. Korzysta z rusztowań systemowych produkowanych 
i dostarczanych przez konkurujące ze sobą niemieckie firmy Hünnebeck 
i Layher. 

W Polsce ma oddziały w Gdańsku, Bełchatowie i Warszawie oraz 
5 magazynów o powierzchni ok. 5 tys. m2 każdy. W 2012 r. otworzy-
ła biuro w Gelsenkirchen (Niemcy). Obecnie zatrudnia od 100 do 150 
osób w usługach rusztowaniowych i izolacyjnych. Jeśli chodzi o miejsce 
w koncernie to XERVON Polska jest porównywalny ze spółkami w Bel-
gii, Austrii, Czechach czy Słowacji. 

– Zakładany systematycznie 15% wzrost przychodów spółki rocznie 
udaje nam się utrzymać. Planujemy nawiązanie współpracy ze słowac-
kim przemysłem petrochemicznym w kooperacji z naszą siostrzaną spół-
ką XERVON Słowacja. W dalszych planach mamy również stworzenie 
silnego oddziału na południu polski, ponieważ widzimy tam duży po-
tencjał rozwojowy. W strategii spółki przewidziany jest również dalszy 
wzrost przychodów z działalności w Niemczech, Belgii czy Holandii.

XERVON Polska charakteryzuje się nie tylko stabilnym zatrudnie-
niem. Bezcenna jest atmosfera, jaka wytworzyła się między pracownika-
mi i ich szefami. Zarówno młody, wykształcony inżynier, jak i 50–60-let-
ni pracownik są dla nas jednakowo cenni i szanowani. Firma ma swoje 
wartości takie jak poszanowanie pracownika, jego bezpieczeństwo i za-
pewnienie mu godnych warunków pracy dzięki czemu mamy zaangażo-
wanych pracowników, którzy chętnie i z przekonaniem spełniają ocze-
kiwania naszych, czasem trudnych klientów – mówi Jacek Bińkowski, 
Prezes Zarządu XERVON Polska sp. z o.o. 

Warto dodać, że gdy pod koniec lat 90. ub. wieku zauważono, iż stan-
dardy jakości mają znaczenie dla klientów, zaczęto wdrażać w Spółce 
systemy zarządzania, początkowo system zarządzania jakością zgodny 
z normą ISO 9001:2000, a następnie PN-N 18001:2004 i PN-EN ISO 
14001:2005 BS OHSAS18001. Ale wymagania odbiorców stale rosły 
i w 2012 r. XERVON Polska wdrożył system SCCPetro, zalecany przed-
siębiorstwom wykonującym prace, np. budowlane, montażowe, izola-
cyjne i rusztowaniowe, w branżach wysokiego ryzyka (np. petrochemia, 
energetyka jądrowa).

Jerzy Bojanowicz

JACEK BIŃKOWSKI (1957) pracę zawodową rozpoczął w firmie Termokor, z któ-
rą był związany 20 lat. To EC Żerań, EC Siekierki i wszystkie elektrownie w Zespo-
le Elektrowni Warszawskich, w których zajmował różne stanowiska: od majstra 
budowy na kierowniku grupy robót skończywszy. W 1983 r. ukończył wydział In-
żynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a później podyplomowe studium na 
Politechnice Warszawskiej w zakresie Energetyki Jądrowej. W połowie 1983 r. Ter-
mokor skierował go do Niemiec, gdzie – w ramach Central Handlu Zagraniczne-
go Instalexport i Elektrim – nadzorował prace izolacyjne i rusztowaniowe, m.in. 
na budowie nowego bloku energetycznego w elektrowni Herne dla Deutsche Bab-
cock (1988–1990). W 1990 r. powierzono mu funkcję szefa rynku, którym był do 
1997 r. W 1997 r. wrócił do kraju i został prezesem piaseczyńskiej spółki. Przez kil-
ka kadencji był wiceprezesem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, a w 2007 r. 
jednym z założycieli UEG (der Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe), któ-
rej był pierwszym Prezesem i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Z obu funkcji 
zrezygnował w 2013 r. ze względów osobistych. Jego pasją jest żeglarstwo rega-
towe: z powodzeniem ściga się w regatach jachtów olimpijskiej klasy finn, naj-
pierw w barwach Jacht Klub Polski Warszawa, a od 2007 r. KS Spójnia Warszawa. 
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Prezentacje

W grudniu 1960 r., podczas poszukiwań gazu ziemnego w rejonie 
wsi Piaski, odkryto bogate pokłady węgla brunatnego. Pokłady złoża 
szacowane na ok. 2 mld ton i jego korzystne zaleganie były impulsem 
do budowy w geograficznym centrum Polski Zespołu Górniczo-Ener-
getycznego Bełchatów. Jednak dopiero po 15 latach badań, ekspertyz 
i prac projektowych dotyczących przyszłej eksploatacji złoża i budowy 
elektrowni ówczesna Rada Ministrów podjęła uchwałę uznającą jego 
budowę za inwestycję szczególnie ważną dla gospodarki narodowej 
i wprowadziła ją do planu inwestycyjnego na 1975 r. 

Pierwsza tona węgla w bełchatowskiej kopalni została wydobyta 
w listopadzie1980 r., a pod koniec grudnia 1981 r. pierwszy blok ener-
getyczny Elektrowni Bełchatów zsynchronizowano z krajową siecią 
elektroenergetyczną. Pełną projektowaną moc zainstalowaną 4320 MW 
elektrownia osiągnęła w październiku 1988 r., po przekazaniu do eks-
ploatacji ostatniego, dwunastego bloku energetycznego. 

W procesach wytwarzania energii na przestrzeni lat pojawiały się 
coraz doskonalsze rozwiązania techniczne, z jednej strony – pozwala-
jące uzyskiwać lepsze parametry produkcyjne i obniżać koszty, z dru-
giej – spełniać coraz bardziej surowe wymagania prawne w zakresie 
ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dlatego już w la-
tach 90. XX wieku powstał w Elektrowni Bełchatów program rozwo-
ju i kompleksowej modernizacji jej obiektów. Obejmował on inwesty-
cje proekologiczne i modernizacyjno-odtworzeniowe, usprawniające 
i optymalizujące proces wytwarzania, budowę nowego bloku o mocy 
800–900 MW oraz stworzenie lokalnego rynku energii elektrycznej.

Największy i najnowocześniejszy blok
W grudniu 2004 r. Elektrownia Bełchatów podpisała kontrakt z kon-

sorcjum firm ALSTOM na budowę „pod klucz” bloku energetyczne-
go o mocy 833 MW. Umowa obejmowała projekt, dostawę urządzeń, 
konstrukcji i wyposażenia oraz budowę, montaż i uruchomienie bloku. 
W październiku 2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę, w sierpniu 
następnego roku podpisano wszystkie dokumenty dotyczące finanso-
wania kompleksowego programu modernizacji Elektrowni Bełchatów, 
w tym budowy nowego bloku 833 MW. 23 maja 2007 r. podpisany 
został akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod jego budo-
wę, a miesiąc później podpisano aneks do kontraktu zwiększający moc 
bloku do 858 MW. 10 czerwca 2011 r., o godz. 13.10, po zakończe-
niu prób elektrycznych, zsynchronizowano go z krajową siecią elek-
troenergetyczną, a 1 października 2011 r. rozpoczął komercyjną dzia-
łalność.

– Blok 858 MW, osiągający sprawność netto na poziomie ok. 42%, to 
największa i najnowocześniejsza jednostka wytwórcza w historii pol-
skiej energetyki produkująca energię elektryczną, o ponad 300 MW 
przewyższająca moc największej pracującej dotychczas w kraju jed-
nostki. Blok zachowuje wszystkie rygorystyczne wymogi Unii Europej-
skiej w zakresie emisji zanieczyszczeń. Jego konstrukcja i parametry 
techniczne umożliwiają produkcję energii elektrycznej przy jednocze-
snym zachowaniu europejskich norm ochrony środowiska. Ponad-
to jest przystosowany do współpracy z instalacją do wychwytywania, 
transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS) – wyjaśnia Marek 
Ciapała, dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Podczas ponad 5 lat budowy bloku na placu pracowało ok. 200 firm 
podwykonawców, angażując 23 000 pracowników. W kluczowych 
momentach na budowie pracowało jednocześnie ponad 2500 osób – 
w sumie przepracowano prawie 16 mln roboczogodzin.

Ciekawostką jest fakt, iż na fundament kotła zużyto 28 000 m3 be-
tonu, wzmocnionego ok. 8000 t stali. To rekordowa w Polsce obję-
tość masywu betonowego wykonana bez przerwy: betonowanie ciągłe 
trwało 138 godz., ze średnią prędkością 197 m3/godz. Podczas budowy 
kotła wykorzystano dźwig o udźwigu po nad 7000 t – jednorazowy naj-
większy wciągany element miał masę ok. 2000 t. Z placu budowy usu-
nięto ponad 400 tys. m3 ziemi.

Zbudowano skomplikowany układ nawęglania: cały system to ok. 
6,5 tys. t konstrukcji stalowych, ok. 1500 m bieżących galerii, 3000 m 
przenośników, układ kruszenia i obróbki granulacyjnej węgla. W cią-
gu technologicznym znajduje się także zbiornik szczelinowy o pojem-
ności 5000 t węgla, służący jako zbiornik retencyjny dla zapewnienia 
zasilania w węgiel nowego bloku. Chłodnia kominowa o wysokości 
180 m jest najwyższą tego typu budowlą w kraju i jedną z najwyż-
szych w Europie.

Poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń, zwłaszcza kotła 
wytwarzającego parę o parametrach nadkrytycznych, uzyskano wyso-
ką sprawność wytwarzania energii, co pozwoliło na zminimalizowanie 
zużycia paliwa, a w konsekwencji – znaczne ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń powietrza. Nowa jednostka wytwórcza spełnia wszystkie 
wymagania prawne obowiązujące w Polsce oraz odpowiednie kryteria 
dyrektyw Unii Europejskiej. 

Blok 858 MW włączony jest do Krajowego Systemu Energetyczne-
go poprzez stację Trębaczew za pomocą wybudowanej dla tego celu li-
nii wysokiego napięcia. Blok jest wyposażony w instalacje pomocnicze 
umożliwiające jego funkcjonowanie jako samodzielnej jednostki, jak: 
stacja przygotowania wody, instalacje rozładunku i magazynowania ole-
ju opałowego, odpopielania oraz rozładunku i magazynowania mączki 
kamienia wapiennego, magazyn gipsu ze stacją załadunku na samocho-
dy, pompownia wody ppoż., sprężarkownia, zespół awaryjnych genera-
torów energii elektrycznej i rozproszony system sterowania.

Nowy blok zaprojektowano tak, by jego ży wotność wyniosła ok. 
200 000 godz. pracy, czyli ok. 35 lat eksploatacji.

Obecnie w Elektrowni Bełchatów pracuje 13 bloków energetycz-
nych, na 12 z nich podstawowymi urządzeniami są kotły parowe 
BB-1150, turbiny 18K370 i generatory GTHW360 oraz blok energe-
tyczny 858 MW, którego podstawowymi urządzeniami są: kocioł typu 
BB-2400, turbina parowa typu STF-100 i generator 50WT25E-138. 

Jest największą na świecie elektrownią opalaną węglem 
brunatnym i może pochwalić się mocą zainstalowaną prze-
wyższającą wszystkie pozostałe polskie elektrownie. Elek-
trownia Bełchatów, wchodząca dziś w skład spółki PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., obchodziła 
w ubiegłym roku swoje 40-lecie. 

40-latka z Bełchatowa
MAREK CIAPAŁA – magister inżynier elek-
tryk – absolwent Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Częstochowskiej. Ukończył 
również studia podyplomowe z zakresu za-
rządzania na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu o tematyce energetyka polska w Unii 
Europejskiej. Od początku swojej kariery 
zawodowej związany z sektorem energe-
tycznym, a szczególnie ze spółkami PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej, m.in. z Elek-
trownią Opole i Elektrownią Bełchatów, 
a także BOT Górnictwo i Energetyka S.A., 
gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamen-
tu Zarządzania Wytwarzaniem. W procesie 
konsolidacji spółek Grupy PGE odpowia-
dał za obszar działalności operacyjnej oraz 

zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem w PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie. Od stycznia 2012 r. pełni 
funkcję Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
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– Zatrudniająca dziś ok. 3300 pracowników Elektrownia Bełcha-
tów to jeden z 12 oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwen- 
cjonalna S.A. Jest największą na świecie elektrownią konwencjonalną 
opalaną węglem brunatnym z mocą zainstalowaną 5298 MW, a osią-
galną 5420 MW. 2 kwietnia osiągnęła najwyższą w historii chwilo-
wą moc czynną brutto – 5434 MW. Rocznie produkuje ok. 34 TWh 
energii elektrycznej, zaspokajając ponad 20 proc. krajowego zapo-
trzebowania. Zużywa ok. 42 mln t węgla brunatnego, pochodzącego 
z pobliskiej kopalni. Od momentu uruchomienia pierwszego bloku do 
końca października 2015 r. Elektrownia Bełchatów wyprodukowała już 
863 470 188 MWh – mówi dyrektor Marek Ciapała.

Najtańsza w kraju energia elektryczna
Na obecną pozycję Elektrowni Bełchatów w Krajowym Systemie 

Energetycznym ma wpływ nie tylko jej wielkość i zainstalowana moc, 
ale przede wszystkim bardzo wysoka efektywność zainstalowanych 
urządzeń oraz ich niska awaryjność. – To oczywiście zasługa stoso-
wanych technologii, dalekowzrocznej polityki modernizacyjnej, ale 
też bardzo wysokich kompetencji pracowników. Dzięki temu bełcha-
towskie bloki energetyczne charakteryzują się bardzo wysoką dyspo-
zycyjnością i są w maksymalnym stopniu wykorzystywane do pokrycia 
krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Bardzo duża kon-
kurencyjność rynkowa energii elektrycznej produkowanej w bełcha-
towskiej elektrowni ma również swoje źródło w wykorzystywanym pa-
liwie. Jest nim węgiel brunatny wydobywany w pobliskiej kopalni. To 
wciąż najtańsze polskie paliwo spośród wykorzystywanych do produk-
cji energii elektrycznej – tłumaczy dyrektor.

3 lutego 2014 r. Elektrownia zużyła miliardową tonę węgla dostar-
czonego z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Na ile lat 
wystarczy tego najtańszego polskiego paliwa? W polu Bełchatów zale-
ga jeszcze ok. 100 mln t węgla, a 700 mln t w polu Szczerców, dlatego 
też zakończenie eksploatacji pierwszego przewidziane jest w 2020 r., 
a drugiego – w zależności od bieżącego zapotrzebowania – w latach 
2035–2037.

W trosce o środowisko
Wykorzystywanie węgla brunatnego w produkcji energii elek-

trycznej związane jest z emisją zanieczyszczeń. Aby zminimalizować 
wpływ instalacji na środowisko, elektrownia zrealizowała i wciąż re-
alizuje szereg inwestycji proekologicznych. W 1990 r. podjęto decy-
zję o rozpoczęciu budowy pierwszej w Polsce Instalacji Odsiarcza-
nia Spalin (IOS) metodą mokrą wapienno-gipsową, którą (podobnie 
jak trzy kolejne) zrealizowała holenderska firma Hoogovens Technical 
Services Energy and Enviromental BV. W następnych latach budowa-
ne były kolejne IOS-y. Obecnie wszystkie bloki energetyczne wypo-
sażone są w instalacje odsiarczania spalin, a skuteczność odsiarczania 
wynosi ponad 96%.

W grudniu 2000 r. Elektrownia Bełchatów została skreślona z tzw. 
„Listy 80”, czyli listy zakładów najbardziej uciążliwych dla środowi-
ska w skali kraju, a w kwietniu 2003 r., jako pierwsze przedsiębiorstwo 
w Polsce, otrzymała pozwolenie zintegrowane, określające warunki 
korzystania ze środowiska naturalnego. W 2007 r. uzyskała nowe Po-
zwolenia Zintegrowane, z pierwotną datą ważności do końca 2017 r., 
ale od grudnia 2014 r. jest bezterminowe.

– Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ograniczania wpływu na-
szej działalności na środowisko naturalne, dlatego systematycznie pro-
wadzimy modernizacje bloków energetycznych. Kompleksowy system 
ochrony środowiska w bełchatowskiej elektrowni obejmuje zarówno 
ochronę powietrza, jak i wód, gospodarkę zasobami wodnymi i odpa-
dami oraz ochronę przed hałasem. 

W 2003 r. podjęto działania mające na celu dostosowanie wszyst-
kich bloków do wymagań środowiskowych wynikających z dyrektywy 
IED o emisjach przemysłowych, która zacznie obowiązywać od począt-
ku 2016 r. Do 2012 r. na wszystkich blokach wybudowano IOS-y, dzię-
ki czemu emisję SO2 zredukowano o 470 tys. t rocznie. Zastosowanie 
mokrych instalacji odsiarczania spalin, oprócz redukcji SO2, obniży-
ło także emisję pyłów. Dzięki systematycznym modernizacjom ich sku-
teczność utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i pozwala elek-
trowni utrzymywać z zapasem standardy wynikające z zaostrzających 
się wymagań w zakresie emisji pyłów. Bardzo istotne jest również ogra-
niczanie emisji NOx. W tym celu wprowadzono metody polegające na 
usprawnieniu procesu spalania: zmodernizowano układ podawania 
powietrza i palników pyłowych, układy automatycznej regulacji oraz 
elementy wykonawcze urządzeń ciągów technologicznych odpowie-
dzialnych za realizację zoptymalizowanych parametrów pracy kotłów. 
W wyniku tych działań na zmodernizowanych blokach osiągnięto re-
dukcję NOx o ok. 40%. Dzięki kompleksowej modernizacji Elektrownia 
Bełchatów z zapasem wypełnia wymogi emisyjne zawarte w dyrektywie 
IED, gdyż obecnie średnioroczne stężenie pyłu w emitowanych spali-
nach wynosi zaledwie kilka mg/Nm3 – deklaruje dyrektor.

Kompleksowa rekonstrukcja 
i modernizacja

Wdrożony program modernizacji bloków 3–12 w Elektrowni Beł-
chatów wpisuje się w realizację celu strategicznego PGE GiEK SA: 
programu inwestycyjnego związanego z budową nowych oraz moder-
nizacją istniejących mocy wytwórczych. 

Zaplanowane na lata 2007–2016 modernizacje bloków 3–12 obej-
mują rekonstrukcję podstawowych urządzeń, układów technologicz-
nych i instalacji w elektrowni. Dzięki temu wydłuży się okres między-
remontowy, a także wzrośnie sprawność i dyspozycyjność elektrowni. 

– Głównymi celami „Kompleksowego Programu Rekonstrukcji i Mo-
dernizacji Bloków 3–12, w Elektrowni Bełchatów, który umożliwi spełnie-
nie wymagań dyrektywy IED, było zsynchronizowanie zakończenia eksplo-
atacji bloków energetycznych z pełnym wykorzystaniem zasobów węgla  
z bełchatowskiej odkrywki, dopasowanie zdolności wydobywczych kopalni 
z możliwościami wytwórczymi w elektrowni i stworzenie podstaw do opty-
malizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej przez oba podmioty 
gospodarcze. Wcześniej, bo w latach 1997–2004, wykonano rewitalizację 
wszystkich 12 turbin, co pozwoliło na wzrost mocy każdego turbozespołu 
z 360 MW do 370 MW i obniżenie jednostkowego zużycia ciepła średnio  
o 210 kJ/kWh. W ramach kompleksowej modernizacji bloków zmodernizo-
wano również wiele instalacji i obiektów. W branżowym języku funkcjonu-
ją one pod wspólną nazwą, tzw. gospodarki pozablokowej. Modernizacja 
objęła praktycznie wszystkie urządzenia technologiczne i obiekty budow-
lane, a także inne urządzenia związane z pracą elektrowni.

Bloki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12 zostały już zmodernizowane, a obec-
nie modernizowane nr 9 i 10, zostaną uruchomione odpowiednio w lu-
tym i maju 2016 r. Po kompleksowej modernizacji bloków 3–12, łączna 
moc osiągalna Elektrowni Bełchatów wzrośnie do 5460 MW – zapew-
nia Marek Ciapała, dyrektor Elektrowni Bełchatów. 

Jerzy Robert
Materiał został zrealizowany 17 listopada 2015 r.
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Fortum działa w Polsce od 2003 r., stając się z czasem jednym 
z najważniejszych inwestorów zagranicznych w sektorze produkcji 
energii elektrycznej i ciepła. Strategia inwestycyjna firmy opiera się 
zarówno na uczestnictwie w procesach prywatyzacyjnych polskich 
przedsiębiorstw energetycznych, jak również projektach inwestycyj-
nych typu „green-field”.

W 2014 r. łączne przychody Fortum, wyłączając sprzedane akty-
wa w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, osiągnęły poziom 
4,1 mld euro, a zysk operacyjny wyniósł 1,1 mld euro. Firma zatrud-
nia ok. 8,4 tys. osób (w Polsce ok. 600). Jej akcje notowane są na 
giełdzie Nasdaq Helsinki.

Polskie aktywności
Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. prowadzi bezpośred-

nią działalność operacyjną poprzez oddział we Wrocławiu oraz na 
terenie Częstochowy i Płocka. Pełni także funkcje właścicielskie dla 
Fortum Bytom S.A. oraz Fortum Zabrze S.A. Posiada w Polsce 
trzy elektrociepłownie i ponad 800 km sieci ciepłowniczych, zapew-
niając ciepło 360 tys. gospodarstw domowych we Wrocławiu, Płoc-
ku, Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu. Zdolności wytwórcze wynoszą 
nieco poniżej 200 MW energii elektrycznej i ok. 1100 MW ciepła.

EC Fortum w Częstochowie została uruchomiona w 2010 r. , 
kosztowała około 130 mln euro. Zakład produkuje ponad 86% ogó-
łu ciepła sieciowego wytwarzanego w mieście i jest jednym z najno-
wocześniejszych i przyjaznych dla środowiska zakładów tego typu 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Wytwarza energię elektryczną 
i ciepło w kogeneracji. Dzięki temu zakład bardzo wydajnie wyko-
rzystuje paliwo, o czym świadczy jego sprawność wynosząca obec-
nie 90%. Dla porównania, w tradycyjnych zakładach produkujących 
oddzielnie energię elektryczną i ciepło efektywność nie przekra-
cza 60%. Przez 5 lat działania elektrociepłownia wyprodukowała 
łącznie ok. 2,5 TWh ciepła i 1,9 TWh prądu, a jej moce produk-
cyjne rosną. Fortum w Częstochowie świadczy także usługi obej-

mujące obrót, przesył i dystrybucję ciepła. – Stale pracujemy nad 
podnoszeniem efektywności pracy elektrociepłowni w Częstocho-
wie. W 2010 r. zaczynaliśmy produkcję z mocą 64 MW elektrycznych 
i 120 MW cieplnych, a dzisiejsze możliwości to już odpowiednio 
68,4 MW i 129,1 MW. To oznacza, że jesteśmy w stanie zaspokajać 
rosnące zapotrzebowanie mieszkańców miasta na wygodny i ekolo-
giczny sposób ogrzewania, jakim jest ciepło sieciowe – zapewnia 
Dariusz Siemieniec, kierownik elektrociepłowni Fortum w Często-
chowie.

W częstochowskim zakładzie wykorzystywane są dwa rodzaje 
paliw: węgiel kamienny i biomasa. Elektrociepłownia posiada wy-
sokosprawny i zautomatyzowany kocioł fluidalny, umożliwiający 
spalanie tych paliw przy zachowaniu rygorystycznych standardów 
ekologicznych obiektu. Udział biomasy w całkowitym wytwarzaniu 
energii w porównaniu z rokiem 2010 wzrósł z 25 do 35% – w cią-
gu doby elektrociepłownia współspala dziś około 600 ton tego od-
nawialnego paliwa. Od 2010 r. spalono tu w sumie blisko 800 tys. 
ton biomasy i 750 tys. ton węgla. Wykorzystywanie przez Fortum 
biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła to dobry 
krok ku rozwojowi produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Pol-
sce i ograniczeniu emisji CO2. Dzięki współspalaniu biomasy w Czę-
stochowie uniknięto emisji ponad 625 tys. ton CO2. To dowód na re-
alizację globalnej strategii Fortum, która opiera się na dążeniu do 
maksymalnej redukcji dwutlenku węgla w procesie produkcji ener-
gii. EC Fortum w Częstochowie od początku istnienia spełnia re-
strykcyjne wymogi unijne dotyczące dopuszczalnego poziomu emi-
sji pyłów i tlenków azotu, które w Polsce wejdą w życie w tym roku.

Fortum Silesia S.A. powstała w grudniu 2015 r. w wyniku połą-
czenie Fortum Bytom S.A. i Fortum Zabrze S.A.W Bytomiu produ-
kuje ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, paliwem jest wę-
giel. Zainstalowana moc to 55 MW energii elektrycznej i 372,7 MW 
energii cieplnej. Fortum Zabrze to dwie jednostki – elektrociepłow-
nia i ciepłownia. Jest podstawowym wytwórcą – produkowanego 
w skojarzeniu – ciepła dla Zabrza i Rudy Śląskiej (realizuje 49% po-
trzeb tych miast na ciepło pochodzące z systemów ciepłowniczych), 
które zamieszkuje ponad 350 tys. osób. Zainstalowana moc wynosi 
73,9 MW energii elektrycznej i 431,6 MW energii cieplnej. Spalany 
jest węgiel, biopaliwa i gaz.

Fortum w Płocku dysponuje siecią ciepłowniczą. Ponad 60% wę-
złów cieplnych dostarcza ciepło w systemie automatyki pogodowej, 
sterującej dostawą ciepła do budynków (umożliwia zarządcom nie-
ruchomości określenie, przy jakiej temperaturze zewnętrznej ogrze-
wanie jest automatycznie uruchamiane bądź wstrzymywane).

Fortum w Warszawie w ramach Fortum Service oferuje usługi 
w zakresie eksploatacji i remontów elektrowni i elektrociepłowni. 
Posiada cały zakres usług eksperckich takich jak: ocena stanu urzą-
dzeń, badanie możliwości poprawy sprawności procesu lub podwyż-
szenia dyspozycyjności instalacji energetycznych. Na rynek polski 
Fortum Service wprowadziło już m.in. instalacje spalania niskoemi-
syjnego (low NOx) w 17 dużych kotłach pyłowych oraz usługi re-
montowe turbin gazowych.

Fortum we Wrocławiu w kotłowniach opalanych gazem ziem-
nym i olejem produkuje energię cieplną (moc 8,2 MW). Świadczy 
usługi przesyłu i dystrybucji ciepła. Zaspokaja ponad 62% zapotrze-
bowania stolicy Dolnego Śląska na energię cieplną. 

Inwestycje strategiczne
Obecnie kluczowymi przedsięwzięciami Fortum są inwestycje we 

Wrocławiu i Zabrzu. Pierwsza z nich dotyczy budowy od podstaw 
bloku gazowo-parowego CCGT o mocy ok. 400 MWe/290MWt; wy-

Koncern energetyczny Fortum należy do największych 
wytwórców energii elektrycznej w Finlandii i krajach skan-
dynawskich. Prowadzi działalność w państwach nadbał-
tyckich i Rosji. Należy do grona największych producen-
tów ciepła na świecie. Oferuje również szeroki wachlarz 
produktów i specjalistycznych usług z dziedziny energe-
tyki klientom indywidualnym, instytucjom i producentom 
energii.

Rosnąca obecność nad Wisłą
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posażony w turbinę gazową klasy F, kocioł odzysknicowy i turbi-
nę parową będzie produkował ok. 3 TWh energii elektrycznej i ok. 
1,2 TWh ciepła w ciągu roku. Podstawowym paliwem w elektrocie-
płowni we Wrocławiu będzie gaz ziemny wysokometanowy dostar-
czany poprzez gazociąg wysokiego ciśnienia Gaz-System.

Moc elektryczna zostanie wyprowadzona z bloku przy pomocy 
poziemnej linii kablowej 400 kV o długości ok. 12,5 km do Kra-
jowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez stację rozdzielczą 
w Pasikurowicach. Elektrociepłownia jest inwestycją typu „green-
-field”, która dobrze wpisuje się zarówno w strategię podniesienia 
bezpieczeństwa energetycznego Aglomeracji Wrocławskiej, jak i re-
alizuje cel podwojenia mocy zainstalowanych w źródłach kogenera-
cyjnych w Polsce do roku 2020, który został określony w Polityce 
Energetycznej Polski do 2030 r. Obiekt powstanie w północnej czę-
ści miasta na obszarze 11,5 ha. Prawidłowe funkcjonowanie elektro-
ciepłowni zapewni niezbędna infrastruktura sieciowa (nowe przyłą-
cze do sieci ciepłowniczej, przyłącze elektroenergetyczne i przyłącze 
gazowe). Wytwarzane ciepło będzie dostarczane do miejskiego sys-
temu ciepłowniczego poprzez dwie magistrale ciepłownicze. Jak 
mówi inwestor: poprzez produkcję energii elektrycznej w skojarze-
niu Fortum zamierza przyczynić się do realizacji krajowych celów 
podniesienia efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 okre-
ślonych w Pakiecie Klimatycznym Unii Europejskiej, a także długo-
terminowo wspierać zrównoważony rozwój Wrocławia. Uruchomie-
nie elektrociepłowni ma nastąpić w trzecim kwartale 2020 r.

Drugi projekt to budowa elektrociepłowni w Zabrzu o mocy mak-
symalnej 145MWt i 75 MWe. Pod koniec czerwca 2015 r. zostały 
podpisane umowy na dostawy trzech kluczowych elementów elek-
trociepłowni. Za produkcję i montaż nowoczesnego kotła fluidalne-
go będzie odpowiadała firma Amec Foster Wheeler. Turbinę wraz 
z oprzyrządowaniem dostarczy Doosan Škoda Power, z kolei BMH 
Technology zapewni układ podawania paliwa. Jako główne paliwa 
w elektrociepłowni wykorzystywane będą różne rodzaje biomasy, 
węgiel oraz paliwo alternatywne (RDF). – Zdecydowaliśmy się na 
wybór renomowanego, międzynarodowego dostawcy, który zaofero-
wał nam sprawdzoną i przyjazną dla środowiska technologię fluidal-
ną w korzystnej cenie. Nowoczesny kocioł wielopaliwowy zapewni 
nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu wysoką sprawność wytwa-
rzania energii, a także elastyczność paliwową. Dzięki temu, zgodnie 
z naszą strategią, będziemy mogli swobodnie kształtować miks pa-
liwowy oparty na dostępnych lokalnie surowcach – mówi Mikael 
Lemström, Prezes Fortum Power and Heat Polska.

Wartość inwestycji wynosi ok. 200 mln euro. Budowa elektrocie-
płowni, która będzie dostarczać ciepło do ponad 70 tys. gospodarstw 
domowych ma się zakończyć w trzecim kwartale 2018 r.

Stały rozwój
Planowana jest realizacja innych projektów nie tylko we Wrocła-

wiu m.in. budowa sieci ciepłowniczych i kotłów szczytowych/rezer-
wowych. Już obecnie długość sieci ciepłowniczej w stolicy Dolne-
go Śląska wynosi ponad 500 km, co czyni ją najdłuższą siecią Fortum 
w Polsce. Budowa nowego bloku elektrociepłowni wrocławskiej nie 
oznacza, iż firma nie łoży środków na bieżący rozwój posiadanych 
zasobów, czego dowodzi m.in. podłączenie do sieci ciepłowniczej 
w ub.r. wrocławskiego osiedla Nowe Żerniki. Koszt sięgnął 10 mln zł, 
stanowiąc największą dotychczas zrealizowaną inwestycję tego typu 
przez Fortum w tym mieście. Łączne inwestycje w 2015 r. przekroczy-
ły 34 mln zł. W 2014 r. firma zainwestowała prawie 20 mln zł w roz-
wój sieci i prace modernizacyjne.

Fortum rokrocznie powiększa sieć ciepłowniczą w Płocku. 
W 2015 r. koszt prac modernizacyjnych, przyłączeniowych, przeglą-
dów i konserwacji urządzeń ciepłowniczych wyniósł ok. 8,4 mln zł, 
a rok wcześniej niemal 9 mln.

Kolejny uruchamiany projekt to budowa magistrali ciepłowniczej, 
która pozwoli na połączenie bytomskiej sieci z elektrociepłownią po-
wstającą w Zabrzu, która ma zostać ukończona w drugim kwartale 

2018 r. – Nowa elektrociepłownia ma docelowo służyć jako podsta-
wowe źródło ciepła dla obu miast. Aby było to możliwe konieczne jest 
wybudowanie odcinka sieci ciepłowniczej o długości około 10 kilo-
metrów, który połączy istniejącą w Bytomiu infrastrukturę ciepłow-
niczą z powstającą w Zabrzu nowoczesną elektrociepłownią – mówi 
Adam Kampa, manager ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum.

Powstanie także nowa ciepłownia o mocy 25 MW w Bytomiu. In-
westycja o łącznej wartości ok. 50 mln zł ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom tego 
miasta w przyszłości. Prace budowlane rozpoczną się na przeło-
mie września oraz października i potrwają do końca 2016 r. Erbud 
S.A. wybuduje na terenie bytomskiej elektrociepłowni Miechowi-
ce ciepłownię wyposażoną w kocioł WR-25. Będzie ona w pierw-
szej kolejności stanowiła rezerwę dla istniejącej infrastruktury cie-
płowniczej w Bytomiu, docelowo zaś ma pełnić funkcję źródła 
szczytowego dla nowej elektrociepłowni w Zabrzu. – Budowa no-
wych mocy wytwórczych w Bytomiu jest częścią realizowanego przez 
Fortum dużego projektu odbudowy mocy wytwórczych na Śląsku. 
Aktualnie ciepło jest produkowane w elektrociepłowni Miechowice, 
którą stale modernizujemy, jednak ze względu na regulacje unijne 
wysłużone kotły w Miechowicach będą musiały być stopniowo wy-
gaszane – mówi Piotr Górnik, Dyrektor ds. produkcji Fortum Po-
wer and Heat Polska.

W ramach projektu powstanie m.in. budynek kotłowni, niezależny 
komin, instalacje odsiarczania spalin, a także zaprojektowany zgod-
nie z najnowszymi standardami plac węglowy. Nowoczesny kocioł 
WR-25 spełniający rygorystyczne normy środowiskowe, został za-
projektowany tak, aby – w przypadku dalszego zaostrzenia limitów 
emisyjnych w przyszłości – mógł zostać do nich dostosowany bez 
konieczności ingerencji w jego konstrukcję.

Fortum chce wejść w nowy dla siebie w Polsce obszar usług ener-
getycznych. W styczniu br. ogłosiło publiczne wezwanie do zapi-
sywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy DUON S.A., 
prowadzącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu, notowanej na 
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Fortum nabędzie 
akcje, jeśli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapi-
sy będą obejmować co najmniej 51% akcji. Transakcja wpisuje się 
w strategię koncernu, która zakłada wzrost w obszarze sprzedaży 
energii elektrycznej i związanych z nią usług dla klientów.

AU
*   *   *

PS. Na początku roku Fortum Holding wezwał do sprzedaży 
wszystkich  akcji Duonu po 3,85 zł za sztukę. Zapisy przyjmowane 
były w dniach 28 stycznia – 26 lutego 2016 r., a przewidywany dzień 
transakcji nabycia akcji na GPW to 2 marca.

Fortum Holding kupiło w wezwaniu 111,89 mln akcji Grupy 
Duon, uprawniających do 93 proc. głosów na Walnym Zgroma-
dzeniu Spółki, podał pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment 
Banking. Dynamicznie rozwijający się konurent PGNiG trafił pod 
skrzydła fińskiego, państwowego potentata energetycznego.
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T owarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, stowarzysze-
nie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, 
skończyło właśnie 25 lat. Z tej okazji, 28 stycznia 2016 r. w Ho-
telu Marriott w Warszawie, odbyła się jubileuszowa konferen-

cja wraz z bankietem, który zaszczycili swoim udziałem znakomici 
goście, związani obecnie lub w przeszłości z funkcjonowaniem sek-
tora elektroenergetycznego w Polsce. Część konferencyjną otworzył 
Prezes TGPE Stanisław Tokarski, który powitał gości, podsumował 
ćwierć wieku funkcjonowania Towarzystwa oraz podziękował rze-
szom energetyków, którzy przez ten okres budowali polską energe-
tykę. 

Premier Janusz Steinhoff wspomniał trudne początki transforma-
cji przemysłu i potrzebę stworzenia organizacji, która reprezentowa-
łaby sektor wytwórczy polskiej energetyki, który w 1989 r. znalazł 

się w całkowicie nowej sytuacji. Inicjatywa zrodziła się w środowi-
sku kierowniczym dużych elektrowni systemowych, o czym z inte-
resującymi szczegółami barwnie opowiedzieli byli Prezesi Towarzy-

stwa – Jan Kurp i Franciszek Wołodźko.
W trakcie dyskusji, z udziałem m.in. mi-

nistra Andrzeja Piotrowskiego oraz mini-
stra Pawła Sałka, poruszono kwestie inno-
wacyjności, która jest niezbędna sektorowi 
oraz wpływu polityki wspólnotowej na jego 
przyszłość.

Podczas pozostałych wystąpień  głos za-
brali: Henryk Majchrzak, Waldemar Szulc 
i Krzysztof Sadowski, a przy wspólnym 
stole, do krótkiej dyskusji na temat aktual-
nej sytuacji w energetyce zasiedli prezesi 
4 koncernów energetycznych: Marek Wosz-
czyk (PGE S.A.), Remigiusz Nowakowski 
(TAURON Polska Energia), Dariusz Kaś-
ków (ENERGA S.A.) i Mirosław Kowalik 
(ENEA S.A.)

Na zakończenie Prezes Stanisław Tokarski 
i Dyrektor Sławomir Krystek wręczyli oko-
licznościowe medale oraz jubileuszowe mo-
nografie, podsumowujące 25 lat działalności 
TGPE.

Po konferencji rozpoczęła się część ban-
kietowa, której kulminacją był występ duetu 
skrzypcowego Queens of Violins.

25 lat TGPE

Kalendarz imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki 
i Ochrony Środowiska w I półroczu 2016 r.

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

L.p. Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator
1 2 marca Konferencja „Polska energetyka w świetle ustaleń Szczytu Klimatycznego 

COP21 najnowszych regulacji prawnych” 
Warszawa IGEiOŚ 

2 marzec–kwiecień Szkolenie zawodowe „Podstawy wiedzy w energetyce” Warszawa IGEiOŚ i Politechnika 
Warszawska ITC

3 30–31 marca XIX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX 2016 Kielce IGEiOŚ i TK
4 kwiecień Konferencja „Nowe moce  w energetyce na przykładzie budowy bloku 5 i 6 

w PGE GiEK S.A. Elektrownia Opole”
Opole IGEiOŚ 

i PGE GiEK S.A.
5 5–6 maja Konferencja „Inwestycje w PGE GiEK S.A. – partnerstwo stron, regulaminy 

i procedury przetargowe”
Bełchatów IGEiOŚ 

i PGE GiEK S.A.
6 10–12 maja Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2016 Poznań IGEiOŚ i MTP
7 28 maja VII Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży energetycznej o puchar IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ
8 9 czerwca Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ i spotkanie integracyjne Warszawa IGEiOŚ
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P ragniemy zwrócić uwagą Czytelników „PE” na wydawnictwo – zaty-
tułowane skromnie Elektrownia „Kozienice”*. Pełni ono funkcję al-
bumu i stanowi zarazem obszerną monografię, prezentującą bardzo 
znaczącą dla gospodarki krajowej inwestycję.

Ważną już w momencie jej rozpoczęcia (1968 r.) oraz przez okres dziesią-
tek lat eksploatacji elektrowni jak również obecnie, gdy w Świerżach Gór-
nych powstaje nowy blok o mocy 1000 MW na parametry nadkrytyczne.

Imponująco ilustrowana opowieść o elektrowni osadzona została na szer-
szym tle rozwoju elektroenergetyki II RP i PRL. Forsowany przez władze 
PRL program industrializacji kraju skutkował rosnącym w lawinowym tem-
pie zapotrzebowaniem na energię elektryczną. W latach 1965–1970 roz-
poczęto budowę elektrowni „Ostrołęka” (600 MW) oraz „Dolnej Odry”, 
„Połańca” i „Kozienic” (każda z nich po 1600 MW). I w tę atmosferę ener-
getycznego boomu dobrze wpisała się elektrownia „Kozienice”.

W kontekście podawanych przez media 
w ciągu ostatnich lat informacjach o dłu-
giej, a potem już krótkiej liście proponowa-
nego miejsca lokalizacji przyszłej elektrow-
ni jądrowej w Polsce warto przytoczyć fakty 
z 1966 r. W przypadku elektrowni o robo-
czym kryptonimie „Wisła” na podstawie ana-
liz techniczno-ekonomicznych i środowisko-
wych specjaliści z Biura Studiów i Projektów 
Energetycznych „Energoprojekt” w Warsza-
wie zaproponowali czternaście możliwych 
wariantów jej lokalizacji. Natomiast wstępne 
założenia projektowania elektrowni posiada-
ły aż 34 odmiany technologiczne.

Z tym, iż ówcześni decydenci po zaanalizowaniu przez „Energeprojekt” 
wstępnych propozycji w ciągu niespełna dwóch lat podjęli ostateczną de-
cyzję, co do miejsca jej powstania, technologii, terminu rozpoczęcia budo-
wy, etc. Propozycje rozpatrywane były m.in. pod kątem jej kosztów, warun-
ków późniejszej eksploatacji, w tym chłodzenia, transportu paliwa, stopnia 
uciążliwości dla środowiska itd. O tym pierwszym etapie ciekawie opowia-
da właśnie rozdział zatytułowany „Energołaknienie, czyli elektrownia w bu-
dowie”. A obecnej inwestycji w Świerżach Górnych” poświęcono osobny 
rozdział pt. „Megawatomania, czyli budowa bloku 1000 MW”.

Dużo emocji wśród ekologów – już na przełomie w lat 60. i 70. minione-
go wieku – wzbudziła decyzja budowy elektrowni na skraju Puszczy Kozie-
nickiej. A zagadnienia ochrony środowiska były też często podejmowanym 
tematem na łamach gazety zakładowej „Budujemy elektrownię”.

W rozdziale „W przyjaźni z naturą” zasugerowano, że w przypadku si-
łowni i Kozienickiego Parku Krajobrazowego nie można mówić już tylko 
o sąsiedztwie. To raczej symbioza. Elektrownia stale i z determinacją inwe-
stuje w ochronę środowiska od początku funkcjonowania zakładu. Faktycz-
nie. Tym bardziej, że premia dla pracowników wypłacana z polecenia dy-
rektora Józefa Zielińskiego za każdą uratowaną sosnę, stanowiła swoisty 
przełom w myśleniu o ochronie środowiska w kontekście tzw. wielkich bu-
dów socjalizmu.

Między innymi elektrownia zakupiła i posadziła 25 tysięcy drzewek: dę-
bów, jesionów, klonów, akacji, czeremchy i jarzębiny. A wszystko w celu, 
aby zabezpieczyć okoliczne lasy iglaste przed skutkami wtórnego pylenia.

Można mieć nadzieję, że nie tylko dla Czytelników profesjonalnie zwią-
zanych z energetyką interesującą lekturą będzie rozdział „Wspomnienia błę-
kitnieją, czyli elektrownia w ludzkiej pamięci”. 

Marek Bielski
*  Elektrownia Kozienice, monografia z cyklu „Polskie Elektrownie” pod redakcją An-

toniego Bochena, patronat merytoryczny Enea Wytwarzanie, inspiracja wydawnicza 
i konsultacja dr inż. Jacek Szyke, zdjęcia, ilustracje, archiwalia: z archiwum ENEA 
Wytwarzanie S.A., Adam Biały, Zenon Żyburtowicz, Wydawca Quixi Media, Byd-
goszcz, ss. 208. ISBN 978-83-61840-32-9.

Po prostu... 
Elektrownia „Kozienice”
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– Ustalenia United Nations Climate Change (Conference of the Par-
ties – COP 21) odbytej w Paryżu w dniach od 30 listopada do 12 grudnia 
2015 r. są już teraz historią, ale bardzo istotną, bo z tej historii będzie-
my korzystać, i ona będzie miała duży wpływ na działalność energetyki – 
stwierdził w swoim wystąpieniu, otwierając obrady, Sławomir Krystek, 
Dyrektor Generalny IGEiOŚ. Zasadność powyższej konstatacji znalazła 
potwierdzenie w trakcie obrad. Moderatorem pierwszej części konferen-
cji był Sławomir Krystek, zaś drugiej Marian Bosowski, Zastępca Dy-
rektora Generalnego IGEiOŚ.

Brak akumulacji
Referaty plenarne, poprzedziło wystąpienie Stanisława Tokarskiego – 

Prezesa Zarządu TGPE. Scharakteryzował on główne wyzwania stojące 
aktualnie przed krajową energetyką. Ważny obszar zagadnień związany 
jest z ogólnie rozumianym rynkiem energii. Kolejny rok z rzędu przycho-
dy wytwórców energii nie pokrywają kosztów. W elektrowniach pracują-
cych na węglu kamiennym ceny uzyskiwane za produkcję prądu są nie-
wiele wyższe niż koszty zmienne elektrowni, a zatem nie akumuluje się 
żadnej nadwyżki na modernizację i remonty. I jeśli nie nastąpią zasadni-
cze zmiany w funkcjonowaniu rynku energii to właściciele elektrowni 
na węgiel kamienny będą musieli je zamykać – powiedział S. Tokarski.

Jednocześnie, bezpieczeństwo energetyczne wymaga, aby część jedno-
stek, które zamierzano zlikwidować, pozostawić w rezerwie strategicz-
nej („zimnej rezerwie”) i znaleźć dla nich źródła finansowania w taryfie 
operatora systemów przesyłowych. Za takim rozwiązaniem przemawia 
prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczeń w dostawie energii, co 
miało już miejsce w Polsce w sierpniu ubiegłego roku.

Problemem sektora energetyki pozostają nadal regulacje środowi-
skowe. Do 1 stycznia br. doprowadzono jednostki wytwórcze do stanu 
umożliwiającego pracę w zakresie ograniczonej emisji. Jednak oczeki-
wane nowe zmiany, jakie w wyniku tzw. Konkluzji BAT nastąpią od roku 
2021 stworzą trudną sytuację, bo dostosowanie bloków do nowych stan-
dardów wymaga wysokich nakładów, a energetyka nimi nie dysponuje. 
Ponadto z technicznego punktu widzenia 4-letni okres należy uznać za 
niewystarczający na przeprowadzenie szeroko zakrojonej modernizacji.

Wszystkie wyzwania stojące przed energetyką – jak zaznaczył S. To-
karski – są przedmiotem intensywnych konsultacji z rządem, prowadzo-
nych przez IGEiOŚ i TGPE. Jeśli tych problemów nie rozwiążemy mogą 
wystąpić perturbacje w dostawach energii.

Prelekcję „Polska energetyka w świetle ustaleń szczytu klimatycz-
nego” przygotowało i wygłosiło dwóch prelegentów: Tomasz Chrusz-
czow z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami In-
stytutu Ochrony Środowiska, doradca ministra środowiska i Kazimierz 
Szynol, dyrektor Oddziału Jaworzno III Tauron Wytwarzanie.

T. Chruszczow zaprezentował główne założenia filozofii zrównowa-
żonego rozwoju. Przedstawił ustalenia wcześniejszych konferencji kli-
matycznych. Informacja o nich pozwala lepiej zrozumieć, iż tak napraw-
dę konferencja COP21 w Paryżu stanowiła ostatnią szansę na realizację 
zobowiązania przyjętego w 2011 r. na COP w Durbanie, aby do końca 
2015 r. uzgodnić treść porozumienia obejmujące wszystkie kraje świata.

Czy Paryż był sukcesem?
Na tak postawione pytanie można z pewną dozą sarkazmu powtórzyć 

za K. Szynolem, że zależy to od definicji sukcesu. Nie chodzi o faktycz-
ny sukces frekwencyjny: 40 tys. uczestników w Centrum Konferencyj-
nym w Le Bourget. Ani też o rzeczywisty sukces statystyczny, bowiem 
w obradach szczytu klimatycznego brało udział 196 krajów. Końcowy 
dokument na pewno jest rezultatem wyważonego kompromisu, akcepto-
walnym dla stron porozumienia

Po raz pierwszy 88 krajów zadeklarowało do roku 2030 dobrowolne 
działania na rzecz nie powiększania ilości gazów cieplarnianych (GHG) 
w atmosferze.

Po raz pierwszy światowa konferencja klimatyczna nie dzieli świata na 
bogatych i biednych, ale określa wspólną odpowiedzialność wszystkich – 
zaznaczył T. Chruszczow.

Ocenia się, iż z punktu widzenia UE porozumienie paryskie spełnia 
podstawowe postulaty formułowane przez polityków unijnych, lecz nie 
zapominajmy, iż nie wszystkie kraje UE, z uwagi na swoją specyfikę 
i uwarunkowania dotyczące energetyki – jak na przykład Polska – mogą 
zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie szczegółowe ustalenia unij-
ne, oparte o filozofię klimatycznego szczytu. Dla inwestorów, przemy-
słu i polityków to wyraźny sygnał rozpoczęciu globalnego przeobrażania 
energetyki w kierunku czystych technologii.

Nie redukcja, a stabilizacja!
Nie tylko media, ale i specjaliści często nie są wystarczająco precy-

zyjni w stosowanym nazewnictwie. Najczęściej posługujemy się zwro-
tem redukcja emisji, rzadziej stosujemy wyrażenie – ograniczenie emisji. 
Tymczasem, na co zwrócił uwagę T. Chruszczow: – dyskutując w Euro-
pie i w Polsce o dyrektywie europejskiej ETS, dotyczącej handlu emisja-
mi, nie powinniśmy mówić i pisać o redukcji emisji, gdyż w żadnym do-
kumencie ONZ nie ma słów: redukcja emisji. We wszystkich konwencjach 
klimatycznych mówi się o stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych 
w atmosferze, na poziomie umożliwiającym naturalną adaptację syste-
mów do zmieniających się warunków.

KE dokonała oceny porozumienia i przygotuje propozycje działań, ja-
kie powinna podjąć UE dla realizacji Porozumienia w Paryżu. Podczas 
COP22, który odbędzie się w listopadzie 2016 r. w Maroku. podjęte zo-
staną prace nad uzgodnieniem i harmonizacją zasad monitoringu, kontroli 
i raportowania począwszy od 2020 r. do realizacji podjętych zobowiązań.

Taki właśnie tytuł nosiła konferencja, która odbyła się 2 marca 
br. w hotelu Marriott w Warszawie, a zorganizowana przez Izbę 
Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, przy współ-
pracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie.

„Polska energetyka w świetle ustaleń 
szczytu klimatycznego COP21 

i najnowszych regulacji prawnych”
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KE pracuje także nad rewizją Dyrektywy ETS w celu wzmocnienia 
systemu handlu CO2.Szczególnie trudna jest sytuacja krajów Europy 
Środkowej, a zwłaszcza Polski, która chce renegocjować cele założone 
do osiągnięcia na roku 2030.

Pomimo tych specyficznych uwarunkowań – a może właśnie dlate-
go – reforma ETS powinna stać się dla naszego kraju szansą uzyskania 
środków na zmniejszenie emisyjności gospodarki i modernizację infra-
struktury wytwórczej. W tym celu powinniśmy być wciąż bardzo aktyw-
nie zaangażowani w debatę o reformie systemu. KE będzie promować 
przeniesienie EU ETS na poziom globalny, jednakże z ochroną przemy-
słu w UE.

Zasady funkcjonowania ETS po 2020 r. będą miały istotny wpływ na 
konkurencyjność europejskiego przemysłu, wysokość przychodów bu-
dżetowych ze sprzedaży uprawnień i wielkość wsparcia, jakie mniej za-
możne kraje UE otrzymają na nisko emisyjną modernizację.

Komisja Europejska pracuje nad nową Effort-Sharing Decision w celu 
określenia krajowych celów dla sektorów non-ETS, w tym rolnictwa i le-
śnictwa.

Las sprzymierzeńcem energetyków
Im więcej węgla organicznego jest zmagazynowane w ekosystemach 

leśnych tym mniej jest go w postaci dwutlenku węgla w atmosferze. Las 
jest bez wątpienia ważnym czynnikiem w łagodzeniu zmian klimatu. Ale 
dzięki zaangażowaniu leśników efekty środowiskowej sanacji mogą być 
jeszcze lepsze. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Zastępca Dyrektora Ge-
neralnego Lasów Państwowych i Tomasz Wójcik, doradca Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych byli autorami prezentacji pt. „Rola 
lasów w stabilizacji koncentracji CO2 w atmosferze i osiągnięcie neu-
tralności emisyjnej”. Prelekcję wygłosił T. Zawiła-Niedźwiecki, kon-
centrując się na przedstawieniu zebranym koncepcji wykorzystania la-
sów polskich do poprawy stanu czystości powietrza.

Celem wdrożenie eksperymentalnego krajowego systemu obrotu jed-
nostkami pochłaniania – generowanymi w wyniku podjęcia działań do-
datkowych w rolnictwie – jest umożliwienie podmiotom gospodarki na-
rodowej (włączonym do sektora ETS) zakupu w latach 2017–2020 na 
rynku alternatywnym do ETS, jednostek pochłaniania, generowanych 
w wyniku podjęcia działań dodatkowych w leśnictwie. Dzięki czemu 
ułatwi się tym podmiotom wypełnienie limitów emisyjnych nałożonych 
w ramach pakietu klimatycznego. Program opracowany przez Lasy Pań-
stwowe obejmowałby wytwarzanie (w ramach leśnych gospodarstw wę-
glowych) „jednostek pochłoniętej emisji”. Byłyby one przekazywane do 
sprzedaży. Aukcję elektroniczną prowadziłyby Lasy Państwowe.

(Nie)pokonany węgiel?
Minerał ten nie tylko w Polsce nazywany był ongiś „czarny złotem”. 

Jaka jest obecnie jego pozycja? Na tak postawione pytanie odpowiedzia-
ła Anna Margis, Dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Ener-
gii, przedstawiając referat „Rola węgla w polityce energetycznej Rzą-
du RP”. Rząd przyjmuje strategiczne podejście, że podstawą pokrycia 
zapotrzebowania na energię elektryczną będzie w pierwszym rzędzie 
energia wytwarzana w źródłach krajowych opartych o spalanie krajo-

wego surowca energetycznego. Takie podejście wymaga ukształtowania 
rynku, który zapewni możliwość realizacji inwestycji w potencjał wy-
twórczy i pozwoli w przyszłości uniknąć problemów z pokryciem za-
potrzebowania na moc. W Polsce węgiel będzie nadal priorytetowym 
paliwem wykorzystywanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju.

Atuty przemawiające za utrzymaniem konkurencyjności krajowe-
go węgla jako priorytetowego paliwa to: możliwość udostępniania no-
wych złóż, lokalizacja zasobów na terytoriach wolnych od konfliktów 
politycznych i zbrojnych, dostępność wysoko rozwiniętych technologii 
wydobycia i przetwarzania, wysoka skuteczność międzynarodowej sie-
ci logistycznej co umożliwia i usprawnia handel węglem. Ale rewers wę-
glowego medalu nie przedstawia się niestety tak różowo jakby chcie-
li politycy, właściciele kopalń i górnicy. Światowy rynek węglowy jest 
w stanie głębokiej recesji, ceny węgla wciąż spadają.

BAT, a energetyka
Referat „Modernizacja istniejących bloków wg wymagań BREF/

BAT i możliwe źródła finansowania” opracowany przez S. Tokar-
skiego, prezesa Zarządu TGPE oraz Michała Jabłońskiego, specjali-
stę TGPE, który go wygłosił, na pewno mógłby stać się – podobnie jak 
wszystkie wygłaszane wykłady – tematem osobnego seminarium. Jeden 
z uczestników w czasie przerwy kawowej nawet zażartował, że to praw-
dziwy BAT na przemysł. Spełnienie wymagań Konkluzji BAT szaco-
wane jest na ok. 8–12 miliardów. Kolejne zaostrzenie obowiązujących 
norm (SO2, NOx, pył) oraz nowe normy dotyczące rtęci, HCL/HF są po-
wodem, iż BAT pozostaje jednym z najbardziej znaczących wyzwań dla 
elektrowni węglowych w Polsce. Wymogi BAT mogą stanowić barie-
rę dla korzystania z węgla kamiennego z powodu wysokiej zawartości 
chloru w śląskim węglu. Natomiast dla węgla brunatnego z powodu wy-
sokiej zawartości rtęci. W wypadku HCL/HF instalacje z kotłami fluidal-
nymi będą wymagać dodatkowych technik redukcji SO2, do których nie 
były projektowane.

W nieodległej przyszłości Konkluzje BREF/BAT staną się podstawą 
wydawanych pozwoleń środowiskowych dla elektrowni, określając do-
puszczalne poziomy emisji. A np. łagodniejsze wymagania dla obiektów 
pracujących mniej niż 1500 h/rok nie mają większego znaczenia, gdyż 
brak jest mechanizmów rekompensujących krótki czas eksploatacji.

Sektor zabiega o efektywne działania administracji rządowej na forum 
europejskim, co doprowadziło do przesunięcia publikacji na 2019 r. (wej-
ście w życie 2023 r.). Istotnym postulatem było też domaganie się od KE 
przeprowadzenia oceny wpływu oraz zmiana wymagań HCL/HF.

Tematem wystąpienia Jarosława Zuwały, Zastępcy Dyrektora In-
stytutu Chemicznej Przeróbki Węgla były czyste technologie węglowe. 
Prelegent nawiązał w swoim referacie do możliwości badawczych na-
uki polskiej i jej współpracy z energetyką. Implementacja nowych tech-
nologii pozwoli zmniejszyć jednostkową emisję CO2 w energetyce o co 
najmniej 30%. Jednak instalacje do wychwytywania CO2 nie mogą być 
akceptowane w warunkach krajowych. 850 MW blok węglowy z techno-
logią CSS oznacza o 53% wzrost kosztów inwestycyjnych i o 15% kosz-
tów operacyjnych.

Swoją prelekcję wzbogacił filmem o nowych technologiach w dziedzi-
nie geotermii, Piotr Długosz, Prezes Zarządu Geothermal Energy Reso-
urces, w którym przedstawił nowatorski pomysł połączenia stosowanych 
technik pozyskiwania ciepła wód geotermalnych w jednym komplekso-
wym projekcie, w efekcie którego, możliwa będzie także produkcja ener-
gii elektrycznej. 

Wystąpienie zatytułował „Energia geotermalna – niedocenione źró-
dło energii odnawialnej” przekonując, że geotermia ma przyszłość nie 
tylko w ciepłownictwie. Może służyć do wytwarzania prądu.

Uczestnicy zachęceni przez moderatorów konferencji: S. Krystka 
i M. Bosowskiego, zadawali pytania prelegentom również podczas wy-
kładów oraz przerw kawowych. Dzięki czemu korzyść poznawcza zo-
stała zwielokrotniona. Konferencja, dzięki aktywności jej uczestników, 
spełniła też dodatkowo funkcję naukowego workshopu.

Marek Bielski
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W dniu 17 grudnia 2015 r., w budynku Laboratorium innowa-
cyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji od-
nawialnych źródeł energii (LINTE^2) w Gdańsku, odbyło 
się seminarium podsumowujące projekt, w ramach którego la-

boratorium zostało zrealizowane. Projekt LINTE^2 zrealizowano w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Formalne za-
kończenie projektu nastąpiło 31 grudnia 2015 r., a jego całkowity koszt 
wyniósł prawie 51 mln zł. Celem projektu było zaprojektowanie i wyko-
nanie złożonej infrastruktury badawczej zorientowanej na badania i prace 
rozwojowe dotyczące nowoczesnych systemów i urządzeń elektroenerge-
tycznych. Główne etapy realizacji projektu obejmowały zaprojektowa-
nie i wykonanie budynku laboratorium oraz zaprojektowanie i wykonanie 
instalacji badawczej. Instalacja badawcza laboratorium jest zbudowana 
z kilkudziesięciu urządzeń elektroenergetycznych (wytwórczych, przesy-
łowych, odbiorczych, zasobników energii itp.) wyposażonych w zaawan-
sowane sterowanie komputerowe i połączonych nowoczesną siecią ko-
munikacyjną. 

Cechą wyróżniającą LINTE^2 na tle innych laboratoriów zaprojekto-
wanych z myślą o badaniach dotyczących energetyki rozproszonej i od-
nawialnej są bardzo rozbudowane możliwości w zakresie konfiguracji 
obwodów siłowych. Bardzo złożona rozdzielnica konfiguracyjna, wypo-
sażona w ponad 400 łączników konfiguracyjnych i zabezpieczeniowych, 
dziewięć szyn konfiguracyjnych prądu zmiennego i jedną szynę prądu 
stałego, umożliwia zestawianie bardzo różnorodnych podsystemów (wę-
złów wytwórczych i przesyłowych, mikrosystemów, klastrów, elektrowni 
wirtualnych itp.) oraz rozmaitych połączeń takich podsystemów w więk-
sze systemy elektroenergetyczne. Możliwe jest zarządzanie poszczegól-
nymi podsystemami z dedykowanych dyspozytorni pracujących w ukła-
dzie równorzędnym lub hierarchicznym. Zestaw urządzeń będzie można 
uzupełniać o nowe jednostki, w szczególności urządzenia prototypowe. 

Laboratorium LINTE^2 umożliwia między innymi badania dotyczą-
ce inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grids), inteligent-
nych wysp energetycznych z własnymi zasobami wytwórczymi, nowych 
usług sieciowych (zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, 
lokalna generacja energii itp.), nowych konstrukcji przekształtników ener-
goelektronicznych i ich zastosowań w systemie elektroenergetycznym 
(układy FACTS, filtry aktywne, przekształtniki sprzęgające itp.). Waż-
nym obszarem badawczym będą również badania związane z ładowaniem 
i użytkowaniem pojazdów elektrycznych oraz integracją pojazdów elek-
trycznych z systemem elektroenergetycznym. W laboratorium będą reali-
zowane badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe dla przemysłu, 
projekty demonstracyjne, szkolenia i in.

Zasoby sprzętowe i programowe laboratorium LINTE^2 obejmują mię-
dzy innymi następujące składniki:
•  rozdzielnica konfiguracyjna przystosowana do zdalnego zarządza-

nia przez sieć ethernet IEC 61850,
•  autonomiczne źródła energii, w tym elektrownia słoneczna i gazo-

wa, o łącznej mocy ponad 250 kW,
•  emulatory źródeł energii, w tym elektrowni klasycznych i wiatro-

wych, o łącznej mocy ok. 320 kW,
•  emulatory linii elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć,
•  zasobniki energii: kinetyczny, superkondensatorowy i elektroche-

miczny o łącznej pojemności ponad 25 kWh,
•  elastyczne systemy przesyłowe prądu przemiennego (FACTS): 

STATCOM, SVC, UPFC i HVDC,
•  transformatory z energoelektronicznymi przełącznikami zaczepów,
•  stacje szybkiego i wolnego ładowania pojazdów elektrycznych,
•  odbiory liniowe i nieliniowe z możliwością kształtowania współczyn-

nika mocy ok. 550 kW,
•  stanowisko do badania maszyn elektrycznych (silników i generato-

rów) o mocy od 15 do 190 kW (z osią poziomą i pionową),
•  dyspozytornie ze stanowiskami operatorsko-inżynierskimi do zdal-

nego nadzoru nad instalacją i przebiegiem eksperymentów badaw-
czych,

•  lokalne sterowniki urządzeń programowalne zdalnie w środowisku 
Simulink Real-Time,

•  oprogramowanie SCADA z dedykowanym modułem do opracowy-
wania oraz uruchamiania konfiguracji i scenariuszy badawczych.
Na seminarium przybyło około 50 zaproszonych gości z przemysłu, 

uczelni i instytutów badawczych, parków technologicznych oraz organi-
zacji zawodowych i środowiskowych. Prezentacje zostały przygotowane 
przez pracowników Politechniki Gdańskiej oraz przedsiębiorstw i insty-
tutów wchodzących w skład konsorcjum, które zaprojektowało i wyko-
nało instalację badawczą laboratorium (Elektromontaż Gdańsk S.A., 
Mikronika, C&T Elmech sp. z o.o., Instytut Energetyki o/Gdańsk 
i Instytut Elektrotechniki o/w Gdańsku). Bardzo ważnym punktem pro-
gramu seminarium była demonstracja automatycznego zestawiania przy-
kładowej konfiguracji badawczej (sieci obejmującej …) i automatycznej 
realizacji zaprogramowanego scenariusza badawczego. 

Laboratorium LINTE^2 – należące do Wydziału Elektrotechniki 
i Automatyki Politechniki Gdańskiej – zlokalizowane jest w Gdań-
sku-Wrzeszczu przy ul. J. Sobieskiego 5 (w pobliżu kampusu Poli-
techniki Gdańskiej). Więcej informacji na temat projektu i laborato-
rium można znaleźć na stronie www.eia.pg.gda.pl/linte.

Seminarium podsumowujące 
projekt LINTE^2

Prezentacja prof. Janusza Nieznańskiego, kierownika projektu LINTE^2, na temat 
historii i istoty projektu

Wystąpienie Pana Edwarda Lipskiego, Prezesa Zarządu przedsiębiorstwa Elektro-
montaż Gdańsk S.A. – lidera konsorcjum, które zrealizowało instalację badawczą 
Laboratorium LINTE^2
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Człowiek – instytucja: inżynier budownic-
twa, specjalista w dziedzinie inżynie-
rii budowlanej i teorii konstrukcji, sta-
tyk, matematyk, dydaktyk, organizator 

szkolnictwa wyższego na Opolszczyźnie. 
W dniu 16 kwietnia 2013 r. minęła 30. rocznica 
śmierci profesora zwyczajnego, doktora ha-
bilitowanego, inżyniera Oskara Mateji, ma-
jącego wybitne osiągnięcia w dziedzinie me-
chaniki klasycznej oraz teorii wytrzymałości 
materiałów. Znaczenia tego nurtu badań w na-
ukach inżynieryjnych i praktyce budowlanej 
przecenić nie można.

Prof. Oskar Mateja był godnym kontynuato-
rem światowych osiągnięć na tym polu prof. 
Tytusa Maksymiliana Hubera. Jednak prof. 
Oskar Mateja korzystał już z innego instrumen-
tarium naukowego, jakie powstało w II poło-
wie minionego stulecia, dzięki rozwojowi in-
formatyki. Zwłaszcza metoda komputerowych 
obliczeń, zwana Metodą Elementów Skoń-
czonych (MES) – ang. FEM – dziś pozosta-
jąca w powszechnym już użyciu okazała się 
istotnym przełomem w naukach inżynierskich. 
Ta zawansowana metoda rozwiązywania ukła-
dów równań różniczkowych, opierająca się 
na podziale obszaru – (tzw. dyskretyzacja) na 
skończone elementy uśredniające stan fizycz-
ny ciała i przeprowadzaniu faktycznych obli-
czeń tylko dla węzłów tego podziału, dawała 
się z powodzeniem stosować m.in. w projekto-
waniu w budownictwie.

Oskar Mateja stworzył w Opolu znaczą-
cy na naukowej mapie Polski ośrodek nauko-
wy obliczeń komputerowych w tej dziedzinie, 
stając się w Polsce jednym z prekursorów me-
tod numerycznych. Druga ogólnopolska kon-
ferencja z metod numerycznych w mechanice 
(1976 r.) odbyła się nie w Warszawie, ale wła-
śnie w Opolu. 

Jak wspomina prof. Jan Kubik przyjaciel 
i współpracownik Oskara Matei, wzięli w niej 
udział przedstawiciele najważniejszych ośrod-
ków akademickich w kraju, a referaty na niej 
wygłosili m.in. znany w środowisku mosto-
stalowców, specjalista konstrukcji stalowych 
prof. Roman Ciesielski, czy wybitny auto-
rytet w dziedzinie stateczności i optymalnego 
kształtowania konstrukcji prof. Michał Życz-
kowski (obaj z Krakowa) oraz wtedy młody 
doktor, a obecnie prezes PAN prof. Michał 
Kleiber. Dzisiaj, przy tak powszechnym, żeby 
nie rzec codziennym używaniu MES w obli-
czeniach inżynierskich traktuje się ten program 
jako jedno z oczywistych narzędzi projektan-
ta. Trzeba jednak pamiętać, choć może trudno 
uwierzyć, iż taki pionierski program już przed 

35 laty przygotowano pod kierunkiem prof. 
Matei właśnie w Opolu.

Z Kosorowic w świat
Przed laty wybitny humanista prof. Sta-

nisław Pigoń zatytułował swoje wielokrot-
nie wznawiane pamiętniki „Z Komborni 
w świat”. W wypadku drogi życiowej prof. 
Oskara Matei ten tytuł brzmiałby „Z Kosoro-
wic w świat”. Urodził się 9 lutego 1936 r. na 
„srebrne wesele” swoich rodziców, jako 12. 
dziecko Andrzeja Matei, z zawodu był sto-
larzem oraz Franciszki z domu Datko. Jego 
związki z Opolszczyzną były bardzo silne. 
Całe młodzieńcze życie spędził na Opolsz-
czyźnie. Kosorowice, gdzie kończył szkołę 
powszechną, jak się ją wówczas nazywało, są 
małą miejscowością pod Opolem. Po wojnie 
w tymże Opolu uczęszczał do technikum bu-
dowlanego gdzie zdał maturę. Na studia musiał 
już wyjechać do Gliwic, gdzie ukończył Wy-
dział Budownictwa Politechniki Śląskiej, na-
stępnie podjął studia doktoranckie z matema-
tyki na Uniwersytecie we Wrocławiu. I mimo 
że zaproponowano mu pracę na macierzystej 
uczelni, Politechnice Śląskiej, gdzie szybko zo-
stał awansowany, jednak zdecydował się – jak 
to było tylko możliwe – powrócić do Opola. 
Tam gdzie była jego „mała ojczyzna”, jak mó-
wią Niemcy „Heimat”, tam przecież były Jego 
„osobiste geografie”.

W Opolu przyczynił się do rozkwitu tamtej-
szej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, został jej 
drugim w historii rektorem. To dzięki ludziom 
takiego formatu jak profesor Mateja, uczelnia 
mogła przekształcić się w politechnikę i stać 
się prężnym ośrodkiem akademickim. Pełnił 
na tej uczelni funkcje dziekana, prorektora. Od 
1975 do 1981 r. był rektorem opolskiej WSI. 
W 1977 r. Rada Państwa PRL mianowała go 
profesorem nadzwyczajnym; wśród dydaktycz-
nych pracowników tej uczelni był pierwszym, 
który legitymował się tytułem profesorskim. 
Nieprzerwanie od 1970 r. kierował Katedrą 
Konstrukcji Budowlanych. 

Był też jednak i w Jego życiu zawodowym 
„szeroki świat”. Tym pierwszym szerokim 
oknem na świat był wyjazd do Niemiec w cha-
rakterze stypendysty Fundacji Humboldta 
oraz prowadzenie wykładów na uniwersytecie 
w Bochum. Bez tego międzynarodowego szli-
fu naukowego trudno byłoby stać się naukow-
cem, który potrafi najnowsze osiągnięcia ze 
swojej dziedziny zastosować w praktyce. Tym-
czasem na uniwersytecie w Ruhr w Bochum 
miał okazję do owocnej współpracy ze świa-
towym autorytetem naukowym, wybitnym spe-

cjalistą z dziedziny budowy elektrowni jądro-
wych, prof. Wolfgangiem Zerną. To podczas 
pobytu w Niemczech w 1974 r. Oskar Mate-
ja miał okazję zapoznać się z dopiero co roz-
wijająca się metodą komputerowych obliczeń, 
m.in. MES (FEM).

Na rzecz praktyki
Profesor Oskar Mateja był inżynierem pro-

jektującym, współautorem projektów elek-
trowni w Polsce oraz Hegenwerder w Niem-
czech. Szczególnie należy podkreślić fakt, iż to 
co w działalności badawczej prof. Matei było 
charakterystyczne i przyświecało mu jako swo-
iste motto naukowca to przeświadczenie, iż 
zespołowa praca naukowa jest bardziej efek-
tywna, a wyniki badań teoretycznych powin-
ny skutecznie służyć praktyce przemysłowej. 
W tym kontekście bardzo ciepło wspomina go 
prof. Jan Kubik: „Profesor Mateja skupiał 
nas wówczas do realizacji wspólnego celu na-
ukowego, którym było opracowanie pionier-
skiego pakietu programów obliczeń budow-
li wieżowych – zasadnie twierdząc, iż oprócz 
własnych interesów naukowych i ambicji trze-
ba coś zrobić wspólnie. Takie działania wyma-
gały wprowadzania dużych zmian na wydziale 
budownictwa, którym kierował. Wprowadzo-
no na nim stałe seminaria naukowe, a wykła-
dy dla magistrantów zawierały nie tylko dyna-
mikę budowli wieżowych czy teorię powłok, ale 
również termodynamikę i elementy energetyki. 
W katedrze tej rozwiązywano trudne problemy, 
jakie na Górnym Śląsku stawiały rozbudowu-

Prof. Oskar Mateja 
– pionier metod numerycznych w Polsce
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Energetyka jądrowa 
w nowej prognozie MAE

W nowej prognozie Międzynarodowej Agencji Energetycznej do 
2040 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w scenariuszu 
nowej polityki wzrośnie o ponad 70% w odniesieniu do 2013 r. 
W strukturze paliwowej wytwarzania energii udział węgla spadnie 
z obecnego poziomu ok 41% do ok 30%, natomiast udział techno-
logii niskoemisyjnych wzrośnie do 47%, głównie dzięki rozwojowi 
OZE. Udział energii jądrowej pozostanie na obecnym poziomie, co 
oznacza jej wzrost w wymiarze absolutnym. Ten wzrost już jest wi-
doczny, gdyż w ubiegłym roku moc nowo oddawanych jednostek 
jądrowych przekroczyła moc jednostek wycofywanych z eksplo-
atacji. Oddano do eksploatacji 10 bloków jądrowych a wycofano 8.

Uczeni klimatolodzy apelują 
o intensyfikację rozwoju 

energetyki jądrowej
Czterech wiodących uczonych klimatologów: James Hansen, 

Tom Wigley, Ken Caldeira i Kerry Emmanuel, zaapelowało na pa-
ryskiej konferencji klimatycznej COP21 o intensyfikację rozwo-
ju energetyki jądrowej jako technologii wytwarzania energii elek-
trycznej istotnej dla powstrzymania wzrostu antropogenicznej 
emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatu w następnym stule-
ciu. W swoim apelu do światowych liderów zwracają uwagę, że 
powinno się zapewnić rozwój EJ wraz z rozwojem odnawialnych 
źródeł energii.

Potrzebne sygnały rynkowe 
dla inwestorów dużych EJ

Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej, oświadczył na konferencji klimatycznej COP21, 
że rozwój energetyki jądrowej zależy od prawidłowo ukształtowa-
nych sygnałów z rynku energii elektrycznej, umożliwiających in-
westorom przezwyciężenie barier, związanych z wysokimi nakła-
dami na budowę EJ dużych mocy. Powinna ulec zmianie struktura 
rynku energii elektrycznej i system podatkowy.

„Konkordat” jądrowy 
w Wielkiej Brytanii

Rada Brytyjskiego Przemysłu Jądrowego (Nuclear Industry Co-
uncil) opublikowała 3 grudnia 2015 r. dokument, który nazwano 
„Konkordatem” w sprawie zaangażowania opinii publicznej w roz-
wój energetyki jądrowej. Wielka Brytania stoi przed koniecznością 
budowy ok. 16 GWe w ciągu najbliższych 10–15 lat, które mają za-
stąpić wycofywane z eksploatacji elektrownie z reaktorami chło-
dzonymi gazem. Jednocześnie niezbędna jest realizacja progra-
mu bezpiecznego wycofywania z eksploatacji trwale odstawianych 
jednostek z koniecznością budowy składowisk wysokoaktywnych 
odpadów radiologicznych. Te duże przedsięwzięcia infrastruktural-
ne dadzą ok. 40 000 nowych miejsc pracy. Zależą jednak od popar-
cia społecznego w demokratycznych strukturach władzy i w tym 
celu potrzebna jest zgoda, którą formalizuje „Konkordat”.

Rząd USA deklaruje wsparcie 
finansowe dla energetyki jądrowej

Administracja amerykańska opublikowała komunikat, w któ-
rym podkreśla istotną rolę energetyki jądrowej w realizacji pro-
gramu czystej energii i zapowiadziała wsparcie finansowe tego 
sektora gospodarki. Zgodnie z planem ministerstwa energety-
ki (Department of Energy) na wsparcie rozmaitych projektów ją-
drowych przeznacza się 12,5 mld dolarów. Obejmuje ono przede 
wszystkim gwarancje rządowe dla projektów innowacyjnych, jak 
np. modularnych reaktorów małej mocy, budowy nowych i rozbu-
dowy istniejących EJ a także budowy i rozbudowy obiektów jądro-
wego cyklu paliwowego. 

jące się wówczas kopalnie, huty i elektrownie. Problemem było budow-
nictwo wysokich kominów oraz chłodni kominowych. Przypomnijmy, iż 
w 1964 r., w ramach pracy doktorskiej Oskar Mateja rozwiązał problem 
utraty stateczności hiperboloidalnych chłodni kominowych. Był to wów-
czas, z uwagi na kilka awarii powłok chłodni, palący problem naukowy 
i techniczny, na który dał odpowiedź. Ta więź teorii z praktyką inżynier-
ską zostanie też wiodącą ideą pracy naukowej prof. Matei”.

Prof. Mateja był autorem około 150 prac naukowych, m.in. „Drga-
nia swobodne masztów i wysmukłych budowli wieżowych” (Archi-
wum Inżynierii Lądowej, 1968, nr 4), „System programów metody ele-
mentów skończonych” (Zeszyty Naukowe WSI w Opolu 1972, nr 4), 
„Problemy dynamiki masywnych budowli wieżowych” (Ibidem, 
1979). Autor lub współautor siedmiu patentów. Wykonał wiele pionier-
skich opracowań technicznych dla regionu, w tym dla Elektrowni Opole 
(6-przewodowy komin do tzw. poślizgowej emisji spalin w tej elektrow-
ni wybudowano w oparciu o projekt, którego współautorem był właśnie 
profesor Mateja). Profesor uzyskał też patent na przyrząd do rejestracji 
poziomych drgań nr 56191.

Pracoholik
Przyjaciele nazywali go „Waldek”. O osobowości prof. Matei, jako 

serdecznego i bardzo życzliwego człowieka, ale i wymagającego szefa 
mówi jeden z Jego uczniów, prof. Jan Żmuda: „Pamiętam, raz zaczepił 
mnie na korytarzu i zapytał wprost, czy mogę za tydzień wygłosić referat 
we Wrocławiu – opowiada – Odpowiedziałem, że mogę. On dalej: A czy 
może ma pan temat do pracy doktorskiej? Mam. No to jedziemy do Wro-
cławia, wygłaszamy referat i otwieramy przewód doktorski”.

Zawsze w garniturze i pod krawatem. Elegancki i zadbany. – „Kra-
wat ściągał tylko wtedy, gdy prowadził samochód” – tak go zapamiętał 
dr inż. Jan Centkowski. – „To był cały luz, na jaki sobie pozwalał. Pra-
ca pochłaniała go właściwie bez reszty. Pamiętam, pojechałem raz z jaki-
miś obliczeniami do niego do domu – opowiada prof. Żmuda – miał wtedy 
maleńkie dziecko, kilkumiesięczne. Łóżeczko stało tuż obok biurka, za-
rzuconego zupełnie papierami. Kołysał dziecko jedną ręką, drugą prze-
kładał papiery i wertował notatki. Wyznawał zasadę, że trzeba wykorzy-
stać każdą chwilę na robienie czegoś pożytecznego”.

Żonaty z Barbarą Piechaczek, stomatologiem z zawodu. Państwo 
mieli dwoje dzieci: syna Waldemara i córkę Kornelię. Córka Kornelia 
wspomina, ze bardzo lubiła przebywać w gabinecie swego Taty w miesz-
kaniu przy Grunwaldzkiej w Opolu, gdyż było to miejsce o niepowta-
rzalnym dla niej klimacie: „Stało tam wielkie staroświeckie biurko, a wo-
kół niego ustawione bezpośrednio na podłodze stosy książek, po pięć, po 
siedem. Wszystkie poświęcone budownictwu. Książki były zresztą wszę-
dzie”. Jego jedyną pasją poza zawodową była fotografia. Ale tak napraw-
dę także dotyczyła w pewnym stopniu budownictwa i robionych przez 
prof. Mateję dokumentacji.

Był też znanym społecznikiem: przewodniczącym Rady Naukowej 
Wojewody Opolskiego, wiceprezesem Rady Wojewódzkiej NOT w Opo-
lu. Założycielem opolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki 
Teoretycznej i Stosowanej w 1978 r. Był też członkiem wielu naukowych 
stowarzyszeń zagranicznych i krajowych w tym m.in. International Asso-
ciations Structure Schell (IASS), czy Komitetu Mechaniki PAN.

Zmarł nagle, na zawał serca, w Opolu, 16 czerwca 1983 r., w wieku 
zaledwie 47 lat. Spoczywa na cmentarzu komunalnym Opole – Półwieś 
w Alei Zasłużonych. Pośmiertnie Rada Państwa nadała mu Order Sztan-
daru Pracy l klasy.

Profesor Mateja żył bardzo intensywnie i twórczo. Bez wątpienia po-
zostawił trwały ślad nie tylko w życiu opolskiego środowiska nauko-
wego. Pozostawiając po sobie spore grono współpracowników i prawa 
doktoryzowania na najmłodszym, ale za Jego sprawą najintensywniej 
rozwijającym się wydziale ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

O profesorze Matei i jego zasługach dla Politechniki Opolskiej i Opola 
przypomina dziś nie tylko pamiątkowa tablica na budynku Wydziału Bu-
downictwa przy ulicy Katowickiej, ale i aula uczelniana oraz ulica jego 
imienia na osiedlu Medyków w Opolu.

Anna Bielska, Marek Bielski
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Argentyna i Chiny podpisały umowę 
o współpracy w budowie 
dwu bloków jądrowych

Argentyna i Chiny zawarły umowę o współpracy w budowie 
dwu bloków w elektrowni jądrowej Atucha położonej w pobli-
żu Buenos Aires. Umowa została podpisana przez prezydenta ar-
gentyńskiej korporacji Nucleoelectrica Argentina SA Jose Luis 
Antui’a i  szefa chińskiej korporacji China National Nuclear Cor-
poration (CNNC), Quian Zhimina podczas szczytu G20, który 
odbył się w tureckiej miejscowości wypoczynkowej Antalya. 
Przedsięwzięcie ma kosztować prawie 6 mld dolarów. Reakto-
ry o mocy 648 MWe będą wybudowane w technologii kanadyj-
skiej Candu ze względu na możliwość stosowania w tego typu 
reaktorach uranu naturalnego. CNNC eksploatuje takie reakto-
ry w EJ Qinshan. 

Rosyjski reaktor 
na neutronach prędkich osiągnął 

50% mocy znamionowej 
Rosenergoatom poinformował, że blok nr 4 Biełojarskiej EJ 

z reaktorem BN-800 osiągnął 50% mocy znamionowej, co jest 
poziomem krytycznym dla przejścia w następnych fazach rozru-
chu do eksploatacji z pełną mocą. Osiągnięcie mocy znamionowej 
800 MW jest przewidziane pod koniec tego roku.

Kontrakt na przedłużenie eksploatacji 
bloku nr 6 w EJ Kozłoduj

Przedsiębiorstwo Kozloduy Nuclear Power Plant plc zawarło 
kontrakt z konsorcjum Rusatom Services i Bulgaria’s Risk Engi-
neering Ltd na prace związane z przedłużeniem eksploatacji do 
60 lat bloku nr 6 w EJ Kozłoduj. Elektrownia ta składa się z czte-
rech bloków z reaktorami WWER 440 wyłączonymi już z eks-
ploatacji (z powodu niespełniania wymogów unijnych) i dwu 
czynnych bloków z reaktorami WWER 1000, które posiadają li-
cencje na eksploatację do 2017 i 2019 r. Wcześniej, w październi-
ku 2014 r., podpisano kontrakt z konsorcjum Rosenergoatom, Ru-
satom Services i EDF na prace w celu przedłużenia eksploatacji 
i zwiększenia mocy o 4% bloku nr 5.  Rząd Bułgarii podjął też kie-
runkową decyzję o budowie nowego bloku w tej lokalizacji i ogło-
sił, że prawo wyłączności będzie udzielone koncernowi Westing-
house na budowę bloku z reaktorem AP1000. 

Na terenie fińskiej EJ Hanhikivi 1 
rozpoczęto wykopy

W styczniu 2016 r. na terenie elektrowni jądrowej Hanhikivi 1, 
która będzie następną EJ w budowie po EJ Olkiluoto, rozpoczęto 
prace ziemne, co się uważa za oficjalne rozpoczęcie budowy. In-
westorem jest korporacja Fennovoima Oy, która uzyskała licencję 
na budowę tego obiektu w czerwcu ubiegłego roku. Jest to blok ją-
drowy z rosyjskim reaktorem AES-2006 o mocy 1200 MWe. Uru-
chomienie tego bloku przewiduje się w  2024 r. Fennovoima jest 
fińską korporacją, w której 34% udziałów ma przedsiębiorstwo 
RAOS Voima Oy, utworzone w 2014 r. przez Rosatom.

Opóźnia się finalna decyzja w sprawie 
brytyjskiej EJ Hinkley Point C

EDF kolejny raz odłożyło finalną decyzję w sprawie rozpoczę-
cia budowy EJ Hinkley Point C z reaktorem EPR. Decyzja była 
oczekiwana pod koniec 2015 r. Obecnie ma być podjęta po 16 lu-
tego, kiedy będą znane wyniki ekonomiczne koncernu za ubiegły 
rok. Zgodnie z umową z października 2015 r. chińska korporacja 
China General Nuclear objęła 33,5% udziałów w EDF Energy i bę-
dzie wykonywać prace przy budowie tej elektrowni warte 18 mld 
funtów. Obydwie firmy zamierzają budować nowe bloki jądrowe 
w lokalizacjach Sizewell i Bradwell z wykorzystaniem chińskiej 
technologii jądrowej.

Pierwszy w świecie reaktor EPR 
będzie uruchomiony w Chinach

Zakończono zimne testy bloku nr 1 w EJ Taishan w prowin-
cji Guangdong. Budowę tego bloku z francuskim reaktorem EPR 
rozpoczęto w 2009 r. Ma być oddany do eksploatacji pod koniec 
2017 r. Będzie to pierwszy w świecie reaktor EPR, który podej-
mie komercyjną produkcję energii elektrycznej. Elektrownia ją-
drowa Olkiluoto w Finlandii, która ma być wyposażona w ten typ 
reaktora, jest budowana od 2005 r. i ma być oddana do eksploata-
cji dopiero pod koniec 2018 r. ze względu na problemy z pierw-
szym z serii projektem Arevy w konfrontacji z nowymi unijnymi 
wymogami bezpieczeństwa jądrowego. EJ Flamanville we Francii 
z tym samym reaktorem, której budowę rozpoczęto w 2007 r., ma 
być również oddana do eksploatacji pod koniec 2018 r. 

Komisja Europejska wszczęła badanie 
zgodności finansowania budowy 

węgierskiej EJ Paks II z unijnymi 
wymaganiami o pomocy publicznej

Komisja Europejska ogłosiła, że wszczyna postępowanie w celu 
sprawdzenia, czy przyjęty model finansowania budowy dwu no-
wych bloków w EJ Paks spełnia wymagania unijne dotycząc do-
zwolonej pomocy publicznej. Niezależnie od tego, pełnomocnik 
rządu ds. budowy EJ Paks II, Attila Aszódi, wydał oświadczenie, 
że budowa rozpocznie się w planowanym terminie, a więc licen-
cja na budowę ma być wydana w 2016 r. a pozwolenie na budo-
wę w 2017 r.

Electrabel uzyskał zezwolenie 
regulatora na restart eksploatacji 

EJ Doel 3 i Tihange 2
Belgijska Agencja Federalna Regulacji Jądrowej (Federal Agen-

cy for Nuclear Control) ogłosiła, że wydała zezwolenie firmie 
Electrabel na uruchomienie EJ Doel 3 i Tihange 2 po wykonaniu 
testów i niezbędnych napraw zbiorników ciśnieniowych zaleca-
nych po Fukushimie. Regulator uznał, że obiekty obecnie są całko-
wicie bezpieczne i mogą być ponownie uruchomione. 

Materiał opracowany na podstawie World Nuclear News

dr Mirosław Duda, ARE S.A.

Energetyka jądrowa 
na świecie
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Baltic Ring połączył pracujące w różnych systemach sieci elek-
troenergetyczne Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Danii, Nor-
wegii, Finlandii i Niemiec. 

Koniec z izolacją energetyczną 
państw bałtyckich

W uroczystej ceremonii udział wzięli przedstawiciele rządów Li-
twy, Łotwy, Estonii, Polski i Szwecji oraz Komisji Europejskiej.

– Nowe połączenia energetyczne z Polską i Szwecją zapewnią, że 
elektryczność nie będzie już wykorzystywana jako narzędzie oddzia-
ływania na gospodarkę Litwy i innych państw bałtyckich – stwier-
dziła Dalia Grybauskaite, prezydent Litwy. Mateusz Morawiecki, 
wicepremier i minister rozwoju, skonstatował: – Granica pomię-
dzy Polską a Litwą nie jest już granicą energetyczną Unii Europej-
skiej. A Miguel Canete, unijny komisarz ds. energii, powiedział: 
– Energia elektryczna musi swobodnie przepływać przez granice. 
Dziś podejmujemy znaczący krok w kierunku większego bezpieczeń-
stwa dostaw dla odbiorców energii elektrycznej w regionie, a także 
zwiększenia konkurencji na rynku.

Połączenie, część „Bałtyckiego planu międzysystemowego połą-
czenia rynku energii” (BEMIP), zintegrowało infrastrukturę przesy-
łową oraz rynki krajów bałtyckich i Europy Zachodniej. Deklara-
cję o jego budowie prezydenci Polski i Litwy podpisali we wrześniu 
2006 r., a pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęły się w 2008 r. 

LitPol Link zbudowali operatorzy sieci elektroenergetycznych 
Polski (PSE S.A.) i Litwy (Litgrid AB), a ich prace koordynowała 
założona 19 maja 2008 r. spółka LitPol Link, w której obaj operato-
rzy mają po 50% udziałów.

Polski odcinek (163 km) kosztował ok. 1,8 mld zł. Inwestycję 
wsparły Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Komisja Europej-
ska dofinansowując ją kwotą 868 mln zł. Litwa do realizacji projek-
tu wykorzystała środki z Funduszu Zamknięcia Elektrowni Jądro-
wej Ignalina, zarządzane przez EBOiR.

– Pomyślne wdrożenie tego projektu to osiągnięcie jednego z naj-
ważniejszych strategicznych celów Unii Europejskiej – uważa prof. 
Władysław Mielczarski, przewodniczący Rady Nadzorczej LitPol 
Link sp. z o.o.

Inwestycje
W ramach tej największej od 40 lat inwestycji w zakresie elek-

troenergetycznych sieci przesyłowych na terenie 44 gmin centralnej 
i północno-wschodniej Polski wybudowano 4 linie 400 kV i 5 no-
wych stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, a 2 rozbu-
dowano. To ok. 400 km nowych linii elektroenergetycznych (ponad 
600 km nowych torów prądowych) i ponad 950 słupów. 

Kluczową inwestycją była dwutorowa linia napowietrzna 400 kV 
Ełk – Alytus (Litwa) długości 163 km, z czego 51 km linii po stronie 
litewskiej. Konieczne było też wybudowanie linii 400 kV: Ostrołę-
ka – Łomża – Narew (ok. 117 km), Ełk Bis – Łomża (85 km) i Mi-
łosna – Siedlce Ujrzanów (87 km), stacji: 400/220/110 kV Ołtarzew 
oraz 400/110 kV: Ełk Bis (etap I i II), Łomża, Siedlce Ujrzanów 
(bezobsługowa, sterowana zdalnie) i Stanisławów, a także rozbudo-

wa o rozdzielnię 400 kV stacji Ostrołęka (czwarta w kraju w tech-
nologii GIS, pracująca na napięciu 400 kV) i Narew. Na Litwie pra-
ce budowlane pierwszej napowietrznej linii o tak wysokim napięciu 
linii rozpoczęły się na wiosnę 2014 r., m.in. w Alytus wybudowano 
wstawkę konwertorową prądu stałego HVDC back-to-back, łączą-
cą dwa niezsynchronizowane systemy przesyłowe, stację 400 kV 
i zmodernizowano stację 330/110 kV.

Przewidywany okres życia urządzeń – 50 lat.
– Wszystkie zadania zostały zakończone zgodnie z planem. Je-

stem niezwykle usatysfakcjonowany, że tak skomplikowane – za-
równo pod względem organizacyjnym, jak i technicznym – przed-
sięwzięcie zakończyło się sukcesem. Polska i Europa zyskały nowe 
połączenie transgraniczne, które nie tylko zwiększa bezpieczeństwo 
energetyczne poprzez możliwości importu energii w sytuacjach 
awaryjnych, ale również tworzy warunki do bezpiecznego tranzytu 
energii elektrycznej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kon-
tynentu, umożliwiając uczestnikom rynku wymianę handlową – sko-
mentował uruchomienie „mostu” Henryk Majchrzak, prezes PSE.

Handel energią
Zdolność przesyłowa LitPol Link wynosi 500 MW, ale do 2020 r. 

ma zostać podwojona. Druga faza projektu przewiduje wzmocnienia 
wewnętrznych linii w Polsce między Stanisławowem i Olsztynem 
Mątki oraz na Litwie: między miastami Olita i Kronie. Inwestycje 
te są na liście unijnych projektów wspólnego zainteresowania (PCI).

Podstawowe zasady prowadzenia wymiany handlowej na połą-
czeniu LitPol Link, by jego zdolności przesyłowe były udostęp-
niane na zasadach rynkowych dla wszystkich zainteresowanych 
uczestników rynku, zapewniając maksymalną przejrzystość tego 
procesu, określono w Memorandum of Understanding (MoU), któ-
re 20 kwietnia 2015 r. podpisali operatorzy systemów przesyło-
wych w Polsce – PSE S.A. i Litwie – Litgrid AB oraz giełdy ener-
gii w Polsce (TGE) i na Litwie (Nordpool Spot). Pierwsza aukcja 
prowadzonego przez TGE rynku dnia następnego (day-ahead mar-
ket coupling), będącego częścią europejskiego mechanizmu Mul-
ti Regional Coupling (MRC), z udziałem nowego połączenia odby-
ła się 8 grudnia 2015 r. Łącznie zaalokowano 1814,7 MWh z Polski 
do Litwy i 85,8 MWh w drugą stronę. Handel energią, tzw. mecha-
nizm Market Coupling (łączenia rynków), funkcjonuje na takich sa-
mych zasadach, jak w przypadku połączenia SwePol Link (Polska 
– Szwecja).

JB

W niezwykłej scenerii, w Pałacu Władców w Wilnie, 14 grud-
nia  2015  r.  oficjalnie  uruchomiono  „most  energetyczny” 
–  połączenie  Polski  z  Litwą  dwutorową  linią  napowietrz-
ną 400 kV (LitPol Link) i Litwy ze Szwecją kablem na dnie 
Morza Bałtyckiego o długości 400 km (SwedLit/NordBalt). 
Tym samym zamknięto tzw. Pierścień bałtycki.

„Most energetyczny”
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EURELECTRIC – WYZWANIA 
DLA ENERGETYKI EUROPEJSKIEJ
W grudniu ubiegłego roku w Brukseli, Eurelectric Stowarzy-

szenie Przemysłu Elektroenergetycznego w Europie, zorganizo-
wało konferencję poświęconą energetyce w UE. 
W kontekście wyników Konferencji Klimatycznej, która od-

była  się w Paryżu w  listopadzie  2015  r.,  przedstawiciele Ko-
misji Europejskiej podkreślali znaczenie UE w procesie prze-
ciwdziałania  zmianom  klimatycznym.  Wskazywano  na  cele, 
których  realizacji  nie  należy  odraczać.  Przykładowo,  do  pro-
dukcji energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, pochłania-
jącej ponad 50% końcowego zużycia energii, nadal wykorzy-
stuje się w 15% węgiel a w 10% ropę. Jest to znaczny potencjał 
do dekarbonizacji.
Przedstawiciele sektora energetyki wiatrowej podnosili kwe-

stię przywództwa UE w produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych. Polityka w tym zakresie wymaga zmian, ponieważ jedy-
nie sześć państw unijnych posiada przejrzyste polityki na okres 
po 2020 r. W tym samym czasie Chiny planują budowę siłowni 
wiatrowych o mocy 400 GW do 2030 r. 
Za pozytywny prognostyk dla przemian w energetyce i dzia-

łaniach na rzecz klimatu uznano osłabienie korelacji pomiędzy 
wzrostem gospodarczym a wzrostem emisji, zaobserwowane po 
raz pierwszy w 2014  r. Uczestnicy  spotkania wskazywali  po-
nadto na potrzebę rozwoju technologii związanych z wychwy-
tywaniem i składowaniem CO2 oraz zwiększenia znaczenia od-
biorców. Rozmawiano również na temat potrzeby zwiększenia 
liczby  połączeń  międzysystemowych,  wymaganej  do  dalszej 
dekarbonizacji, a także o konieczności uelastycznienia produk-
cji energii.

Eurelectric Daily News –13.01.2016

NOWA PREZYDENCJA – PRIORYTETY 
DLA ŚRODOWISKA I KLIMATU

Z początkiem stycznia prezydencja holenderska przedstawiła 
plan pracy na kolejne sześć miesięcy bieżącego roku. Plan okre-
śla priorytety odpowiadające głównym problemom UE. Przyję-
to następujące zasady działania: koncentrację na sprawach klu-
czowych, tworzenie innowacyjnego wzrostu i miejsc pracy oraz 
uwzględnienie czynnika społecznego. Opracowany został rów-
nież wspólny program prac trzech kolejnych prezydencji – Ho-
landii, Słowacji i Malty, czyli do czerwca 2017 r.
Holenderski program przewiduje duży nacisk na bliskie po-

wiązanie kwestii zmian klimatu, energetyki, środowiska  i sta-
bilności  z  celami  ekonomicznymi oraz odpowiedzialnym wy-
korzystywaniem  surowców  naturalnych  i  energii,  w  ramach 
zrównoważonego rozwoju. Realizacja takiego podejścia ma być 
możliwa dzięki rozwojowi sektora innowacji i przejściu do mo-
delu  gospodarki  okrężnej  (ang.  circular economy),  opartej  na 
naturalnej równowadze zasobów. Łączy się to z propozycją Ko-
misji Europejskiej, która chce zaproponować cele zrównoważo-
nego rozwoju dla UE oraz państw spoza UE. 
Holandii  zależy  na  rozwoju  Unii  Energetycznej,  to  jest  na 

wzmocnieniu  dostaw  energii,  budowie  wewnętrznego  rynku 

energii, zmniejszeniu zależności UE od energii poprzez pobu-
dzenie badań  i  innowacji w obszarze  energetyki odnawialnej, 
a także ustanowieniu dalekosiężnej polityki klimatycznej.
Deklarowane jest ponadto dążenie do uproszczenia legislacji 

związanej z energetyką odnawialną. Holandia zamierza wspie-
rać  koalicję,  którą  tworzy  z Wielką Brytanią, Niemcami  oraz 
Komisją Europejską, na  rzecz poprawy wdrożenia  i  spójności 
przepisów prawnych dotyczących środowiska.  

Eurelectric Daily News – 18.01.2016

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU GRID4EU 
19 stycznia bieżącego roku w Paryżu zorganizowana została 

Konferencja podsumowująca realizację zakończonego właśnie 
projektu GRID4EU. 
GRID4EU to projekt demonstracyjny o dużej skali, który uru-

chomiony został w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europej-
skiej  pod  koniec  2011  r.,  w  ramach  perspektywy  budżetowej 
2007–2013. Dotyczył on  inteligentnych sieci dystrybucyjnych 
i  był  największym  takim  przedsięwzięciem  współfinansowa-
nym przez UE. Unia pokryła prawie 50% budżetu, który wy-
niósł 54 mln EUR.
Wykonawcą w projekcie było konsorcjum europejskich spół-

ek dystrybucyjnych złożone z ERDF, Enel Distribuzione, Iber-
drola, CEZ Distribuce, Vattenfall Eldistribution i RWE. W pra-
cach wzięło udział również około trzydziestu innych podmiotów 
z państw unijnych, w tym z branży produkcji przemysłowej i in-
stytucji badawczych.
Zakres projektu obejmował przeanalizowanie potencjału  in-

teligentnych sieci w takich obszarach jak integracja odnawial-
nych źródeł energii, rozwój pojazdów o napędzie elektrycznym, 
automatyzacja  sieci,  magazynowanie  energii,  efektywność 
energetyczna  oraz  obniżenie  zapotrzebowania.  Głównym  ce-
lem było rozwinięcie i  testowanie innowacyjnych technologii, 
zdefiniowanie standardów, zapewnienie skalowalności nowych 
technologii i możliwości ich upowszechnienia w krajach euro-
pejskich, a także wykonanie analizy kosztów i zysków dla tych 
rozwiązań. Kluczowe wyzwanie stanowiło zwiększenie wyko-
rzystania  odnawialnych  źródeł  energii  na  poziomie  sieci  dys-
trybucyjnej oraz zwiększenie aktywności odbiorców na rynku 
energii elektrycznej.
Uzyskane rezultaty obejmują wzrost jakości usług dzięki wy-

korzystaniu  nowych  aplikacji  sieciowych,  rozwiązanie  lokal-
nych  ograniczeń  sieciowych  poprzez  „poprawę  inteligencji” 
sieci  niskiego  napięcia  oraz  lepszą  integrację  rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii, poprzez zastosowanie innowacyj-
nych aplikacji na poziomie sieci średniego napięcia.

Eurelectric Daily News – 21.01.2016

WZROST CEN 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Eurelectric, Stowarzyszenie Przemysłu Elektroenergetyczne-
go w Europie,  opublikowało w  styczniu  uaktualnioną  analizę 
czynników wpływających na wzrost cen energii. Wstępne wy-
niki  opracowane zostały na podstawie  statystyk  z dwudziestu 

Energetyka na świecie
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czterech krajów. Dane zostały zebrane i przeanalizowane przez 
członków Stowarzyszenia.
Rosnące  rachunki  za  energię  elektryczną  pozostają  proble-

mem  zarówno  na  poziomie  poszczególnych  krajów,  jak  i  na 
szczeblu UE. Tendencja  ta  nadal  związana  jest  z  czynnikami 
niewynikającymi z działania  rynku. Podatki  i koszty wspiera-
nia polityki (ang. policy supports costs), to elementy ceny ener-
gii o największym procentowym wzroście od 2008 r. 
W  latach  2008–2014  udział  kosztów  produkcji  i  dostawy 

w cenie energii zmniejszył się o 2%, podczas gdy koszty siecio-
we dla gospodarstw domowych zwiększyły się średnio o 19%. 
W tym samym okresie podatki oraz koszty wspierania polity-
ki – służące realizacji rządowych celów w sektorze energetyki 
i poza nim, wzrosły o 40%, niwelując znacząco korzyści płyną-
ce z funkcjonowania rynku hurtowego. Największe obciążenie 
dla gospodarstw domowych stanowiły jednak podatki, głównie 
VAT  i  akcyza, wyższe  średnio o  33% od kosztów wspierania 
polityki. W efekcie gospodarstwa domowe w UE płaciły śred-
nio w cenie za 1 MWh energii elektrycznej 0,46 EUR podat-
ków i 0,34 EUR na rzecz polityki rządów. Jak widać, ceny ener-
gii  elektrycznej dla odbiorców nie  są  tożsame z  jej kosztami, 
a w praktyce stają się nośnikami innych obciążeń. Sytuacja taka 
powoduje, że końcowi odbiorcy energii nie są w stanie odnosić 
korzyści z konkurencji na rynkach hurtowych. 

Eurelectric Daily News – 15.01.2016

PRACE NAD DYREKTYWĄ 
WS. JAKOŚCI POWIETRZA

16  grudnia  2015  r. Rada UE ds.  Środowiska  uzgodniła  ge-
neralne podejście do projektowanej zmiany Dyrektywy w spra-
wie jakości powietrza, w wyniku której mają zostać obniżone 
dopuszczalne krajowe limity emisji niektórych zanieczyszczeń. 
Ustalenia będą stanowiły punkt wyjścia do negocjacji z Parla-
mentem Europejskim. W przeciwieństwie do Parlamentu, który 
popiera propozycję redukcji limitów wysuniętą przez Komisję 
Europejską,  Rada  uzgodniła  mniej  ambitne  limity,  wyłączyła 
emisję  metanu  spod  zakresu  Dyrektywy  oraz  zaproponowała 
liczne elastyczne mechanizmy pomagające w realizacji celów.
Projekt  Dyrektywy  został  przyjęty  przez  Komisję  w  grud-

niu 2013 r. Dokument określa krajowe cele redukcyjne dla lat 
2020–2030 w stosunku do emisji dwutlenku siarki, tlenków azo-
tu, niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku, 
cząstek stałych oraz dla metanu – tylko dla 2030 r. Cele doty-
czące okresu 2020–2029 są identyczne jak te, które zawarte zo-
stały w Protokole z Göteborga z 2012 r., zatwierdzonym zarów-
no przez Parlament jak i Radę. Propozycje odnośnie do 2030 r. 
zostały później zmienione, aby uwzględnić dane z 2005 r., róż-
ne od danych uwzględnionych w Protokole.
Dyskusja  w  Radzie  opierała  się  na  zaktualizowanych  da-

nych, a jej wynikiem było obniżenie oczekiwań związanych ze 
zmniejszeniem emisji poszczególnych zanieczyszczeń. 

Eurelectric Daily News – 11.01.2016

KONFERENCJA CEER
25  stycznia  miała  miejsce  doroczna  konferencja  organizo-

wana przez Radę Europejskich Regulatorów Energii  (CEER). 
Spotkanie poświęcone zostało tematyce bezpieczeństwa dostaw 
energii w Europie.
Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii podkreślał, iż 

bezpieczeństwo dostaw energii stanowi główny filar Unii Ener-

getycznej  i  dotyczy  wielu  różnych  obszarów  działania,  które 
muszą  być  koordynowane.  Priorytetem  dla  Komisji  Europej-
skiej jest działanie wewnętrznego rynku energii – im lepiej on 
funkcjonuje, tym lepiej można kontrolować bezpieczeństwo do-
staw. Inna istotna kwestia to szybkie wdrożenie instrukcji sie-
ciowych związanych z przesyłem gazu oraz energii elektrycz-
nej, w szczególności związanych z bilansowaniem, sytuacjami 
awaryjnymi  i  odbudową  systemów. Komisja  opowiada  się  za 
jednakowym traktowaniem wszystkich technologii i wzywa do 
integracji odnawialnych źródeł energii z rynkiem poprzez roz-
szerzenie  odpowiedzialności  za  równoważenie  podaży  i  po-
pytu na „zielonych wytwórców”. Zapowiedziano także dalszy 
rozwój  mechanizmów  współpracy,  wspierających  rozwój  od-
nawialnych źródeł energii na poziomie regionalnym i europej-
skim. 
Dyrekcja  Generalna  ds.  Energii  przyznała,  że  mechanizmy 

wynagradzania za zdolności wytwórcze (ang. capacity remune-
ration mechanisms) będą odgrywały ważną rolę w przyszłych 
systemach elektroenergetycznych. Podkreślano potrzebę stwo-
rzenia europejskich ram dla tych mechanizmów, aby unikać dal-
szych  zniekształceń  w  poszczególnych  państwach,  zapewnić 
neutralność względem technologii oraz dostęp podmiotów za-
granicznych (ang. cross-border participation).

Eurelectric Daily News – 27.01.2016

MAGAZYNOWANIE ENERGII 
POD LUPĄ INSTYTUCJI 
UNII EUROPEJSKIEJ

Obecnie do europejskich sieci przesyłowych przyłączone po- 
zostają magazyny energii o mocy 50 MW, z czego 95% to elek-
trownie  szczytowo-pompowe.  Jednocześnie,  z  uwagi  na  spa-
dające koszty technologii, udział magazynów wzrasta. Za naj-
bardziej  atrakcyjne  uważa  się  akumulatory  jonowo-litowe, 
ponieważ charakteryzują  się  stosunkowo dużą gęstością ener-
gii, wysoką skutecznością i długim czasem życia. Koszty tych 
urządzeń będą nadal maleć, wraz z upowszechnianiem pojaz-
dów elektrycznych. 
Zgodnie z  raportem „Which Market Designs and Regulato-

ry Incentives are Needed?” opracowanym na zlecenie Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych  i Energii Parlamentu Europej-
skiego pod koniec ubiegłego roku, w latach 2012–2013 sprze-
daż  systemów  fotowoltaicznych  dla  gospodarstw  domowych 
w Niemczech wyniosła około 10 tysięcy sztuk, a w 2016 r. ma 
wzrosnąć  do  40  tysięcy. W  raporcie  znalazła  się  informacja, 
iż magazynowanie  energii  elektrycznej  przez  odbiorców –  za 
licznikiem  (ang.  behind-the-meter),  staje  się  nieatrakcyjne  ze 
względu  na  wsparcie  finansowe  udzielane  wytwórcom  ener-
gii z odnawialnych źródeł przyłączonych do sieci. W związku 
z powyższym sformułowano postulat, aby dostosować aktual-
ne zasady, zachęcając odbiorców końcowych do magazynowa-
nia energii.
Magazynowanie  energii  przez  jej  finalnych  użytkowników 

nie  zostało uregulowane na poziomie UE; obowiązują w  tym 
zakresie prawodawstwa krajowe – kwestia ta została zauważo-
na w związku z rewizją Dyrektywy w sprawie energii ze źró-
deł odnawialnych. W raporcie podniesiono  też, że magazyno-
wanie energii nie zostało ujęte wprost w Dyrektywie dotyczącej 
wspólnych  zasad  rynku  wewnętrznego  energii  elektrycznej 
(2009/72/EC), stąd niejasności, którzy uczestnicy rynku mogą 
posiadać i zarządzać tymi zasobami.
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