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Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej
Opublikowana 10 stycznia 2007 r. przez Komisjê Europejsk¹ seria dokumentów, tzw. Pakiet energetyczny, zawiera nowe zadania dla

Wsólnoty i pañstw cz³onkowskich w dziedzinie zaopatrzenia w energiê. Pakiet jest wynikiem prac Komisji sygnalizowanych wczeœniej
w Zielonej Ksiêdze „Europejska strategia na rzecz zrównowa¿onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii”. Po akceptacji przez Radê Eu-
ropejsk¹ i Parlament Europejski pakiet ten bêdzie podstaw¹ nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej, w ramach której podjête bê-
d¹ stosowne dzia³ania legislacyjne i administracyjne. Polska, poprzez swoich przedstawicieli w ramach Unii, bêdzie mog³a wnieœæ uwa-
gi do proponowanych rozwi¹zañ, które powinny wp³yn¹æ na racjonalnoœæ zapisów w unijnych dokumentach prawnych, gdy¿ wiele propo-
nowanych celów i dzia³añ mo¿e mieæ negatywny wp³yw na polsk¹ gospodarkê energetyczn¹, ze wzglêdu na jej wêglow¹ specyfikê. Pa-
kiet energetyczny zawiera wiele propozycji o du¿ym znaczeniu dla polskiej energetyki, zarówno dotycz¹cych celów nowej pollityki ener-
getycznej, jak i dzia³añ organów Unii i pañstw cz³onkowskich.

St¹d Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Œrodowiska postanowi³a zorganizowaæ dyskusjê, w cyklu dyskusji redakcyjnych organizo-
wanych od pewnego czasu na najbardziej pal¹ce dla polskie i energetyki tematy, pod has³em „Nowa polityka energetyczna Unii Europej-
skiej”. Dyskusjê zorganizowaliœmy w przekonaniu, i¿ w procesie konstruowania nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej musz¹ byæ
uwzglêdnione g³osy polskich energetyków, polityków i ekspertów.

Do dyskusji zaprosiliœmy:
– Dr Marka Waszkowiaka – Senatora RP, PiS, Przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej oraz Przewodnicz¹cego Parlamentarne-

go Zespo³u ds. Energetyki;
– Andrzeja Czerwiñskiego – Pos³a PO;
– Prof. dr hab. in¿. Jacka Malko – Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Wroc³awska;
– Prof. dr hab. in¿. Andrzeja Ziêbika – Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Œl¹ska;
– Dr in¿. Jacka Jaœkiewicza – Dyrektora Departamentu Globalnych Problemów Œrodowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Œrodowiska;
– Jacka Dre¿ewskiego – Prezesa Zarz¹du Vattenfall Heat Poland S.A., Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociep³owni Zawodowych.

Stronê redakcyjn¹ reprezentowa³: Dr Miros³aw Duda z ARE – moderator dyskusji.
Ni¿ej prezentujemy autoryzowany zapis tej redakcyjnej dyskusji.
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UE-15 i Polska – trendy emisji CO2

Rok bazowy Emisja CO2
Porównanie emisji Porównanie emisji

Kraje 1990, emisja w 2004 r. w 2004 r. w 2004 r.

CO2 (mln t) (mln t) w stosunku do roku w stosunku do roku
bazowego (mln t) bazowego (w %)

Austria 78,9 91,3 +12,4 +15,70
Belgia 146,9 147,9 +1,0 +0,70
Dania 69,3 68,1 -1,2 -1,08
Finlandia 71,1 81,4 +10,3 +14,50
Francja 567,1 562,6 -4,5 -0,80
Niemcy 1230,0 1015,3 -214,7 -17,50
Grecja 111,1 137,6 +26,5 +23,90
Irlandia 55,8 68,5 +12,7 +22,70
W³ochy 519,6 582,5 +62,9 +12,10
Luksemburg 12,7 12,7 +0,0 +0,00
Holandia 214,3 217,8 +3,5 +1,60
Portugalia 60,0 84,5 +24,5 +41,00
Hiszpania 289,4 427,9 +138,5 +47,90
Szwecja 72,5 69,9 -2,6 -3,60
Wielka Brytania 767,9 659,3 -108,6 -14,10
EU-15 4266,4 4227,4 -39,0 -0,90
Polska 565,3 386,4 -178,9 -31,6
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Finansowanie inwestycji
w polskiej elektroenergetyce

Energetycy wskazuj¹ na ogromne potrzeby inwestycyjne w elektroenergetyce krajowej, zwi¹zane zarówno z koniecznoœci¹ odtworze-
nia wyeksploatowanego w du¿ym stopniu maj¹tku przedsiêbiorstw wytwórczych i sieciowych, jak i koniecznoœci¹ budowy nowych Ÿróde³
wytwórczych oraz rozbudowy sieci energetycznej w zwi¹zku z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w Pol-
sce. Obecnie prawie 70% kot³ów energetycznych i oko³o po³owa turbozespo³ów ma ponad 20 lat eksploatacji. W sieci  przesy³owej
istnieje potrzeba budowy nowych i zwiêkszenia mocy istniej¹cych po³¹czeñ. Ostatnie badania ARE wskazuj¹, ¿e niezbêdna budowa no-
wych mocy wytwórczych bêdzie wymagaæ po 2012 roku œredniorocznych wydatków inwestycyjnych na poziomie 8–10 mld PLN (wg cen
z 2003 r.) – i to przy ograniczonym zakresie budowy kapita³och³onnych elektrowni j¹drowych. Dla porównania w latach 1995–2004,
w okresie du¿ego wsparcia kontraktami d³ugoterminowymi, sektor wytwórczy przeznacza³ na inwestycje 3–4 mld z³ rocznie. Inwestycje
w przesyle wynosi³y w tym okresie 200–300 mln z³, a w dystrybucji 1–2 mld z³ rocznie. Po 2010 r. elektroenergetyka powinna liczyæ siê
z koniecznoœci¹ zapewnienia finansowania inwestycji w wymiarze ok. 10–12 mld PLN rocznie (wg cen z 2003 r.).

Z tych wzglêdów zagadnienie finansowania niezbêdnych inwestycji w elektroenergetyce staje siê kluczowym dla zapewnienia bezpie-
czeñstwa dostaw energii elektrycznej w Polsce. Niezbêdne jest wypracowanie racjonalnych sposobów finansowania zadañ inwestycyj-
nych w warunkach dzia³ania rynku konkurencyjnego energii. Potrzebna jest wymiana doœwiadczeñ przedsiêbiorstw energetycznych, które
ju¿ rozpoczê³y inwestycje w obecnych warunkach, przedstawienie perspektyw wspó³pracy w tym zakresie instytucji finansowych i pro-
blemów, które wymagaj¹ rozwi¹zania w sferze prawa, reguluj¹cego finansowanie  inwestycji infrastrukturalnych. St¹d Izba Gospodarcza
Energetyki i Ochrony Œrodowiska zorganizowa³a dyskusjê, w cyklu dyskusji redakcyjnych organizowanych od pewnego czasu na najbar-
dziej pal¹ce dla polskiej energetyki tematy, pod has³em „Finansowanie inwestycji w polskiej elektroenergetyce”. Dyskusja ta jest konty-
nuacj¹ dyskusji na temat inwestycji w energetyce, któr¹ redakcja „Przegl¹du Energetycznego” podjê³a w sierpniu 2006 r.

Do dyskusji zaprosiliœmy:
•• Dr. Marka Waszkowiaka – Senatora RP, PiS, Przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej oraz Przewodnicz¹cego Parlamentar-

nego Zespo³u ds. Energetyki;
•• S³awomira Krystka – Dyrektora Generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska;
•• Jakuba Radulskiego – Prezesa Alstom w Polsce;
•• Ewê Kuœmierczyk – Dyrektora Departamentu Zarz¹dzania Finansami w Vattenfall Heat Poland S.A.;
•• Andrzeja Capigê – Doradcê Prezesa ING Bank Œl¹ski S.A.;
•• Kazimierza Rajczyka – Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego Sektorem w ING Bank Œl¹ski S.A.
Stronê redakcyjn¹ reprezentowa³: Dr Miros³aw Duda z ARE – moderator dyskusji.
Ni¿ej prezentujemy autoryzowany zapis tej redakcyjnej dyskusji.
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Jakub Radulski – Prezes Alstom w Polsce

Ewa Kuœmierczyk  – Dyrektor Departamentu
Zarz¹dzania Finansami

w Vattenfall Heat Poland S.A.

Andrzej Capiga – Doradca
Prezesa ING Bank Œl¹ski S.A.
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• Jak wia do mo usta wa – Pra wo ener ge -
tycz ne zo bo wią zu je mi ni stra wła ści we go
w spra wach go spo dar ki do okre so wej ak tu -
ali za cji po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski w ce -
lu bie żą cej oce ny bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go kra ju i sfor mu ło wa nia ak tu al -
nych kie run ków dzia łań ad mi ni stra cji pań -
stwa, aby to bez pie czeń stwo za pew nić. Czy
za war ta w do ku men cie oce na re ali za cji do -
tych cza so wej po li ty ki, zwłasz cza do ty czą cej
elek tro ener ge ty ki, jest przed sta wio na wła -
ści wie? Ja kie za gad nie nia, waż ne dla po li -
ty ki ener ge tycz nej, zo sta ły uję te po praw nie,
ja kie po mi nię te lub przed sta wio ne w nie -
wła ści wy spo sób?

– A. Ka nia: – Na prze strze ni 18 ostat nich

lat po raz pierw szy zda rzy ła się sy tu acja,

w któ rej je den rząd roz po czął pra ce nad po -

li ty ką ener ge tycz ną, a na stęp ny bę dzie je

koń czył. To szcze gól na sy tu acja. Pań stwu tu

ze bra nym nie mu szę tłu ma czyć ile pra cy

wy ma ga przy go to wa nie te go ty pu do ku -

men tu. Dla te go mam na dzie ję, że je go opra -

co wy wa nie nie roz pocz nie się od no wa,

a przy naj mniej część wy sił ku do tych czas

wło żo ne go w opra co wa nie te go do ku men tu

zo sta nie wy ko rzy sta na. Trud no mi oce nić

na ile ce le stra te gicz ne za war te w po przed -

niej po li ty ce zo sta ły zre ali zo wa ne. Okres

dwóch lat ja ki upły nął od uchwa le nia te go

do ku men tu, jest zbyt krót ki aby ta kiej kom -

plek so wej oce ny do ko nać. Gdy na po cząt ku

te go ro ku kie row nic two Mi ni ster stwa Go -

spo dar ki dys ku to wa ło na te mat re ali za cji

po li ty ki ener ge tycz nej, to wów czas spraw

nie zre ali zo wa nych wy mie nio no bar dzo

wie le. We dług mnie, sta ło się tak dla te go, że

w po li ty ce ener ge tycz nej za pi sa no zbyt du -

żo am bit nych za dań, nie wy ko nal nych z po -

zio mu ad mi ni stra cji. Po za tym, oto cze nie

ze wnętrz ne zmie nia się szyb ko. To co by ło

w 2005 ro ku ak tu al ne, na prze ło mie

lat 2006–2007 mia ło już zu peł nie in ny wy -

miar. Ko rzyst ny jest fakt, że w Mi ni ster -

stwie Go spo dar ki ist nie je pew na cią głość

w opra co wy wa niu ko lej nych do ku men tów

po li ty ki ener ge tycz nej. Część osób pra cu ją -

cych przy two rze niu po przed niej po li ty ki

pra co wa ła tak że przy two rze niu obec nej.

Dys ku sje do ty czą ce po li ty ki ener ge tycz nej

po win ny ogni sko wać się na przy szło ści,

a nie na roz li cza niu tych, któ rzy opra co wy -

wa li ją w prze szło ści. Na le ży za tem mó wić

o tym jak po win no być, a nie mar no wać

ener gię na roz trzą sa nie te go co by ło.

• Tu nie cho dzi o kry ty kę po przed nie go
do ku men tu lecz o je go do głęb ną ana li zę, by
w no wej po li ty ce ener ge tycz nej sta wiać
bar dziej re al ne i bar dziej pre cy zyj nie sfor -
mu ło wa ne ce le. W po przed nim bo wiem do -
ku men cie więk szość ce lów by ła zbyt ogól -
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Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku

Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji społecznych projekt dokumentu „Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku”. Jest to bardzo ważny dokument, który powinien kształtować działania organów państwa
w bliższej i dalszej przyszłości w odniesieniu do polskiego sektora energetycznego. Z tego względu Izba
Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska postanowiła zorganizować dyskusję redakcyjną na temat tego
dokumentu, której uczestnicy mogliby zaprezentować zwoje poglądy na jego temat, jako wkład do dyskusji
społecznej.

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy:
– Andrzeja Kanię – Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki;
– Dr Andrzeja Kassenberga – Prezesa Instytutu na Rzecz Ekorozwoju;
– Prof. dr hab. inż. Janusza Lewandowskiego – Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej PW;
– Stanisława Porębę – Dyrektora Departamentu Polityki Energetycznej i Zarządzania Majątkiem w BOT GiE;
– Prof. dr hab. inż. Tadeusza Skoczkowskiego – Prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii, pracownika

Instytutu Techniki Cieplnej PW.
Stronę redakcyjną reprezentowali: Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny Izby oraz dr Mirosław Duda z ARE

– moderator dyskusji.
Niżej prezentujemy autoryzowany zapis tej dyskusji.
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nie sfor mu ło wa na, na ty le ogól nie, że dziś
na wet trud no by ło by oce nić sto pień ich re -
ali za cji.

– J. Le wan dow ski: – Od no szę wra że nie,
że uchwa la ny już po raz trze ci do ku ment
two rzo ny jest je dy nie po to by ist niał. To by -
ło wi docz ne już w „pierw szej po li ty ce”,
zwa nej za ło że nia mi i po dob nie wy glą da mi
to te raz. Za pi su je się w tej po li ty ce ja kieś
ce le, o któ rych za po mi na my po uchwa le niu
do ku men tu przez Ra dę Mi ni strów. W tym
kie run ku nie moż na da lej brnąć.

– A. Ka nia: – Po raz pierw szy chcie li śmy
zmie nić do tych cza so we po dej ście do opra -
co wa nia te go do ku men tu, tzn. Mi ni ster Go -
spo dar ki przed kła da do ku ment, któ ry na -
stęp nie zo sta je za ak cep to wa ny przez Ra dę
Mi ni strów i z gło wy. Obec nie opra co wy wa -
na Po li ty ka... ma być za ak cep to wa -
na w mar cu przy szłe go ro ku. Tym cza sem,
już 5 wrze śnia te go ro ku przed ło ży li śmy
pro jekt do kon sul ta cji, że by ze brać opi nie
po szcze gól nych re sor tów na te mat za pi sa -
nych w nim stra te gicz nych ce lów. Po ze bra -
niu opi nii, na nie sie niu po pra wek do ku ment
bę dzie pod da ny dru giej run dzie kon sul ta cji.

– A. Kas sen berg: – Nie ste ty, mam po -
dob ne od czu cie jak pro fe sor Le wan dow ski,
że do tych cza so we po li ty ki ener ge tycz ne
two rzo no aby by ły, a nie po to by po pra wić
sy tu ację w za kre sie za opa trze nia w ener gię
i sy tu ację od no śnie kon se kwen cji z tym
zwią za nych. Or ga ni za cje po za rzą do we,
w tym In sty tu tu na rzecz Eko ro zwo ju, któ ry
re pre zen tu ję, zgod nie z proś bą Mi ni ster stwa
Go spo dar ki, przed sta wi ły swo ją opi nię
na te mat obec ne go pro jek tu po li ty ki ener ge -
tycz nej. Ja kie są naj istot niej sze wnio ski wy -
ni ka ją ce z tej na szej opi nii? Przede wszyst -
kim ze wzglę du na ro sną ce za gro że nie ze

stro ny zmian kli ma tycz nych i prze wi dy wa -
ne mię dzy na ro do we zo bo wią za nia w tym
za kre sie punk tem wyj ścia for mu ło wa nia
po li ty ki po wi nien być prze wi dy wa ny do -
pusz czal ny po ziom emi sji ga zów cie plar -
nia nych. W ra mach te go li mi tu kształ to wać
na le ży na sze po trze by, for mu ło wać ce le do -
ty czą ce znacz ne go wzro stu efek tyw no ści
ener ge tycz nej i znacz nie sze rzej do strze gać
ro lę ener ge ty ki od na wial nej. To wy ma ga
zu peł ne go prze mo de lo wa nia my śle nia
w tych kwe stiach. Mi mo wie lo krot ne go po -
wo ły wa nia się na usta le nia Szczy tu Wio sen -
ne go UE z te go ro ku prak tycz nie nie mia ło
to istot ne go wpły wu na kształt tej po li ty ki.
Jed no cze śnie pra gnę pod kre ślić, że nie
moż na two rzyć do ku men tu po li ty ki ener ge -
tycz nej tyl ko w gro nie spe cja li stów. Nie -
zbęd ne jest prze pro wa dze nie de ba ty spo -
łecz nej na ten te mat. Uspo łecz nio ny pro ces
two rze nia do ku men tu to edu ka cja spo łecz -
na, przy bli że nie lu dziom spraw ener ge tycz -
nych. I mo że to być waż niej szy efekt niż
przy ję cie do ku men tu przez Ra dę Mi ni strów.

– T. Skocz kow ski: – Kie dy czy ta się pro -
jekt „Po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski do 2030
ro ku” od no si się wra że nie, że zo stał on
skon stru owa ny przez lu dzi ma łej wia ry, ma -
ją cych wąt pli wo ści czy jest w ogó le po -
trzeb ny i czy zo sta nie zre ali zo wa ny. Z Pa -
nem dr Du dą uczest ni czy li śmy w kon struk -
cji do ku men tu „Po li ty ka ener ge tycz na Pol -
ski do 2025 ro ku”. Osta tecz na je go wer sja,
zu peł nie in na od po przed niej wer sji ro bo -
czej, po wsta ła na dwa ty go dnie przed je go
przy ję ciem. Na pro te sty dr Du dy prze ciw ko
wie lu no wym za pi som, usły szał od mi ni -
stra: – mo żesz pro te sto wać, ży jesz prze cież
w wol nym kra ju, a zmian i tak mu si my do -
ko nać. Ten do ku ment, po dob nie jak po -
przed nie, na pi sa ny jest dla sek to ra ener ge -
tycz ne go, ję zy kiem her me tycz nym, zro zu -
mia łym je dy nie dla ener ge ty ków. A po wi -
nien on być na pi sa ny dla spo łe czeń stwa.
Tak te go ty pu do ku men ty pi sa ne są w in -
nych kra jach – ję zy kiem zro zu mia łym dla
wszyst kich, a za pi sy w nich za war te ener ge -
ty cy są w sta nie bez pro ble mów prze ło żyć
so bie na ko niecz ne no we me ga wa ty, me ga -
wa to go dzi ny itd. Stwo rzy li śmy kie dyś zły
sche mat, któ ry jest po wie la ny, ge ne ru jąc
m.in. złe ce le po li ty ki ener ge tycz nej. Pod -
sta wo wym nie jest bo wiem za pew nie nie
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju lecz
umoż li wie nie re ali za cji ce lów spo łecz no -
-go spo dar czych na sze go pań stwa. Sta wia -
jąc rzecz w ten spo sób, rów no cze śnie sta -
wia my sek tor ener ge tycz ny przed ko niecz -
no ścią wy wią za nia się z pew nych zo bo wią -
zań, ale nie w wy mia rze speł nie nia okre ślo -

nych pa ra me trów tech nicz nych, lecz przy -
czy nie nia się do na sze go wspól ne go do bro -
by tu. Po zor nie róż ni ca jest ma ła, w isto cie
zaś – jest dia me tral na. Do ku ment trze ba pi -
sać przede wszyst kim dla spo łe czeń stwa
i po li ty ków, a do pie ro w dal szej ko lej no ści
po wi nien to być do ku ment wy ko naw czy dla
ener ge ty ków.

– S. Po rę ba: – Prze strze gał bym przed po -
pa da niem ze skraj no ści w skraj ność. Je że li
na wet do tej po ry, po li ty ka ener ge tycz na by -
ła ad re so wa na do ener ge ty ków, to nie moż -
na te raz two rzyć do ku men tu „dla Ko wal -
skie go”. Być mo że, po li ty ka po win na być
opra co wa na w dwóch wer sjach – jed na ad -
re so wa na do spo łe czeń stwa, dru ga do po li -
ty ków, urzęd ni ków i ener ge ty ków. Ten dru -
gi do ku ment, po wi nien za wie rać m.in. wa -
run ki funk cjo no wa nia przed się biorstw
ener ge tycz nych, tak by go spo dar ka nie mia -
ła ba rier roz wo ju w po sta ci bra ku ener gii,
czy jej zbyt wy so kich cen. Po nad to po wi -
nien być to do ku ment po ka zu ją cy jak bar -
dzo i jak szyb ko zmie nia się oto cze nie w ja -
kim dzia ła ener ge ty ka. Sko ro za tem tem -
po zmian jest tak szyb kie, to po li ty ka ener -
ge tycz na nie mo że być na zbyt sztyw na, mu -
si być bar dziej ela stycz na, bar dziej od por -
na na zmia ny. Że by zaś ta ka by ła, nie zbęd ne
są ana li zy re ali za cji po przed nich te go ty pu
do ku men tów, wy cią gnię cie z nich wnio -
sków i uwzględ nie nie przy opra co wy wa niu
ko lej nych do ku men tów.
• Po li ty ka ener ge tycz na po win na za wie -

rać za rów no pro gno zy dłu go ter mi no we,
prze wi du ją ce ko niecz ność zmia ny np.
struk tu ry źró deł, ale tak że krót ko ter mi no -
we, ko niecz ne do po dej mo wa nia dzia łań
do raź nych, na dziś. Te dwa ho ry zon ty mu -
szą ze so bą współ grać co jest nie zwy kle
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trud nym za da niem. A to dla te go, że ma ło
kto wie rzy w pro gno zy dłu go ter mi no we.
Czy za tem, zwa żyw szy na sta wie nie do pro -
gnoz, „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski
do 2030 ro ku” wy ko rzy stu je je w spo sób
wła ści wy?

– T. Skocz kow ski: – Do ku ment stra te -

gicz ny ja kim jest po li ty ka ener ge tycz na po -

wi nien się gać 2050 ro ku, a nie 2030 bo to

jest zbyt krót ki okres cza su. Trze ba to zmie -

nić w Pra wie ener ge tycz nym. Niem cy,

Fran cja ma ją po li ty ki ener ge tycz ne się ga ją -

ce 2050 ro ku. Ten do ku ment, ma jąc pew ne

wy tycz ne po li tycz ne, po win ni na pi sać eks -

per ci, przede wszyst kim dla spo łe czeń stwa

i po li ty ków. A ener ge ty cy po tra fią go so bie

prze tłu ma czyć na swo je za da nia i wa run ki

ja kie trze ba speł nić, by te za da nia wy ko nać.

Al bo mo gą być dwa do ku men ty, dru gi tak że

dla ener ge ty ków, jak to się naj czę ściej dzie -

je w Unii.

– S. Po rę ba: – Do spo łe czeń stwa mu si

pójść ja sny prze kaz na te mat te go ile, ja ka

ener gia kosz tu je. Moż na się doń wręcz

zwró cić z py ta niem: czy chce pod do stat -

kiem czy stej ener gii, ale dro giej? Tak jak

zro bi li to Niem cy w la tach 70. gdy chcie li

roz po cząć od siar cza nie spa lin. Dys ku sja

po win na do ty czyć tak że te go, czy kosz ty

ener gii ma po kry wać je dy nie ich ce na, czy

rów nież po da tek. My od wie lu lat, w wie lu

ob sza rach sto su je my po dwój ne, ma ło czy -

tel ne re gu la cje, trze ba to zmie nić bo wol ty -

żer kę na dwóch ko niach moż na upra wiać je -

dy nie w cyr ku.

– S. Kry stek: – Po li ty ka ener ge tycz -

na mu si być, po pierw sze – czy tel na. Po dru -

gie – kon kret na. Je śli więc ma my mieć ener -

ge ty kę ją dro wą, to kie dy. Je śli zaś ma my

bu do wać ener ge ty kę opar tą na wę glu, to

trze ba wy ja śnić czy rze czy wi ście ma my go

pod do stat kiem – jak twier dzą jed ni, czy też

nie ma my go po do stat kiem – jak twier dzą

in ni. Mo że na le ży bu do wać ener ge ty kę

opar tą o gaz mi mo ogra ni czeń ce no wych

i po li tycz nych? To mu si być ja sno sfor mu ło -

wa ne. Po za tym nie fe ty szy zo wał bym ro li

w tym wszyst kim spo łe czeń stwa. Ono chce

żyć ta nio i do stat nio. Po za tym ży je my

w okre ślo nym oto cze niu. Jak ener gia bę dzie

dro ga, to spad nie kon ku ren cyj ność ca łej na -

szej go spo dar ki.

– S. Po rę ba: – Spo łe czeń stwo oby wa tel -

skie wy ma ga aby przy naj mniej za py tać go

o pew ne spra wy. Ko niecz ne jest oba le nie

mi tu, że moż na mieć ta nią i czy stą ener gię.

A te go nie moż na zro bić bez przy go to wa nia,

nie po win no się na rzu cać jed ne go, na wet

naj lep sze go roz wią za nia.

S. Kry stek: – Trze ba tak że wy tłu ma czyć

spo łe czeń stwu, że np. elek trow nia ją dro wa

emi tu je do at mos fe ry mniej ra dio ak tyw no -

ści niż kon wen cjo nal na, opar ta na wę glu.

• Po li ty ka ener ge tycz na for mu łu je prio -
ry te ty. W pro jek cie obec nej za pi sa ne są
trzy: bez pie czeń stwo do staw, eko lo gia i ak -
cep to wal ne ce ny ener gii. W obec nym do ku -
men cie są one trak to wa ne rów no rzęd nie,
a ra czej z więk szym na ci skiem na eko lo gię,
jak ma to miej sce w Unii. Czy po win ni śmy
za ak cep to wać w po li ty ce ener ge tycz nej ta -
kie usta wie nie prio ry te tów, ma jąc w pa mię -
ci ogrom ne kosz ty go spo dar cze z koń ca
lat 70. zwią za ne z nie do star cze niem do sta -
tecz nej ilo ści ener gii?

– S. Kry stek: – Spo łe czeń stwo się bo ga -

ci, ro śnie stan dard ży cia, w związ ku z tym

ener ge ty zu je my miesz ka nia. Po raz pierw -

szy po woj nie za czy na się za kła dać w nich

tzw. si łę, któ ra do tych czas nie by ła po trzeb -

na. Wyż szy kom fort ży cia, ozna cza wyż sze

zu ży cie ener gii. Czy spo łe czeń stwo chce

pod no sze nia kom for tu ży cia i chce za pła cić

za to okre ślo ną ce nę – o to mo że my go py -

tać. Ale nie o to czy mo że my emi to wać

do at mos fe ry ty le za nie czysz czeń na ile ze -

zwa la nam Unia, czy też dwa ra zy wię cej?

– A. Ka nia: – W obec nym pro jek cie po li -

ty ki ener ge tycz nej trze ba bez wąt pie nia

uzu peł nić oce nę re ali za cji Po li ty ki ener ge -

tycz nej Pol ski do 2025. Do ku ment mu si tak -

że speł niać wy mo gi za pi sa ne w Pra wie

ener ge tycz nym. Po li ty ka ener ge tycz na po -

win na skła dać się z dwóch do ku men tów:

ana li tycz ne go, wy cho dzą ce go od pro gno zy

ma kro eko no micz nej i pro gno zy za po trze -

bo wa nia na ener gię i przed sta wia ją ce go

stra te gię dzia ła nia, oraz kil ku na sto stro ni co -

we go do ku men tu dla spo łe czeń stwa i po li -

ty ków, bę dą ce go przy stęp nym stresz cze -

niem pierw sze go. Do ku ment ana li tycz ny

po wi nien brać pod uwa gę dwie kwe stie: re -

ali za cję słusz nych ce lów po li tycz nych np. 3

x 20% z uwzględ nie niem róż nych uwa run -

ko wań i kosz tów re ali za cji tych ce lów, oraz

kon ty nu ację do tych cza so wej po li ty ki, bio -

rąc pod uwa gę kon se kwen cje ta kie go po stę -

po wa nia. Byt okre śla świa do mość. Oba -

wiam się więc, że je śli w tym kon tek ście za -

py ta my spo łe czeń stwo ja kiej ener gii chce,

to od po wie, że od na wial nej, by le by by ła ta -

nia. Ko lej ny pro blem, to w ja kim du chu roz -

ma wiać z Ko mi sją Eu ro pej ską. Czy być

bez kry tycz nie prag ma tycz nym, tak jak czy -

nią to in ne kra je, czy być otwar tym na re ali -

za cję jej szczyt nych ce lów, jak np. 3x20%

i zde cy do wać się na po no sze nie ogrom nych

kosz tów.

• To są ogrom nie waż ne spra wy bo wiem
przy go to wy wa ne już dy rek ty wy w UE mo gą
mieć dla nas, kra ju o spe cy fi ce wę glo wej
ener ge ty ki, kon se kwen cje trud ne do prze -
ce nie nia. Tę spe cy fi kę trze ba uświa do mić
or ga nom Unii, aby nie wy zna cza no nam
ce lów, któ re mo gą pro wa dzić do za ha mo -
wa nia wzro stu go spo dar cze go kra ju. Nie
da się zmie nić struk tu ry źró deł w cią gu kil -
ku lat.

– J. Le wan dow ski: – Je stem zda nia, że

nie na le ży nad mier nie spie szyć się z przyj -

mo wa niem te go do ku men tu. Niech to nie

bę dzie ko niec pierw sze go kwar ta łu przy -

szłe go ro ku, a póź niej, lecz niech to bę dzie

do ku ment do bry. Bez pie czeń stwo ener ge -

tycz ne pań stwa, szcze gó ło wo zde fi nio wa ne

w Pra wie ener ge tycz nym, za wie ra i ta ki ele -
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ment, że ma my za pew nić spo łe czeń stwu

do stęp do ener gii, przy ak cep to wal nych

spo łecz nie kosz tach ener gii i przy mi ni ma li -

za cji od dzia ły wa nia na śro do wi sko. W tym

do ku men cie nie ma nic na te mat ak cep to -

wal no ści owych kosz tów w przy szło ści

przez spo łe czeń stwo i od dzia ły wa nia na

śro do wi sko. To zna czy za po wia da ny jest za -

łącz nik za wie ra ją cy owe od dzia ły wa nia na

śro do wi sko, ale skie ro wa nie do ku men tu

do kon sul ta cji bez te go za łącz ni ka spra wia,

że nie moż na się do te go od nieść.

– A. Ka nia: – Ma Pan ra cję, ty le, że

w przy pad ku za sad ni czych zmian, do ko lej -

nej wer sji po li ty ki ener ge tycz nej mu sie li

by śmy ro bić ko lej ną wer sję od dzia ły wa nia

na śro do wi sko, a to kosz tu je...

– J. Le wan dow ski: – W do ku men cie tym

po win no być tak że ja sno okre ślo ne, cze go

nie ma, jak Pol ska wi dzi się w re ali za cji po -

li ty ki Unii Eu ro pej skiej. Ja mam świa do -

mość, że w tej chwi li bra ku je ana liz, któ re

umoż li wia ły by prze ło że nie po li ty ki UE

na na szą po li ty kę ener ge tycz ną. Ale bez te -

go ten do ku ment bę dzie mar twy.

– S. Kry stek: – Nie mó wiąc o tym, że bę -

dzie to źle ode bra ne, bę dzie my po strze ga ni

ja ko ży ją cy sa mi so bie. I za chwi lę usły szy -

my, że na sza po li ty ka ener ge tycz na w tym,

tam tym i ko lej nych punk tach jest nie zgod -

na z unij ną.

– A. Kas sen berg: – Smut no mi jest, że

część z Pań stwa nie do ce nia mą dro ści spo -

łe czeń stwa. Bo ono nie zro zu mie, bo in te re -

su je go tyl ko by mieć ta nią ener gię itp. Bez

wąt pie nia część spo łe czeń stwa re pre zen tu je

ta kie po sta wy. Ale nie więk szość. Spo łe -

czeń stwo nie ro zu mie nie dla te go, że jest

nie doj rza łe, ale dla te go, że bra ku je sku tecz -

nych me tod do tar cia doń ze sto sow ny mi ar -

gu men ta mi. Na kon sul ta cje spo łecz ne nie

po win no bra ko wać pie nię dzy. Jak spo łe -

czeń stwo ma się na uczyć pew nych spraw

je śli nie za pra sza się go do dys ku sji na ich

te mat. Oma wia ny do ku ment prze sła no

do kon sul ta cji bez pro gno zy od dzia ły wa nia

na śro do wi sko, co jest wy ma ga ne pra wem.

Je śli my dziś nie ogra ni czy my od dzia ły wa -

nia na śro do wi sko zwłasz cza nie efek tyw nej

ener ge ty ki, to za pła cą na stęp ne po ko le nia.

Pro szę spoj rzeć na Zie lo ną Księ gę – Ada -

pta cja do zmian kli ma tycz nych w Eu ro pie

– wa rian ty dzia łań na szcze blu UE – gdzie

opi sy wa ne są za gro że nia ja kie nas mo gą

cze kać w wy ni ku zmian kli ma tycz nych.

Ob szar dzia łań, któ re trze ba pod jąć do ty -

czy: rol nic twa, zdro wia, le śnic twa, go spo -

dar ki wod nej czy in fra struk tu ry por to wej

(do koń ca XXI w. po ziom wo dy w Bał ty ku

mo że pod nie ść się o metr). Je śli nie za dzia -

ła my dziś, tyl ko za 20 lat, to mo że być

za póź no. Wszyst kie te kosz ty dzia łań ada -

pta cyj nych, któ re bę dzie my zmu sze ni pod -

jąć po win ny ob cią żać tych, któ rzy emi tu ją

ga zy cie plar nia ne (w tym ener ge ty kę), a ob -

cią żą bu dżet pań stwa czy sa mo rzą du lo kal -

ne go. Je ste śmy 2–2,5 ra za mniej efek tyw ni

ener ge tycz nie niż kra je sta rej UE. Gdy by -

śmy osią gnę li w ro ku 2030 po ziom efek -

tyw no ści ener ge tycz nej ja ki jest za kła da ny

dla Unij nej 15 to przy sta bi li za cji zu ży cia

ener gii na dzi siej szym po zio mie, mo gli by -

śmy mieć 3–3,5 ra za więk szy do chód na ro -

do wy. To ogrom ny ka pi tał.

• To, że my ma my zu ży cie ener gii na jed -
nost kę PKB śred nio 2,5-krot nie wyż sze niż
w sta rej Unii, to jesz cze nie ozna cza, że
w jed nost kach fi zycz nych, na wy pro du ko -

wa nie pew nych dóbr, zu ży wa my 2,5 ra -
za wię cej ener gii. Na wy pro du ko wa nie
„Sy ren ki” zu ży wa no ty le sa mo ener gii co
na wy pro du ko wa nie „Mer ce de sa” we
wcze snym RFN. Ty le, że „Mer ce des” był
na ryn ku 30 ra zy droż szy od „Sy ren ki”.
Trze ba więc roz róż nić moż li wo ści oszczęd -
no ści zu ży cia ener gii i eko no micz ną efek -
tyw ność go spo dar ki, któ ra wy ni ka z wdra -
ża nia me cha ni zmów ryn ko wych.

– A. Kas sen berg: – Pro szę zo ba czyć jak

wy glą da ją stan dar dy w na szych bu dyn kach

z punk tu wi dze nia za opa trze nia w cie pło.

Choć by w tej sa li, w któ rej sie dzi my, jest

go rą co i otwar te okna. Co to ma wspól ne go

z sen sow nym za rzą dza niem za opa trze niem

w cie pło? Ko lej na spra wa, od na wial ne źró -

dła ener gii. Mo gły by w znacz nie więk szym,

niż się za kła da, stop niu par ty cy po wać w za -

opa trze niu nas w ener gię. To ozna cza ło by

tak że wzrost bez pie czeń stwa ener ge tycz ne -

go kra ju, bo to są na sze wła sne źró dła. Moż -

na zmniej szyć stra ty na prze sy le two rząc

ma łe, lo kal ne sys te my ener ge tycz ne itd.

– J. Le wan dow ski: – Po stu lu ję, aby u nas

zro bio no to sa mo co jest już w wie lu kra jach

mia no wi cie, by od bior ca ener gii otrzy my -

wał ra chu nek z dwo ma po zy cja mi: ener gia

od na wial na i nie od na wial na. Wte dy bę dzie

wie dział ile za co pła ci.

• W nie któ rych kra jach moż na so bie za -
mó wić do sta wy tyl ko ener gii od na wial nej.

– T. Skocz kow ski: – Pre mier Wiel kiej

Bry ta nii roz po czął w ubr. kam pa nię na te -

mat – kli mat, a ener ge ty ka. I za dał py ta nie:

– czy chce cie że by Lon dyn zo stał za la ny,

czy też za czy na my my śleć o roz wo ju ener -

ge ty ki ją dro wej? W Pol sce nie ma po li ty -

ków, któ rzy mie li by od wa gę za da wać spo łe -

czeń stwu ta kie py ta nia. W Pol sce ce ny ener -

gii są za ni ża ne, nie są ce na mi praw dzi wy mi.

A na ten te mat nie ma żad nej dys ku -

sji. I wresz cie, De par ta ment Ener ge ty ki

w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, w obec nej

skrom nej ob sa dzie ka dro wej, nie jest w sta -

nie fi zycz nie przy go to wać do brej po li ty ki

ener ge tycz nej. W do dat ku pró bu je się czy -

nić oszczęd no ści na je go dzia łal no ści. Pra ce

nad po li ty ką ener ge tycz ną po win ny być

pro wa dzo ne per ma nent nie, a nie od cza su

do cza su...

• ...De par ta ment Ener ge ty ki po wi nien
mieć od po wied nie fun du sze na eks per ty zy.
Ich ską py wy miar po wo du je, że się się ga
po pie nią dze do kie sze ni prze my słu. A ten
ma swo je in te re sy....

– T. Skocz kow ski: – Do sta je my z Unii

ko lej ną, no wą dy rek ty wę. Czy ta my i mó wi -

my: – co oni zno wu na ro bi li. „Na ro bi li”, bo

w Bruk se li nie ma ni ko go z na szej stro ny

kto pil no wał by ak tów praw nych do ty czą -

cych ener ge ty ki na eta pie ich przy go to wa -

nia.

• Ko niecz ność wzmoc nie nia De par ta -
men tu Ener ge ty ki jest ewi dent na. W obec -
nym pro jek cie po li ty ki ener ge tycz nej go łym
okiem wi dać roz par ce lo wa nie za gad nień
ener ge tycz nych mię dzy czte ry de par ta men -
ty. Pew ne za gad nie nia się nie po trzeb nie
po wta rza ją. To trze ba zmie nić.

– J. Le wan dow ski: – Jest ab so lut nie ko -

niecz ne aby z De par ta men tem Ener ge ty ki,

w spo sób sta ły, współ pra co wa ła jed nost ka

pro gno stycz na. Nie mo że być tak, jak

przy po przed niej po li ty ce ener ge tycz nej,

gdy uwzględ nio no nie ak tu al ną pro gno zę

emi sji CO
2
, a Mi ni ster stwo Go spo dar ki

stwier dzi ło: – to nie jest ta kie waż ne, w na -
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stęp nej po li ty ce ener ge tycz nej uwzględ ni -

my wła ści wą pro gno zę. To zgub ny spo sób

my śle nia i po stę po wa nia.

– S. Po rę ba: – W Pra wie ener ge tycz nym

ma my za pi sa ne, że po li ty ka go spo dar cza

Pol ski po win na być po li ty ką zrów no wa żo -

ne go roz wo ju. To m.in. ozna cza, że trze ba

sta ran nie prze ana li zo wać gdzie i kto ma wy -

da wać pie nią dze, aby ta ką ona by ła. Je że li

ma wzro snąć efek tyw ność zu ży cia ener gii,

to kosz ty po nie sie kon su ment ku pu jąc no we

miesz ka nie, prze ra bia jąc sta re itp. Po wiedz -

my o tym spo łe czeń stwu. A tak że to, ile bę -

dzie go to kosz to wa ło i co bę dzie miał w za -

mian. Dziś nie był bym w sta nie po wie dzieć

co bę dzie lep sze – ener ge ty ka od na wial na,

czy też ją dro wa. In for muj my, edu kuj my

spo łe czeń stwo przy go to wu jąc go na róż ne

opcje. W Niem czech ener gia elek trycz -

na dla prze my słu jest ob cią żo na po dat kiem

ener ge tycz nym pię cio krot nie niż szym niż

dla go spo darstw do mo wych. To po ka zu je

od ra zu, gdzie prze nie sio no tam cię żar

oszczę dza nia zu ży cia ener gii. Po dob nie jest

w wie lu in nych kra jach. To tak że po win no

być przed mio tem dys ku sji. Spo łe czeń stwo,

któ re dziś za te le fon ko mór ko wy pła ci trzy -

krot nie wię cej niż za ener gię elek trycz ną

na le ża ło by za py tać: – czy nie ze chcia ło by

za nią za pła cić nie co wię cej?

– A. Ka nia: – Mia łem na dzie ję, że

w kam pa nii wy bor czej po ja wią się choć 2–3

pro ble my zwią za ne z ener ge ty ką – ener ge -

ty ka ją dro wa, czy pa kiet 3 x 20%. Tym cza -

sem, ta te ma ty ka by ła w kam pa nii wy bor -

czej zu peł nie nie obec na.

– S. Po rę ba: – Ona za in te re su je po li ty -

ków gdy za in te re su ją się nią wy bor cy.

A mą drość spo łecz na jest ra cjo nal na i nie

na le ży jej lek ce wa żyć. Od wo łu jąc się

do niej, pra cu jąc w cie płow nic twie, by łem

w sta nie za ła twić bar dzo wie le, bar dzo trud -

nych spraw.

• Po li ty ka ener ge tycz na jest do ku men -
tem przede wszyst kim dla or ga nów pań -
stwa by mo gło ono two rzyć pra wo umoż li -
wia ją ce jej re ali za cję. W swych ge ne ral -
nych za ło że niach, po win na ona uzy skać
ak cep ta cję spo łecz ną. Wte dy bo wiem do -
pie ro po li ty cy uzy ska ją tak na praw dę upo -
waż nie nie do po dej mo wa nia okre ślo nych
dzia łań, two rze nia pra wa. Że by jed nak
spo łe czeń stwo udzie li ło tej po li ty ce ak cep -
ta cji, jej ce le mu szą być przej rzy ste, kon -
kret ne i mu si ona za wie rać pew ną wi zję.

– S. Kry stek: – Nie da się np. zbu do wać

elek trow ni ją dro wej bez ak cep ta cji spo -

łecz nej.

– T. Skocz kow ski: – Po li ty ka ener ge -

tycz na mu si za wie rać wszyst kie opcje

– ener ge ty kę kon wen cjo nal ną, od na wial ną,

ją dro wą..

– A. Kas sen berg: –... po trak to wa ne rów -

no praw nie. A nie od no szę wra że nia, aby

w obec nym pro jek cie po li ty ki ener ge tycz -

nej od na wial na by ła trak to wa na rów no -

praw nie z ją dro wą. Do ku ment po li ty ki ener -

ge tycz nej po wi nien za wie rać wskaź ni ki

(zwłasz cza ilo ścio we) po zwa la ją ce oce niać

sto pień jej re ali za cji, po zwa la to na bie żą ce

śle dze nie jej wdra ża nia, ko ry go wa nie

w przy pad ku nie za do wa la ją ce go po stę pu,

czy też wręcz zmie nia nie.

– S. Po rę ba: – Pro jekt po li ty ki ener ge -

tycz nej za kła da zu ży cie ener gii przez go -

spo dar stwa do mo we do 2030 ro ku na nie -

mal nie zmie nio nym po zio mie. Gdy wia do -

mo, że przy bę dzie miesz kań, wzro śnie ich

po wierzch nia. Ozna cza to, że za kła da się

znacz ny wzrost efek tyw no ści zu ży cia ener -

gii przez go spo dar stwa do mo we, co bę dzie

kosz to wa ło. Ale o tym w po li ty ce ener ge -

tycz nej ani sło wa. Je że li my dziś ma my zu -

ży cie ener gii na go spo dar stwo do mo we dwa

ra zy mniej sze niż Por tu ga lia, gdzie jest bar -

dziej ła god ny niż u nas kli mat, i tam za kła -

da ją wyż szy wzrost zu ży cia ener gii na go -

spo dar stwo do mo we do 2030 ro ku niż u nas,

to czy my mo że my da lej ro bić ta kie za ło że -

nia? To czy ta ją w Unii, bio rą za do brą mo -

ne tę i sta wia ją nas w kiep skiej sy tu acji

przy alo ka cjach upraw nień do emi sji CO
2
,

czy in nych środ ków.

– A. Ka nia: – Ma my po li ty kę ener ge -

tycz ną UE i po li ty ki po szcze gól nych kra jów

człon kow skich. Przy zwo itość na ka zy wa ła -

by przyj rzeć się po li ty kom ener ge tycz nym

w naj waż niej szych kra jach UE oraz w Ro -

sji. Trze ba wie dzieć co in ni ro bią, że by móc

do brze skro ić gar ni tur na wła sną mia rę. Ale

tu po ja wia się pro blem sił i środ ków.

– S. Po rę ba: – W pro jek cie po li ty ki ener -

ge tycz nej nie wie le jest na te mat wę gla,

a prak tycz nie nic na te mat wę gla bru nat ne -

go. Oczy wi ście mo że my po dej mo wać dzia -

ła nia w dzie dzi nie wzro stu efek tyw no ści

wy ko rzy sta nia ener gii, ener ge ty ki od na -

wial nej, ją dro wej. Ale, pó ki co, ma my ener -

ge ty ką opar tą głów nie na wę glu i dłu go się

to nie zmie ni. Ona bę dzie mu sia ła od stro ny

po da ży ener gii od po wie dzieć na wie le wy -

zwań. Co się sta nie, gdy na gle ener ge ty ka

wę glo wa zo sta nie przez UE ob cią żo na ha ra -

czem po dat ku wę glo we go, po przez zbyt ni -

skie przy dzia ły upraw nień do emi sji CO
2
?

Pół bie dy, gdy by to był for mal ny po da tek,

wte dy środ ki po zo sta ną u nas. Ale je że li bę -

dzie my mu sie li ku po wać upraw nie nia

do emi sji, czy jed nost ki re duk cyj ne, to bę -

dzie my fun do wa li roz wój in nym, czę sto

znacz nie bo gat szym kra jom kra jom.

• Nie do wie my się z pro jek tu do ku men tu
po li ty ki ener ge tycz nej ile bę dzie kosz to wa -
ło otwar cie złóż le gnic kich wę gla bru nat -
ne go.

– J. Le wan dow ski: – W te go ty pu do ku -

men cie nie da się unik nąć od po wie dzi na py -

ta nie: – czy otwie ra my zło ża le gnic kie, czy

też nie, bez któ rych utrzy ma nie do tych cza -

so wej pro duk cji ener gii elek trycz nej z wę gla

bru nat ne go do ro ku 2030 nie jest moż li we.

– S. Kry stek: – Na sza Izba jest or ga ni za -

cją apo li tycz ną zaj mu ją cą się je dy nie kwe -

stia mi me ry to rycz ny mi. Zgła sza ne przez nas

uwa gi, kry ty ka pod ad re sem pro jek tu po li ty -

ki ener ge tycz nej nie ma ją więc za za da nie by

„do wa lić” mi ni ster stwu, czy też De par ta -

men to wi Ener ge ty ki. Cho dzi je dy nie o to by

po li ty ka ener ge tycz na by ła po pro stu lep sza.

Je śli zaś na sze uwa gi zo sta ną uwzględ nio ne,

je ste śmy na wet go to wi wziąć współ od po -

wie dzial ność za ten do ku ment.

• Dzię ku je my za roz mo wę.
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• Ko mi sja pro po nu je zwięk sze nie sku tecz -
no ści eu ro pej skie go sys te mu han dlu upraw -
nie nia mi do emi sji (ETS), po przez mo dy fi -
ka cję za sad i roz sze rze nie za kre su jed no li te -
go ryn ku upraw nień do emi sji tych ga zów.
Za miast 27 pu ła pów dla po szcze gól nych
państw człon kow skich pro po nu je się usta -
no wie nie jed no li te go pu ła pu dla UE i jed no -
li te go li nio we go tem pa zmniej sza nia te go
pu ła pu (1.74% rocz nie) za pew nia ją ce -
go 20% re duk cję emi sji w od nie sie niu
do 1990 r. lub 14 % re duk cję w od nie sie niu
do 2005 r. Ozna cza to 21% re duk cję emi sji
w obiek tach ob ję tych ETS i 10% re duk cję
w obiek tach nie ob ję tych ETS w od nie sie niu
do 2005 r. Za pod sta wę okre śle nia pu ła pu

emi sji w 2013 r. pro po nu je się śred nią pu ła -
pów dla po szcze gól nych państw dla okre -
su 2008–2012.

Dla obiek tów elek tro ener ge ty ki wszyst kie
upraw nie nia do emi sji ga zów cie plar nia -
nych bę dą na by wa ne przez pań stwa człon -
kow skie na au kcjach od sa me go po cząt ku
funk cjo no wa nia no we go sys te mu, czy li
od 2013 r. In ne sek to ry prze my sło we, bę dą
prze cho dzi ły na no wy sys tem stop nio wo. Na -
le ży prze wi dy wać du że za po trze bo wa nie
na po zwo le nia i w związ ku z tym wy so ką ce -
nę, co szcze gól nie dla Pol ski mo że mieć
ogrom ny ne ga tyw ny wpływ. Tym bar dziej, że
ka ry za emi sję bez po zwo leń wzro sną do 100
eu ro za to nę rów no waż ni ka CO2 .

Ja kie im pli ka cje dla pol skiej elek tro ener -
ge ty ki na le ży prze wi dy wać, je śli ten no wy
sys tem bę dzie wdro żo ny? Czy ta pro po no wa -
na zmia na zwięk szy sku tecz ność sys te mu
ETS? Czy nie na le ża ło by wresz cie za cząć
do strze gać, że sku tecz nie moż na ob ni żyć
emi sję ga zów cie plar nia nych po przez roz wój
ener ge ty ki ją dro wej, co upo rczy wie jest po -
mi ja ne w po li ty ce upra wia nej przez Ko mi sję
Eu ro pej ską?

– J. Pie kacz: Za cznę od ostat nie go pro ble -
mu, któ ry wy da je się naj prost szy. Otóż w UE
obo wią zu je za sa da sub sy diar no ści, tzn. Ko -
mi sja Eu ro pej ska wkra cza w te ob sza ry dzia -
łal no ści, w któ rych po szcze gól ne kra je nie ra -
dzą so bie lub nie re ali zu ją wspól nych ce lów.
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Wstą pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej przy spo rzy ło nam du żo ko rzy ści, ale jed no cze śnie po sta wi ło nas wo bec
wie lu wy zwań, zwią za nych z obo wiąz kiem wdro że nia prze pi sów pra wa unij ne go. Nie za wsze te prze pi sy uwzględ nia -
ją spe cy fi kę na sze go roz wo ju hi sto rycz ne go, zwłasz cza opóź nie nia w roz wo ju na szej go spo dar ki, w tym ni ski po ziom
zu ży cia ener gii elek trycz nej na miesz kań ca, do mi na cję wę gla w elek tro ener ge ty ce, ma łe za so by ener gii od na wial -
nej itp. 23 stycz nia Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła zin te gro wa ny pa kiet pro jek tów ak tów praw nych od no szą cych
się do dzia łań na rzecz ochro ny kli ma tu do ty czą cych re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych i roz wo ju ener ge ty ki od -
na wial nej (na zwa ny ro bo czo Pa kie tem Ener ge tycz no -Kli ma tycz nym). Ce lem pa kie tu, zgod nie z usta le nia mi przy wód -
ców UE z mar ca 2007 r., jest m.in. ob ni że nie emi sji ga zów cie plar nia nych w Eu ro pie o co naj mniej 20% w od nie sie -
niu do 1990 r. oraz wzrost udzia łu ener gii ze źró deł od na wial nych w łącz nym zu ży ciu ener gii do 20% w 2020 r. Po -
ziom re duk cji emi sji ma być zwięk szo ny do 30% w 2020 r., je śli doj dzie do za war cia no we go po ro zu mie nia mię dzy -
na ro do we go w spra wie zmian kli ma tycz nych po 2012 r., po wy ga śnię ciu usta leń Pro to kó łu z Kio to.

Pa kiet za wie ra pro jek ty:
1) no we li za cji dy rek ty wy o han dlu emi sja mi; 
2) de cy zji Par la men tu i Ra dy do ty czą cej po dzia łu za dań wśród państw człon kow skich w za kre sie re duk cji emi sji

ga zów cie plar nia nych w sek to rach nie ob ję tych sys te mem han dlu emi sja mi (ETS); 
3) dy rek ty wy pro mu ją cej roz wój ener gii od na wial nej, któ ra ma wes przeć osią gnię cie oby dwu po wyż szych ce lów.
W pa kie cie są spre cy zo wa ne wy ma ga nia, któ re sta no wią ogrom ne wy zwa nia dla wie lu kra jów człon kow skich,

w tym szcze gól nie dla Pol ski. Czy bę dzie my w sta nie spro stać tym wy ma ga niom, ja kie dzia ła nia w związ ku z tym po -
win ni śmy prze wi dy wać i ja kich im pli ka cji na le ży się spo dzie wać? Te i in ne py ta nia po sta no wi li śmy po sta wić pod -
czas ko lej nej dys ku sji re dak cyj nej, tym ra zem pod ha słem „Wy ma ga nia Unii Eu ro pej skiej dla pol skiej elek tro ener -
ge ty ki – czy im spro sta my?”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.

Do udzia łu w dys ku sji za pro si li śmy:
– An drze ja Czer wiń skie go, po sła PO – Prze wod ni czą ce go Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki; 
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Dy rek to ra In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej, PW;
– Krzysz to fa Lip ko – Pre ze sa EPC;
– Jac ka Pie ka cza – Dy rek to ra ds. współ pra cy z UE w Vat ten fall He at Po land;
– Dr Mar ka Ściąż ko – Dy rek to ra In sty tu tu Che micz nej Prze rób ki Wę gla.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Sła wo mir Kry stek – Dy rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ i dr Mi ro sław Du da z Agen cji

Ryn ku Ener gii – mo de ra tor dys ku sji.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Wymagania Unii Europejskiej
dla polskiej elektroenergetyki

– czy im sprostamy?



W Unii obo wią zu je też za sa da, że wszyst kie
opcje w za kre sie pro duk cji ener gii są otwar te,
a więc tak że roz wój ener ge ty ki ją dro wej.
Ozna cza to, iż każ dy kraj z osob na de cy du je,
czy roz wi jać ener ge ty kę ją dro wą, czy też nie.
Bu du ją ją więc Cze si, z nie naj lep szą sku tecz -
no ścią Fi no wie, a w cią gle ro sną cym za kre sie
Fran cu zi. Jed no cze śnie, rząd nie miec ki zde -
cy do wał się na stop nio we wy co fy wa nie się
z ener ge ty ki ja dro wej, w Szwe cji zaś pa nu je
nie chęć par tii po li tycz nych dla te go ro dza ju
ener ge ty ki. Unia w to nie in ge ru je.

• Zgo da, ty le że w sta tu cie or ga ni za cji
EU RA TOM są za da nia dla Ko mi sji Eu ro -
pej skiej pro mo cji bez piecz nych roz wią zań
w ener ge ty ce ją dro wej. Ko mi sja Eu ro pej ska
z tych zdań się nie wy wią zu je.

– J. Pie kacz: – Nie mniej jed nak, np. na ba -
da nia nad fu zją ter mo ją dro wą Ko mi sja Eu ro -
pej ska wy da je ogrom ne środ ki. O tym się jed -
nak nie mó wi, nie na gła śnia się te go z pro stej
przy czy ny – bo ener ge ty ka ją dro wa jest
w wie lu kra jach Unii Eu ro pej skiej te ma tem
draż li wym.

– S. Kry stek: – Ten stan rze czy jed nak się
zmie nia. Ostat nio no wy pre mier Wiel kiej
Bry ta nii pod pi sał Bia łą Księ gę do ty czą cą
ener ge ty ki ją dro wej, w któ rej w spo sób wy -
raź ny wy ra ża się wo lę jej roz wo ju na wy -
spach.

– K. Lip ko: – My ślę, że zde rze nie py ta nia
do ty czą ce go han dlu po zwo le nia mi, z py ta -
niem do ty czą cym roz wo ju ener ge ty ki ją dro -
wej, nie by ło przy pad ko we. To ro dzi ko lej ne
py ta nie: na ile roz wój ener ge ty ki ją dro wej
po zwo li nam zre ali zo wać na rzu co ne na nas
ogra ni cze nia do ty czą ce re duk cji emi sji za nie -
czysz czeń do at mos fe ry? In we sty cje ja kiej
wiel ko ści roz wią za ły by nasz pro blem? Bu -
do wa ener ge ty ki ją dro wej jest nam po trzeb na
przede wszyst kim ze wzglę du na zrów no wa -
że nie bar dzo na pię te go bi lan su a nie tyl ko ze
wzglę du na speł nie nie wy ma gań od no śnie
ogra ni cza nia ga zów cie plar nia nych. Tak wła -
śnie ro bią Bry tyj czy cy uru cha mia jąc swój
pro gram ją dro wy.

– J. Le wan dow ski: – Uczest ni cząc w pra -
cach nad KPRU, ma jąc do stęp do da nych hi -
sto rycz nych na te mat emi sji za nie czysz czeń
do at mos fe ry, pró bo wa łem prze ana li zo wać
re al ność re duk cji w Pol sce emi sji ga zów cie -
plar nia nych do 2020 ro ku, zgod nie z pro po -
zy cja mi UE. Co z tych ana liz wy ni ka? Otóż
osią gnię cie za kła da ne go wskaź ni ka w od nie -
sie niu do emi sji ze wszyst kich dzia łal no ści,
jest w Pol sce re al ne. Na to miast ab so lut nie
nie re al ne i szko dli we dla go spo dar ki, jest
zmniej sze nie o te 20%, a pla nu je się jesz cze
wię cej, emi sji w ob sza rze ob ję tym han dlem
emi sja mi. Gdy po pa trzy się na da ne hi sto -

rycz ne, to uby wa ło nam emi sji w ob sza rze
nie ob ję tym han dlem emi sja mi, a przy by wa -
ło w ob sza rze ob ję tym ich han dlem. I jest to
trend, któ re go koń ca nie wi dać. W tej sy tu -
acji, nie bar dzo so bie wy obra żam by śmy mo -
gli spro stać wy ma ga niom Unii w tym ostat -
nim ob sza rze. To po pierw sze. Po dru gie – za -
pla no wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską pro -
gram roz dzia łu upraw nień do emi sji był
w pierw szym okre sie zły i za koń czył się klę -
ską. Ja ki bę dzie w dru gim, nikt nie wie. Nie
ro zu miem dla cze go Ko mi sja Eu ro pej ska nie
przy mie rza się do sys te mu re duk cji emi sji
po przez wskaź ni ki pro duk to we, któ ry z do -
brym skut kiem dzia ła np. w Szwe cji, czy
USA. Pcha się na to miast w sys tem pro mu ją -
cy bo ga te go. Nie wiem jak osta tecz nie bę dzie
dzia łał sys tem au kcyj ny. Je stem jed nak w sta -
nie wy obra zić so bie ta ki sce na riusz, że na au -
kcjach du że, bo ga te kon cer ny za pro po nu ją
ce nę, na któ rą nie bę dzie stać ni ko go po za ni -
mi, a po tem i tak wmon tu ją ją w ce nę sprze -
da wa nej ener gii.

– K. Lip ko: – A w któ rej gru pie firm ener -
ge tycz nych znaj du ją się na sze, wśród bied -
nych, czy też bo ga tych?

– J. Le wan dow ski: – W żad nej. Np. PGE
jest mniej sze od CEZ -u i nie po rów ny wal ne
wiel ko ścią do naj więk szych eu ro pej skich
kon cer nów elek tro ener ge tycz nych. To w per -
spek ty wie 2020 ro ku gro zi kon cen tra cją eu -
ro pej skiej elek tro ener ge ty ki w 5–6 kon cer -
nach. 

– M. Ściąż ko: – Wszyst kie te spra wy,
o któ rych te raz mó wi my, są w fa zie pro jek -
tów. I te raz, za leż nie od te go ja kie po dej mie -
my de cy zje, jak bę dzie my od dzia ły wa li
na Ko mi sję Eu ro pej ską te pro jek ty mo gą
przy brać re al ne kształ ty mniej lub bar dziej
dla nas ko rzyst ne. To po pierw sze. Po dru gie
– je że li dzie je się coś no we go to za da je my so -

bie na ogół py ta nie: ile na tym mo że my zy -
skać lub stra cić? Otóż swe go cza su sy mu lo -
wa li śmy, że za kup to ny emi sji CO2 bę dzie
kosz to wał 15 eu ro i mó wi li śmy, że to bar dzo
du żo. Ostat nie ana li zy mó wią o ce nie 39–40
eu ro za to nę, przy ce nie ro py za ba rył kę 60
do la rów. To by ozna cza ło, że pro po no wa na
re duk cja emi sji ga zów cie plar nia nych kosz -
to wa ła by do 2020 ro ku śred nio, rocz nie rów -
no war tość 0,5% PKB Unii Eu ro pej skiej. Bar -
dzo wie le prze sła nek wska zu je na to, że
do wal ki UE o re duk cję emi sji CO2, w nie dłu -
gim cza sie, przy łą czą się USA. Wów czas ra -
zem na rzu cą świa tu sys tem i kon tro li emi sji
CO2, i han dlu emi sja mi. A je śli ktoś nie ze -
chce się do te go przy łą czyć? Wów czas po ja -
wią się cła, opła ty pro duk to we, któ re zmu szą
nie sub or dy no wa nych do wła ści we go po stę -
po wa nia. Są dzę, że w tej at mos fe rze na sze za -
bie gi w UE o szcze gól ne trak to wa nie ze
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wzglę du na wę glo wą spe cy fi kę pol skiej elek -
tro ener ge ty ki, więk sze przy dzia ły emi sji
– mo gą nic nie dać.

– A. Czer wiń ski: – Sta ram się pa trzeć
na tę spra wę z punk tu wi dze nia sto sow ne go
pra wa. Ta kie jest mo je za da nie, za to też pła -
ci mi po dat nik. Ta dys ku sja od by wa się we
wła ści wym miej scu i cza sie. Do Sej mu do tar -
ły wła śnie z Unii Eu ro pej skiej za ło że nia pew -
nych ak tów praw nych do ty czą cych dzia łań
w ob sza rze, któ ry jest przed mio tem na szej
dys ku sji. Pew nych rze czy nie zmie ni my, np.
ce lu ja kim jest ochro na śro do wi ska. Za tem
nie któ re pro po no wa ne nam roz wią za nia
praw ne mu si my przy jąć ja ko nie unik nio ne.
Me cha nizm han dlu przy dzia ła mi, czy też li -
mi ta mi emi sji mu si być tak skon stru owa ny
jak by do ty czył ob ro tu każ dym in nym to wa -

rem. Kie dyś mó wi ło się, że np. ener gia elek -
trycz na to pro dukt wyż sze go rzę du, spe cjal -
ny. Dziś trak to wa na jest już jak każ dy in ny
pro dukt i tak też po win no być z han dlem emi -
sja mi. Przy go to wa ny sys tem po wi nien jed -
nak za wie rać me cha ni zmy chro nią ce
przed za gro że nia mi ze stro ny du żych kon cer -
nów elek tro ener ge tycz nych, o któ rych mó wił
pro fe sor Le wan dow ski. Nie mam obaw, że
UE zro bi w tym ob sza rze coś nie roz sąd ne go.
Ma my swo ją spe cy fi kę, ma my swo je in te re sy
i po win ni śmy o tym z Unią roz ma wiać. Ale
nie o tym jak obejść nie któ re roz wią za nia,
ograć part ne rów z in nych kra jów, lecz jak
stwo rzyć do bre dla Pol ski me cha ni zmy. Pol -
skie pra wo dla ener ge ty ki jest złe. Je stem po -
słem trze ciej ka den cji i na po cząt ku każ dej,
mi ni stro wie go spo dar ki ogła sza li, że ich prio -
ry te tem bę dzie stra te gia dla ener ge ty ki w per -
spek ty wie 20-25 lat. Tym cza sem, stra te gie co
chwi lę zmie nia ły się. Do pó ki nie bę dzie ja -
snej i sta bil nej stra te gii wo bec sek to ra, do pó -
ty bę dzie my mie li do czy nie nia z nie po ko jem
wśród elek tro ener ge ty ków, ale i kon su men -
tów ener gii. Mu si my tak że wzmoc nić me ry -
to rycz nie na szą re pre zen ta cję w Unii, któ ra
pra cu je przy nada wa niu ak tom praw nym
osta tecz ne go kształ tu. A ele men tem te go
wzmoc nie nia są te go ro dza ju dys ku sje, wy -
pra co wy wa nie wspól nych po glą dów w kra ju.

• Je śli cho dzi o na sze od dzia ły wa nie
na kształt po wsta ją cych w Unii do ku men -
tów, to na eta pie gło so wa nia nad ni mi, jest
już na to za póź no. My się po win ni śmy z na -
szą ar gu men ta cją włą czać wów czas gdy do -
ku men ty są przez Ko mi sję Eu ro pej ską wy -
pra co wy wa ne. Ma my spe cy ficz ną elek tro -
ener ge ty kę. I je że li dla UE15 oraz dla nas
bę dą przy ję te te sa me kry te ria, to nie bę dzie -
my mieć w kra ju zrów no wa żo ne go roz wo ju,
a przy rost kosz tów zwią za ny ze speł nie niem
wy ma gań UE, od no śnie ochro ny śro do wi -
ska, bę dzie u nas wyż szy niż w in nych kra -
jach.

– A. Czer wiń ski: – Pro ble my ma my nie
tyl ko my. Dzień wcze śniej by łem w Mo żej -
kach, na Li twie i też dys ku to wa li śmy na po -
dob ne te ma ty. Na Li twie elek trow nie opa la ne
są łup kiem bi tu micz nym, to tra ge dia dla at -
mos fe ry.

– S. Kry stek: – Jest pro blem ab sorb cji
przez rzą dzą cych uwag, wnio sków, prze my -
śleń ja kie po ja wia ją się w te go ro dza ju dys ku -
sjach. Po przed nia eki pa otrzy my wa ła je i wę -
dro wa ły do ko sza. Kon sul ta cje ak tów praw -
nych, roz wią zań by ły po zor ne. Te raz at mos -
fe ra jest in na, lep sza. W opra co wy wa niu roz -
wią zań dla sek to ra mu szą uczest ni czyć elek -
tro ener ge ty cy, bo oni ma ją wie dzę i do świad -
cze nie. Mi mo po pra wy at mos fe ry na dal nic

się nie dzie je z ener ge ty ką ją dro wą, po dob nie
z wy ko rzy sta niem ogrom nych re zerw tkwią -
cych w cie płow nic twie. W Pol sce je dy nie
Vat ten fall za mie rza w tym seg men cie bu do -
wać no wo cze sny blok w War sza wie. Rząd
pol ski, po dob nie jak swe go cza su duń ski, po -
wi nien wy dać usta wę o li kwi da cji, daj my
na to, w cią gu pię ciu lat ko tłów wod nych
(pra co wa ły by jak w Da nii na 3% moż li wo ści,
ja ko re zer wa), co ozna cza ło by au to ma tycz nie
wzrost spraw no ści o 40%. Ko lej na spra wa, to
pro blem bu do wy elek trow ni na głów nych do -
pły wach Wi sły, ja ko spo sób za po bie że nia po -
wo dziom, co po win no być ob ję te cen tral nym
pro gra mem. Za po ry by ły by bu do wa ne przez
pań stwo, a elek trow nie przez pry wat nych in -
we sto rów, na za sa dach ko mer cyj nych.

• Unia Eu ro pej ska usta mi jej pro mi nent -
nych przed sta wi cie li twier dzi, że ten pro eko -
lo gicz ny pro gram zak ty wi zu je go spo dar ki
unij nych kra jów. Ja ki mo że być spo dzie wa -
ny bi lans zy sków w pol skiej go spo dar ce
z roz wo ju sek to rów go spo dar ki pra cu ją cych
na rzecz ochro ny śro do wi ska i strat wy ni ka -
ją cych ze wzro stu kosz tów wy twa rza nia
ener gii?

– J. Pie kacz: – Ko mi sja pro wa dzi ana li zę
zy sków i strat. Za an ga żo wa ny w pra cę
nad Pa kie tem Kli ma tycz nym pra cow nik Ko -
mi sji Eu ro pej skiej po twier dził w roz mo wie
ze mną, że z wy li czeń Ko mi sji wy ni ka, iż ów
bi lans „zy sków” i „strat” do 2020 ro ku bę dzie
dla Pol ski ze ro wy, to zna czy, że w prze ci -
wień stwie do wie lu in nych państw pol ska go -
spo dar ka nie do pła ci do wdro że nia Pa kie tu
– zy ski z uno wo cze śnie nia go spo dar ki i po -
pra wy in no wa cyj no ści po kry ją po nie sio ne
kosz ty. Trze ba pod kre ślić, że roz ło że nie obo -
wiąz ków po prze pro wa dze niu re form wy ni -
ka ją cych z Pa kie tu, nie jest wszę dzie ta kie sa -
mo, ale jest zróż ni co wa ne ze wzglę du na po -
ziom roz wo ju go spo dar cze go, dzię ki cze mu
no we pań stwa unii ma ją „ta ry fę ulgo wą”.

Ja kie są ra cjo nal ne po wo dy, aby ener gia
by ła w Pol sce o po ło wę tań sza niż w in nych
kra jach? Pła ce są niż sze, ale prze cież u nas
w elek trow niach za trud nio nych jest 3–4 ra zy
wię cej pra cow ni ków niż w in nych kra jach
UE. Kosz ty ro bo ci zny za tem kom pen su ją się,
a ce ny urzą dzeń są po dob ne itd. Ce ny ener gii
są ni skie, bo od lat by ły utrzy my wa ne sztucz -
nie na ni skim po zio mie. Owo co wa ło to bra -
kiem in we sty cji. Ogrom ny kraj, ja kim jest
Pol ska, bu du je dzi siaj, i to z wiel ki mi kło po -
ta mi fi nan so wy mi, le d wie trzy blo ki w elek -
trow niach. To po waż ne za nie dba nie. Wdro -
że nie pro gra mu re duk cji emi sji ga zów cie -
plar nia nych bę dzie ozna cza ło, że na sze przy -
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dzia ły emi sji bę dą war te ok. 26 mld zł. Więk -
szość z nich bę dzie sprze da wać rząd Pol ski
na au kcjach.. Część uzy ska nych środ ków po -
win na być kie ro wa na na roz wój od na wial -
nych źró deł ener gii, po pra wę efek tyw no ści
jej zu ży cia, wspar cie tech no lo gii CCS, itp.
Na pew no część trze ba bę dzie prze zna czyć
na po moc so cjal ną dla od bior ców, któ rych nie
bę dzie stać na droż szą ener gię. Na le ży przede
wszyst kim jed nak pod kre ślić, że dys po no wa -
nie tak du ży mi środ ka mi da je ogrom ną szan -
sę dla wspar cia mo der ni za cji pol skiej ener ge -
ty ki, roz wo ju ko ge ne ra cji, któ rej po ten cjał
jest trzy krot nie więk szy od obec nie wy ko rzy -
sty wa ne go, jak rów nież dla roz wo ju pro duk -
cji bio ma sy, itp. Ta ka in we sty cja szyb ko się
zwró ci spo łe czeń stwu, bo po sia da nie prze sta -
rza łej ener ge ty ki bę dzie nie opła cal ne. W Pol -
sce le d wie 10 tys. ha grun tów wy ko rzy stu je
się do pro duk cji bio pa liw, a 350 tys. ha to po -
ziom wska zy wa ny w ana li zach, aby osią gnąć
cel wy zna czo ny dla od na wial nych źró deł
ener gii na 2010 ro ku. To ogrom na szan sa dla
pol skiej wsi. Niech ona za cznie za ra biać,
a nie żyć z do ta cji.

– M. Ściąż ko: – Je że li na wet zwięk szy my
i to znacz nie udział ener gii od na wial nej w cał -
ko wi tym zu ży ciu ener gii, to i tak nie roz wią -
że my pro ble mu po kry cia ro sną ce go za po trze -
bo wa nia na ener gię. Mu si my za tem roz wi jać
in ne tech no lo gie, któ re po win ny być bar dziej
pro eko lo gicz ne niż do tych cza so we. To nie
mo że być pro sta mo der ni za cja te go co jest, to
za ma ło. To mu szą być zu peł nie no we tech no -
lo gie m.in. wę glo we. A tych no wych tech no -
lo gii i wy twór ców sprzę tu no wej ge ne ra cji nie
ma. Oni się po ja wią w koń cu, a my bę dzie my
mu sie li pła cić wy so ką war tość do da ną za no -
wość. W Pol sce nie ma re al nej ini cja ty wy
włą cze nia się w stwo rze nie tych no wych tech -
no lo gii. To sa mo do ty czy ener ge ty ki od na -
wial nej, choć na mniej szą ska lę. Ta ki spo sób
po stę po wa nia bę dzie nas dro go kosz to wał.

– K. Lip ko: – Wcze śniej czy póź niej w Eu -
ro pie po wsta nie ry nek, na któ rym bę dzie się
han dlo wa ło upraw nie nia mi do emi sji.
A w dłuż szej per spek ty wie, Pol ska bę dzie
na nim ku po wa ła upraw nie nia, nie zaś sprze -
da wa ła. Go spo dar ka bę dzie ich mu sia ła ku pić
wię cej niż pań stwo bę dzie mia ło przy dzia łów.
Po wsta nie praw do po dob nie gieł da, bo bę dzie
mu sia ła po wstać ja kaś plat for ma, na któ rej ten
han del bę dzie się od by wał. Sko ro tak, to nie
tyl ko ener ge ty ka, ale i in ne pod mio ty po ja wią
się na niej by upraw nie nia ku po wać. I są gło -
sy, że mo gą to być rów nież pro du cen ci urzą -
dzeń dla ener ge ty ki, któ rzy koszt upraw nień
bę dą wmon to wy wa li w ce nę no wo cze snych

urzą dzeń ku po wa nych przez sek tor. Nie mo że
tak że umknąć na szej uwa dze bez pie czeń stwo
pra cy sys te mów w ukła dzie gdy elek trow nie
bę dą mu sia ły ku po wać upraw nie nia na gieł -
dzie, gdzie ma miej sce, w po zy tyw nym te go
sło wa zna cze niu, spe ku la cja. Gdy elek trow nia
bę dzie ku po wa ła upraw nie nia po ce nie dla
niej opła cal nej, to wszyst ko w po rząd ku. Ale
je śli nie, to po ja wi się dy le mat – ku po wać
i pra co wać, czy mo że za prze stać pro duk cji.
Już dzi siaj jest ta ka sy tu acja, że jesz cze nie ma
han dlu upraw nie nia mi na gieł dzie a ce ny
ener gii na pol skiej gieł dzie ule ga ły du żym
zmia nom tyl ko ze wzglę du na spo sób in for -
mo wa nia o po dej mo wa niu de cy zji o przy dzia -
le upraw nień. W tych dniach na stą pi ły pro ble -
my ze  zbi lan so wa niem po trzeb i moż li wo ści
oraz za pew nie niem bez pie czeń stwa Kra jo we -
go Sys te mu Elek tro ener ge tycz ne go.

– J. Le wan dow ski: – Nie ro zu miem dzia łań
Ko mi sji Eu ro pej skiej w spra wie ko ge ne ra cji.
Z jed nej stro ny – wspie ra ona ko ge ne ra cję,
z dru giej zaś – de fi cyt upraw nień do emi sji
dwu tlen ku wę gla w la tach 2008–2016 spra -
wia, że na tu ral nym za cho wa niem by ła by li -
kwi da cja ko ge ne ra cji i pro duk cja w ko tłach
wod nych. W wa run kach po dyk to wa nych
przez UE ta kie za cho wa nie dyk tu je ra chu nek
eko no micz ny. Przy go to wy wa ne w Unii no we
prze pi sy, gdy by we szły w ży cie w pro po no wa -
nym kształ cie i za czę ły obo wią zy wać od ro -
ku 2016, ozna cza ły by, iż w Pol sce na le ży prze -
bu do wać ca ły ob szar cie płow nic twa nie tyl ko
prze cho dząc na ko ge ne ra cję, ale tak że eli mi -
nu jąc wę giel ja ko pa li wo. W tej sy tu acji do ku -
ment „Po li ty ka ener ge tycz na...” opra co wy wa -
ny po raz dru gi nie po wi nien być tyl ko po li ty -
ką, ale tak że za wie rać stra te gię, czy li me cha ni -
zmy ko niecz nej prze bu do wy po szcze gól nych
seg men tów sek to ra. Unia wpro wa dza me cha -
ni zmy praw ne tak szyb ko, że nie na dą ża
za tym tem po zmian tech no lo gicz nych.

– A. Czer wiń ski: – Swe go cza su dłu go
dys ku to wa no nad tym czy ma być wol ny ry -
nek ener gii. Dziś już tej dys ku sji nie ma, bo
wia do mo, że wol ny ry nek ener gii mu si funk -
cjo no wać nie zwłocz nie. Te raz, z ko lei, dys -
ku tu je my o li mi tach emi sji za nie czysz czeń.
Ja je trak tu ję ja ko na rzę dzia w rę kach rzą du
słu żą ce wdro że niu pew nych me cha ni zmów,
któ re obro nią pol ską go spo dar kę i koń co we -
go od bior cę ener gii, je śli bę dą sen sow nie
uży wa ne. Al bo spo wo du ją oka le cze nia, gdy
nie bę dzie my ich uży wa li roz sąd nie. Trze ba
przy go to wać ta kie roz wią za nia praw ne, któ re
są moż li we do wpro wa dze nia, są ak cep to wal -
ne spo łecz nie, ma ją cha rak ter krót ko - i dłu go -
okre so wy oraz wy zna cza ją za da nia wszyst -
kim od po wie dzial nym za prze bieg pla no wa -
nych pro ce sów. W par la men cie, w więk szo -

ści rzą dzą cej, zda je my so bie spra wę z ko -
niecz no ści upo rząd ko wa nia pra wa dzia ła ją -
ce go w ob sza rze ener ge ty ki. Ju tro ma my spo -
tka nie Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge -
ty ki z pre mie rem Paw la kiem. Po sta wi my mu
wie le py tań, w tym nie któ re z tych ja kie już
pa dły i jesz cze pad ną w tej dys ku sji. W cią gu
lu te go od bę dą się ko lej ne spo tka nia dys ku -
syj ne i mam na dzie ję, że za oko ło trzy mie sią -
ce przed sta wi my stra te gię z pla no wa nym har -
mo no ga mem dzia łań.

– J. Pie kacz: – Opra co wy wa ne przez nas
w Pol sce pro gra my i po li ty ki ma ją nie zmien -
nie cha rak ter na tu ry ogól nej. Nie na da je my im
kon kret nych kształ tów jak ro bią to np. Niem -
cy. Gdy opra co wy wa no Pa kiet 3x20% Niem cy
po wie dzie li: – zre du ku je my emi sję CO2do 2020 ro ku o 40%. Po czte rech mie sią cach
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po pra wi li się i po wie dzie li, że jed nak zre du ku -
ją emi sję CO2 ,, tyl ko” o 36% i zro bią to
w na stę pu ją cy spo sób: do 2020 r. po dwo ją
wiel kość ko ge ne ra cji, zmo der ni zu ją prze mysł
i elek tro ener ge ty kę, roz bu du ją od na wial-
ne źró dła ener gi itd. I bę dzie to kosz to wa ło
31 mld eu ro. Wy li czo no, że gdy by te go nie
zro bi li, to do dat ko wy koszt za ku pu ener gii
do 2020 r. wy niósł by 36 mld eu ro. Jest to więc
dzia ła nie biz ne so we, na któ rym nie miec ka go -
spo dar ka za ro bi 5 mld eu ro. Do pie ro tak opra -
co wa ny pro gram jest rze czy wi stym pro gra -
mem dla ener ge ty ki. Czy wi dzie li ście pań stwo
na sze pro gra my w ten spo sób opra co wa ne?

• Du że kon tro wer sje, a w nie któ rych przy -
pad kach za po wie dzi in ter wen cji państw
człon kow skich w Eu ro pej skim Try bu na le
Spra wie dli wo ści, po wo du je opu bli ko wa ny
w Pa kie cie Kli ma tycz nym pro jekt dy rek ty wy
Par la men tu i Ra dy, do ty czą cy pro mo cji roz -
wo ju ener ge ty ki od na wial nej. Obej mu je on
wy twa rza nie ener gii elek trycz nej, cie pła
i chło du oraz pa liw trans por to wych. Usta na -
wia obo wiąz ko we udzia ły ener gii wy twa rza -
nej w OZE w ener gii fi nal nej, co wpro wa dza
pew ną ela stycz ność wy ma gań. Pol ska ma
mieć ten udział w 2020 r. na po zio mie 15 %
(w 2005 r. wg KE ten udział mie li śmy na po -
zio mie 7,2 %).

W od nie sie niu do ener gii elek trycz nej
obo wią zu je obec nie dy rek ty wa 2001/77/WE,
któ ra za kła da osią gnię cie udzia łu ener gii
z OZE w ska li UE na po zio mie 21 %
w 2010 r. Wg ak tu al nej oce ny, przy to czo nej we
wstę pie do no wej dy rek ty wy moż li we bę dzie
osią gnię cie tyl ko 19 %. Sy tu acja w tym za kre -
sie jest róż na w po szcze gól nych pań stwach
(por. ze sta wie nie da nych na wy kre sie).

W pro jek cie dy rek ty wy w usta le niu wy ma -
ga nych udzia łów ener gii z OZE na 2020 r.
wzię to pod uwa gę po ziom udzia łu ener gii
od na wial nej w 2005 r. po więk szo ny o ar bi -
tral ną war tość 5.5% dla każ de go kra ju
i war tość wy ni ka ją cą z po mno że nia za ło żo -
ne go moż li we go do uzy ska nia wzro stu pro -
duk cji ener gii od na wial nej na po zio mie 0,16
toe/miesz kań ca, sko ry go wa ne go współ czyn -
ni kiem wa gi uwzględ nia ją cym róż ni ce
w PKB na miesz kań ca. Nie by ła uwzględ nio -
na ist nie ją ca struk tu ra pa li wo wa elek tro -
ener ge ty ki, co ma istot ne zna cze nie dla Pol -
ski. Speł nie nie wy ma gań pro po no wa nej dy -
rek ty wy bę dzie wy ma ga ło, obok sys te mu wy -
da wa nia i we ry fi ka cji świa dectw po cho dze -
nia (zie lo nych cer ty fi ka tów), do kład nej sta -
ty sty ki i ko or dy na cji po mię dzy ener ge ty ką,
cie płow nic twem i trans por tem, co spo wo du -
je do dat ko we kosz ty.

Czy w związ ku z po wyż szym moż na uznać
za wła ści wy spo sób okre śle nia obo wiąz ko -

we go udzia łu ener gii od na wial nej w pań -
stwach człon kow skich? Czy w na szych wa -
run kach jest moż li we osią gnię cie, po pierw -
sze, in dy ka tyw ne go ce lu 7.5 % udzia łu ener -
gii elek trycz nej wy twa rza nej w OZE w cał -
ko wi tym zu ży ciu brut to w 2010 r. i, po dru -
gie, 15% ener gii wy twa rza nej w OZE
w struk tu rze ener gii fi nal nej w 2020 r.?

– K. Lip ko: – Są dzę, że pierw sze pro po zy -
cje Ko mi sji Eu ro pej skiej w tym wzglę dzie
by ły bar dzo ide ali stycz ne. Obec ne, zmie nio -
ne i zmniej szo ne są mniej ide ali stycz ne, ale
na dal trud ne do re ali za cji. Świad czy o tym
choć by fakt, że nie mal wszyst kie kra je pro te -
stu ją prze ciw ko nim.

– J. Pie kacz: – Na pro blem pro po no wał -
bym spoj rzeć nie tyl ko z punk tu wi dze nia
eko lo gicz ne go, ale tak że z punk tu wi dze nia
uza leż nie nia eko no micz ne go i po li tycz ne go
Eu ro py od do staw pa liw. Jesz cze dwa la ta te -
mu bar dzo czę sto po ka zy wa no na se mi na -
riach w Bruk se li trój kąt ob ra zu ją cy pod sta -
wo we pro ble my eu ro pej skiej ener ge ty ki. Był
to trój kąt za wie ra ją cy Stra te gię Li zboń ską
(kon ku ren cyj na go spo dar ka) – Pro to kół
z Kio to (eko lo gia) – i Mo skwę (bez pie czeń -

stwo do staw ener gii). Mu si my zda wać so bie
spra wę, że w tej chwi li Ro sja do star cza
do Eu ro py 25% ga zu i bu du je dwa ru ro cią gi,
któ re pod nio są znacz nie jej udział w do sta -
wach ga zu. Gdy by nic nie ro bić, uza leż nie nie
Eu ro py od ze wnętrz nych do staw ener gii sta -
ło by się nie bez piecz ne. Unia uzna ła, że war -
to po nieść kosz ty aby sto pień te go uza leż nie -
nia zmniej szyć. Ten aspekt nie mo że nam
umknąć.

– J. Le wan dow ski: – No tak, my śli się
o nie któ rych pa li wach, ich pro mo cji i uru cha -

mia me cha ni zmy ude rza ją ce w wę giel, któ re -
go w Eu ro pie jest naj wię cej. W ja ki spo sób
po go dzić to z po li ty ką unie za leż nie nia się
od do staw ener gii z ze wnątrz? Spra wa dru ga
– na rzu ca się wskaź ni ki udzia łu ener gii od na -
wial nej w zu ży ciu ener gii nie po prze dziw szy
te go zbi lan so wa niem moż li wo ści w tym
wzglę dzie. Naj pierw rzu ca się po li tycz ne ha -
sła, a po tem na si łę kon stru uje me cha ni zmy,
któ re ma ją do pro wa dzić do ich re ali za cji.

– M. Ściąż ko: – Jest rze czy wi ście tak, że
na po cząt ku Ko mi sja Eu ro pej ska rzu ca pew -
ne ogól ne ha sła. Ich za da niem jest spro wo ko -
wa nie ana liz, dys ku sji, wy mia ny me ry to rycz -
nych po glą dów. Uczest ni czą w tym nie za leż -
ni eks per ci z bar dzo róż nych dzie dzin i kra -
jów. Po ze bra niu wszyst kich wnio sków, opi -
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Sławomir Krystek
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nii, wy ni ków ana liz Ko mi sja Eu ro pej ska ko -
ry gu je jed nak swo je ogól ne ce le po li tycz ne
na da jąc im wa lor ra cjo nal no ści. A za tem, to
co jest pro po no wa ne nie jest jed nak wzię te
z su fi tu. We dług sy mu la cji, 7,5% udział OZE
w zu ży ciu ener gii elek trycz nej w Pol sce
w 2010 r. nie jest za gro żo ny. Co zaś ty czy in -
nych wskaź ni ków do ty czą cych udzia łu OZE
do 2020, a na wet 2030 r. to, za leż nie od sce -
na riu sza, jed ne są in ne zaś nie są za gro żo ne.

– S. Kry stek: – To są wszyst ko je dy nie sta -
ty sty ki. Je że li je den męż czy zna ma dwie ko -
chan ki, a dru gi nie ma żad nej, to sta ty stycz nie
każ dy ma po jed nej. Ty le, że z tej in for ma cji
kom plet nie nic nie wy ni ka. Tu znów po ja wia
się pro blem bra ku pro fe sjo na li zmu przed sta -
wi cie li rzą du zaj mu ją cych się ener ge ty ką.
Jest rze czą ko niecz ną zor ga ni zo wa nie w Pol -
sce Cen trum Stra te gii, gdzie pro fe sjo na li ści
zaj mo wa li by się elek tro ener ge ty ką.

– K. Lip ko: – Mo że my osią gnąć do wol ny
cel je śli cho dzi o ener ge ty kę od na wial ną. Ro -
dzi się tyl ko py ta nie: ile to bę dzie kosz to wa -
ło i ja kie bę dzie mia ło kon se kwen cje dla ca -
łej go spo dar ki i sys te mu elek tro ener ge tycz -
ne go? Więk szość źró deł ener gii od na wial nej
wy ma ga re zer wo wa nia ich pra cy in ny mi źró -
dła mi mniej wraż li wy mi na zja wi ska, szcze -
gól nie po go do we.

– A. Czer wiń ski: – Do ko na nie pre cy zyj -
ne go bi lan su od na wial nych źró deł ener gii
jest pod sta wą do po dej mo wa nia ra cjo nal nych
de cy zji w spra wie roz wo ju OZE. Wy da nie
przez na szych po przed ni ków zgo dy na bu do -
wę 2 tys. farm wia tro wych po ka zu je co się
dzie je gdy te go nie ma. Zgo dy otrzy ma li tak -
że lu dzie bez ka pi ta łu, któ rzy bę dą ni mi han -
dlo wa li. We Fran cji, gdy w cią gu trzech lat
nie roz pocz nie się in we sty cji, tra ci się kon ce -
sję. Bra ko wa ło do tych czas mię dzy re sor to wej
ko or dy na cji dzia łań w spra wach do ty czą cych
elek tro ener ge ty ki, przy czym od czu wa ło się
do mi na cję mi ni stra skar bu za miast mi ni stra
go spo dar ki. Pierw sze od czu cia mo gą być ta -
kie, że zbyt wol no dzia ła my by te spra wy
zmie nić. Ale za pew niam, że przy go to wu je my
upo rząd ko wa ne, kom plek so we pro po zy cje
i już nie dłu go bę dą wi docz ne efek ty. I ostat -
nia uwa ga, ce ny ener gii bę dą wol ne, ale bę -
dzie też wspar cie dla naj słab szych eko no -
micz nie. Szcze gó ły w tym wzglę dzie nie dłu -
go po ka że my.

• Obo wią zek uzy ska nia oszczęd no ści zu -
ży cia ener gii pier wot nej o 20% w per spek ty -
wie do 2020 r., w od nie sie niu do pro gnoz za -
kła da ją cych do tych cza so we dzia ła nia, sta -
no wi rów nież trud ne wy zwa nie dla Pol ski.
Śred nio zu ży wa my 2 ra zy mniej ener gii pier -
wot nej i rów nież elek trycz nej na miesz kań ca
w po rów na niu do sta rej UE. Jed no cze śnie,

zu ży cie ener gii na jed nost kę PKB jest oko -
ło 2,5 ra za wyż sze niż w sta rej UE (por. wy -
kre sy). Te wskaź ni ki świad czą, że ist nie ją re -
zer wy efek tyw no ści ener ge tycz nej go spo dar -
ki, na to miast z ab so lut ną oszczęd no ścią zu -
ży cia ener gii mo gą być kło po ty, je śli Pol ska
chce się roz wi jać go spo dar czo. Czy je ste śmy
w sta nie spro stać ta kie mu wy zwa niu?

– M. Ściąż ko: – W sce na riu szu, w któ rym
do 2020 r. PKB bę dzie wzra sta ło śred nio,
rocz nie w Pol sce o ok. 5%, a mię dzy ro -
kiem 2020–2030 o 4,2–4,3%, glo bal ny
wzrost zu ży cia ener gii elek trycz nej w kra ju
od 2005 do 2030 r. wy nie sie 40–90%.

– J. Pie kacz: – Je że li rząd nie zaj mie się
po waż nie pro mo cją wzro stu efek tyw no ści

zu ży cia ener gii, to z te go nic nie bę dzie.
Z tym trze ba do trzeć, co ro bi się w in nych
kra jach, do każ de go czło wie ka z osob na.
Trze ba mu po wie dzieć co to jest w isto cie
efek tyw ność ener ge tycz na, dla cze go to się
ro bi i po co. Trze ba z tym do trzeć do pro jek -
tu ją cych bu dyn ki że by prze ję li się pro ble -
mem prze ni kal no ści ciepl nej ścian obiek tów.
Dziś ob ostrze nia w tym wzglę dzie do ty czą
u nas tyl ko bu dyn ków o po wierzch ni po wy -
żej 1000 m2. Per ma nent nie bra ku je pie nię dzy
na do pła ty do ter mo re no wa cji bu dyn ków.
Ro bi my mniej niż ma ło w za kre sie po pra wy
efek tyw no ści zu ży cia ener gii, a po ten cjał jest
ol brzy mi.

• Wy da je się, że oszczę dza nie ener gii zin -
ten sy fi ku je się wów czas gdy od bior cy od czu -
ją rze czy wi ste kosz ty ener gii. Praw dzi we ce -
ny ener gii, bez uru cho mia nia spe cjal nych
me cha ni zmów, spo wo du ją oszczęd ne go spo -
da ro wa nie nią. Ob ser wo wa li śmy to już na
po cząt ku lat 90.

– S. Kry stek: – Sam ry nek, sa me ce ny nie
za ła twią spra wy. Pań stwo mu si jed nak uru -
cho mić me cha ni zmy wspo ma ga nia oszczę -
dza nia ener gii.

– K. Lip ko: – Cel do ty czą cy po pra wy
efek tyw no ści zu ży cia ener gii jest dla nas
do zre ali zo wa nia. My śmy przez ostat nie bli -
sko 20 lat ra dy kal nie zmniej szy li ener go -
chłon ność go spo dar ki. Ale na po cząt ku prze -
mian ustro jo wych włą czy li się w to po li ty cy,
rząd mó wiąc, że go spo dar kę bę dzie my prze -
kształ ca li w ta kim to a ta kim kie run ku. Dziś
mu si się stać to sa mo. A wspar ciem dla ta kich
dzia łań mo gło by być po wo ła nie do ży cia
wspo mnia ne go tu wcze śniej Cen trum Stra te -
gicz ne go.

• Dzię ku je my za roz mo wę.
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• Czy w sy tu acji, kie dy Pol ska mu si prze -
strze gać pra wa Unii Eu ro pej skiej, któ re wy -
ni ka z re ali za cji unij nej po li ty ki ener ge tycz -
nej, ist nie je do sta tecz ny ob szar kre owa nia
pol skiej po li ty ki ener ge tycz nej? W ja kich
dzie dzi nach?– J. Ła ska wiec: – Nie za po mi naj my, żeprze cież Unia to tak że Pol ska. Pod pi sa li śmyTrak tat Przed ak ce syj ny, na stęp nie Ak ce syj -ny, w Ko pen ha dze zgo dzi li śmy się na okre -ślo ne za pi sy itd. Unia to nie są pra wa fi zycz -ne, w któ rych wszyst ko jest da ne, spraw dzo -ne, za pi sa ne. To sys tem gło so wań, róż ne goro dza ju pro ce dur, któ re al bo sto su je się zeznaw stwem i wte dy osią ga okre ślo ne ce le,bądź też nie chce się ich sto so wać, al bo niepo tra fi i wte dy jest to co jest. Za tem suk cesbądź po raż kę mo że my za wdzię czać tyl koso bie.
• To jest ar gu men ta cja do kład nie ta ka sa -

ma jak przed sta wi cie li Ko mi sji Eu ro pej skiej.
Gdy tyl ko za czy na my mó wić o trud nych dla
nas spra wach, na tych miast sły szy my: – pod -
ję li ście zo bo wią za nia, to trze ba ich do trzy -
my wać. Nie za leż nie od te go czy te zo bo wią -
za nia są wy ko nal ne, czy nie.

– J. Pie kacz: – Je że li przy go to wy wa ne sąpro jek ty dy rek tyw, to prze cież nie dzie je sięto w ta jem ni cy. Wie dzą o tym na si lu dzie,któ rzy przy tym pra cu ją, wie dzą spe cja li ściza trud nie ni w na szym przed sta wi ciel stwieprzy Unii. Na stęp nie pro jek ty dy rek tywuzgad nia ne są przez Par la ment Eu ro pej ski,Ra dę Eu ro pej ską i w koń cu przez rzą dy po -szcze gól nych kra jów. Przed sta wi cie le na sze -go rzą du uczest ni czą w co ty go dnio wych spo -tka niach i ne go cju ją wa run ki, któ re w trak cietrwa nia owych spo tkań uzgad nia się. O tymja ki kształt przy bio rą po szcze gól ne roz wią za -nia de cy du ją ci, któ rzy przy cho dzą z prze my -śla ny mi pro jek ta mi i po tra fią do nich prze ko -nać. Za tem na sze pro po zy cje, je śli w ogó lesą, „nie prze cho dzą” to zna czy, że pre zen tu je -my zbyt sła bą ar gu men ta cję by do nich prze -ko nać. A ona jest sła ba, bo pol ski rząd nie mawspar cia nie za leż nej, pro fe sjo nal nej in sty tu -cji do rad czej. W związ ku z tym, ska za ny jestna róż nych do rad ców, ma ją cych róż ne opi niei in te re sy. Unia nam ni cze go nie two rzy, niena rzu ca, je ste śmy bo wiem współ au to ra miroz wią zań, któ re w niej po wsta ją. Pa mię taj -my tak że, że dy rek ty wy UE wska zu ją ce le

do osią gnię cia i kie run ki ocze ki wa nych dzia -łań, a o spo so bie ich osią gnię cia de cy du jąkra je człon kow skie. Wie le za tem za le ży odumie ję tne go prze nie sie nia dy rek tyw dopra wa kra jo we go. W tym za kre sie wi dzę du -że moż li wo ści dzia ła nia dla pol skie go rzą du.– M. Sem czuk: – Pol ska ma moż li wo ścikre owa nia nie tyl ko wła snej po li ty ki ener ge -tycz nej, ale rów nież po li ty ki eu ro pej skiej.Je ste śmy du żym i waż nym pań stwem człon -kow skim z cze go wy ni ka ją pew ne przy wi le -je, ale też obo wiąz ki uczest nic twa w eu ro pej -skiej dys ku sji o kształ cie po li ty ki ener ge -tycz nej.Na le ży pod kre ślić, że Pol ska jest współ -twór cą pa kie tu 3 x 20%, któ ry pod le ga taksze ro kim dys ku sjom w ostat nim cza sie – ce lete wspar li na si przy wód cy na mar co wymszczy cie UE w 2007 ro ku.Pol ska po win na mieć spój ną kon cep cjękształ to wa nia po li ty ki ener ge tycz nej nawszyst kich po zio mach dzia ła nia – to zna czyna po zio mie sa mo rzą dów (w gmi nach, po -wia tach i wo je wódz twach), na po zio mie kra -jo wym i eu ro pej skim, a na wet świa to wym,ja ko że zo sta li śmy ostat nio człon kiem Mię -

DYSKUSJA REDAKCYJNA

12

W wy ni ku hi sto rycz nych uwa run ko wań, po li ty ki eko lo gicz nej Unii Eu ro pej skiej oraz za nie dbań ad mi ni stra cji rzą -
do wej kra jo we elek trow nie i elek tro cie płow nie zna la zły się w sy tu acji, któ rą dziś moż na zdia gno zo wać ja ko po czą -
tek sta nu za gro że nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go pań stwa w ob sza rze za pew nie nia do staw ener gii elek trycz nej.
Jest to spo wo do wa ne przede wszyst kim sku mu lo wa niem się w cza sie trzech zja wisk:

– zna czą ce go wzro stu za po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną, a przede wszyst kim moc w szczy cie ob cią że nia,
– ni skie go przy dzia łu upraw nień do emi sji dwu tlen ku wę gla,
– nie do sto so wa nia emi sji z ko tłów ener ge tycz nych dwu tlen ków siar ki i tlen ków azo tu, za pi sa nych w Trak ta cie

o Przy stą pie niu do Unii Eu ro pej skiej.
W świe tle tych fak tów za ło że nia przy go to wy wa ne go do ku men tu „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 ro ku” oraz

pla no wa ne no we li za cje dy rek tyw UE do ty czą cych ochro ny śro do wi ska bu dzą w śro do wi sku elek tro ener ge ty ków nie -
po kój i wie le py tań.

Stąd Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po sta no wi ła zor ga ni zo wać dys ku sję, w cy klu dys ku sji re -
dak cyj nych or ga ni zo wa nych na naj bar dziej pa lą ce dla pol skiej ener ge ty ki te ma ty, pod ha słem „Po li ty ka ener ge tycz -
na Pol ski do 2030 ro ku a Pa kiet Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny UE”.

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Je rze go Ła skaw ca – Pre ze sa Za rzą du Po łu dnio wo Za chod niej Gru py Ener ge tycz nej,
– Jac ka Pie ka cza – Dy rek to ra ds. Współ pra cy z Unią Eu ro pej ską Vat ten fall He at Po land,
– Mi ro sła wa Sem czu ka – Dy rek to ra Pol sko -Ja poń skie go Cen trum Efek tyw no ści Ener ge tycz nej w Kra jo wej Agen cji

Po sza no wa nia Ener gii S.A.,
– Grze go rza Wi śniew skie go – Pre ze sa Za rzą du In sty tu tu Ener ge ty ki Od na wial nej.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Dr Mi ro sław Du da z ARE – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek – Dy rek -

tor Ge ne ral ny IGE iOŚ.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku

a Pakiet Energetyczno-Klimatyczny



dzy na ro do wej Agen cji Ener gii, czy też na fo -rum ONZ (je ste śmy prze cież go spo da rzemŚwia to wej Kon fe ren cji Kli ma tycz nej w Po -zna niu). Po li ty ka ener ge tycz na na po zio miekra jo wym nie mo że więc być wy rwa na z tychkon tek stów. Ist nie je za tem sze ro ki ob szarkre owa nia po li ty ki ener ge tycz nej – pol skiej,lo kal nej, ale tak że eu ro pej skiej i świa to wej.
• Je śli więc okre ślo ne roz wią za nia nie za -

do wa la ją nas, to pre ten sje mo że my mieć tyl -
ko do sie bie?– J. Pie kacz: – Przede wszyst kim dzia ła -my za póź no. Kie dy po ja wia się pro jekt dy -rek ty wy, pra ca nad nim po win na roz po cząćsię nie mal na tych miast. Tym cza sem, u nasprzez wie le mie się cy nikt się nim nie zaj mu -je i do pie ro w ostat niej chwi li za czy na byćte ma tem prac. W Vat ten fall -u uczest ni częw pra cach ze spo łu opi niu ją ce go pro jek tyunij nych dy rek tyw. U nas naj póź niej w mie -siąc od uj rze nia świa tła dzien ne go przez ta kipro jekt ma my go to we sta no wi sko na je go te -mat, przy naj mniej w ogól nych za ry sach.– G. Wi śniew ski: – W ener ge ty ce, gdy bytyl ko Pol ska chcia ła i po tra fi ła mo gła by miećbar dzo wie le do po wie dze nia. Wbrew po zo -rom, nie ma bo wiem wspól nej po li ty ki ener -ge tycz nej Unii i ta kie czyn ni ki jak du ży ry -nek, ol brzy mie za so by wę gla i od na wial neza so by ener ge tycz ne czy nią z nas po ten cjal -nie du że go gra cza. W prze ci wień stwie do ta -kich ob sza rów jak rol nic two, czy np. kon ku -ren cyj ność znacz nie bar dziej prze re gu lo wa -nych niż ener ge ty ka i gdzie mo że my zdzia -łać nie wie le. Nie po tra fi my jed nak wy ko rzy -stać tych atu tów. W Pol sce po wsta ła do syćbo le sna lu ka po li kwi da cji Rzą do we go Cen -trum Ba dań Stra te gicz nych. To praw da, żeono dzia ła ło źle. Ale nie na le ża ło go li kwi do -wać lecz spra wić by dzia ła ło do brze. A onoby ło szcze gól nie pre dy sty no wa ne do bez -stron ne go zaj mo wa nia się, w spo sób wy -prze dza ją cy, stra te gicz ny mi spra wa mi ener -ge ty ki. Unij ne re gu la cje praw ne do ty czą ceener ge ty ki ma ją cha rak ter ra mo wy. Je że liwięc na wet prze ga pi my coś na eta pie po -wsta wa nia te go pra wa, to ma my wie le swo -bo dy pod czas je go im ple men ta cji. W ob sza -rze ener ge ty ki trud no więc mó wić o prze re -gu lo wa niu pra wa unij ne go. Za sa dy rzą dzą ceUE na da ją du ży prio ry tet tzw. par ty cy pa cjikra jów i part ne rów po za rzą do wych i bę dącdu żym kra jem z tej za sa dy też sła bo ko rzy -sta my, a po tem na rze ka my, że Unia to „oni”.Unię tym szyb ciej uzna my za na szą, im bę -dzie my mie li więk szy wpływ na po wsta ją cew niej roz wią za nia. A czy bę dzie my mie li– za le ży wy łącz nie od nas.– M. Sem czuk: – Tak jak spraw służ byzdro wia nie moż na zo sta wić tyl ko le ka rzom,tak spraw ener ge ty ki tyl ko ener ge ty kom.Chciał bym przy po mnieć o efek tyw no ściener ge tycz nej, któ ra jest prze mil cza nym naj -czę ściej ele men tem po li ty ki 3 x 20%. W tejma te rii nie tyl ko nie wie le ro bi my, ale istot nedzia ła nia są wręcz wstrzy my wa ne. Ma my do -

bry Na ro do wy Plan Efek tyw no ści Ener ge -tycz nej, przy ję ty przez rząd i prze sła nydo Unii Eu ro pej skiej w czerw cu ubr. Pro szęspraw dzić czy jest on rze czy wi ście re ali zo -wa ny. Pro jekt dłu go ter mi no wych umów(LTA) mię dzy rzą dem a prze my słem w ce luob ni że nia zu ży cia ener gii nie jest na wet dys -ku to wa ny... Usta wa o efek tyw no ści ener ge -tycz nej – w lip cu 2007 ro ku Mi ni ster stwoGo spo dar ki ogło si ło za ło że nia do tej usta wy.Czy są one jesz cze ak tu al ne po dra ma tycz -nych pod wyż kach cen ener gii? Jak re ali zo -wa na jest wzor co wa ro la sek to ra pu blicz ne gow za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej?W sek to rze bu dow nic twa – po zmia nachpra wa bu dow la ne go za ska ku ją ce jest to, żete raz wol no bu do wać do my o 30% mniejefek tyw nie ener ge tycz nie niż po przed nio. Brak jest w Pol sce ośrod ka de cy zyj ne go,któ ry by ste ro wał, ko or dy no wał dzia ła niaw sek to rze elek tro ener ge ty ki. Mó wi się, żena sza ener ge ty ka ma za spo ko ić po trze by od -bior ców. Nikt na to miast nie mó wi o ste ro wa -niu po py tem (DSM) co jest re ali zo wa new wie lu kra jach np. w USA, Wiel kiej Bry ta -ni, we Wło szech. Sek tor elek tro ener ge tycz nyw spo sób na tu ral ny opty ma li zu je swo je dzia -ła nia z punk tu wi dze nia wła sne go in te re su.Nie ma na to miast prze ciw wa gi, opty ma li za -cji dzia łań z punk tu wi dze nia in te re su ca łejgo spo dar ki. Nie wy star czy mó wić, że w Pol -sce pół noc no – wschod niej ko niecz na jest no -wa elek trow nia. Mu si ist nieć si ła spraw cza,któ ra spo wo du je, że ona tam po wsta nie. Zda -wa nie się w elek tro ener ge ty ce wy łącz niena me cha ni zmy ryn ko we, to zda wa nie sięna dzia ła nie sił ryn ko wych, ra czej przy pad -ko wych i cha otycz nych. 
• Są dzę, że po ru szył Pan bar dzo istot ny

pro blem. Dziś na po rząd ku dzien nym sta je
czy my nie przy da li śmy nad mier ne go zna -
cze nia me cha ni zmom ryn ku, zwłasz cza gdy
w elek tro ener ge ty ce nie są speł nio ne prze -
słan ki do pra wi dło we go dzia ła nia owych
me cha ni zmów. A ry nek w ener ge ty ce mo że
do brze dzia łać do pie ro wów czas gdy zo sta ną

speł nio ne ta kie prze słan ki jak np.: do sta -
tecz na licz ba pod mio tów na ryn ku, brak ba -
rier wej ścia, więk sze re zer wy mo cy niż
w przy pad ku ste ro wa nia cen tral ne go. A te
prze słan ki nie są speł nio ne w peł ni ani
u nas, ani w Eu ro pie. Ko mi sja Eu ro pej ska
za fa scy no wa na ryn kiem zda je się o tym za -
po mi nać. Na szczę ście fir my ener ge tycz ne,
w swym kon ser wa ty zmie nie po zwa la ją
na zbyt ra dy kal ne zmia ny.– J. Pie kacz: – A mo że ry nek w ener ge ty -ce dzia ła źle dla te go, że ma my do czy nie niaz „pół ryn kiem”. No bo ni by ry nek jest, alenie ma ryn ku dnia bie żą ce go. Ni by ce ny sąwol ne, ale ogra ni czo ne przez ta ry fy dla od -bior ców in dy wi du al nych, co znie kształ catak że ce ny dla od bior ców hur to wych. Ce nyener gii elek trycz nej, któ re obo wią zu ją naryn ku nie po zwa la ją na żad ne in we sty cje. Tojak w ta kich wa run kach moż na mó wić o ist -nie niu ryn ku?
• Po li ty cy nie chcą uwol nić cen ener gii

prze wi du jąc ich gwał tow ny wzrost co bę dzie
za gra ża ło ich in te re som po li tycz nym.– J. Pie kacz: – W związ ku z tym, po mi ja -jąc trzy blo ki, w Pol sce od dzie się ciu lat niebu du je się żad nej no wej elek trow ni. I gdypew ne go dnia za brak nie ener gii wów czasspo łe czeń stwo wy sta wi po li ty kom ra chu nekza to, że nie zmo der ni zo wa no na czas elek tro -ener ge ty ki, że nie zbu do wa no no wych mo cy.– J. Ła ska wiec: – Wy bu do wa li śmy jed nakw cią gu ostat ni ch 10 lat 6 no wych blo kóww Elek trow ni Tu rów. Po pra wi li śmy ich efek -tyw ność o kil ka na ście pro cent w sto sun kudo war to ści po przed niej. Nie za po mi naj myo tym.– S. Kry stek: – Ja ki się „pa li i wa li”,a do te go stanu wol no w elek tro ener ge ty cezbli ża my się, to nikt nie pa trzy na prze pi sy,np. Pra wa za mó wień pu blicz nych, tyl ko za -czy na dzia łać. Zresz tą obo wią zu ją ce pra woprze wi du je ta kie sy tu acje. Tyl ko co ro biURE, któ re po win no już skła dać za mó wie niena no we mo ce wy twór cze? Nie ro bi nic. Pro -blem ochro ny in dy wi du al nych od bior ców
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ener gii elek trycz nej to le d wie frag ment więk -szej ca ło ści. I wresz cie, co z te go, że ści ga siędzie sięć żab? Je den ge pard za ła twi to le piej.We Fran cji jest je den EdF i jest ta nio, eko lo -gicz nie, nie ma tak że obaw, że za brak nieener gii. W Pol sce Vat ten fall bu du je je denblok, Beł cha tów je den, PAK je den, każ dy in -ny. To jest bez sen su. Nie ma jed ne go ko or dy -na to ra, któ ry znał by się na elek tro ener ge ty cei po wie dział: – bu du je my, strze lam, 8 blo kówo mo cy 900 MW każ dy, o ta kich to a ta kichpa ra me trach.– J. Pie kacz: – W każ dym kra ju każ dy in -we stor bu du je ta ki blok ja ki uwa ża za naj bar -dziej opty mal ny...– S. Kry stek: –... po uzgod nie niach z in ny -mi kon cer na mi ener ge tycz ny mi, z któ ry mira zem ku pu ją okre ślo ne go ty pu urzą dze nia.
• Na sza sła bość ne go cja cyj na na róż nych

fo rach wy ni ka z te go, że al bo uczest ni czą
w nich nie od po wied ni lu dzie, al bo uczest ni -
czą od po wied ni, ale nie przy go to wa ni. Bo od -
po wied nio wcze śnie nie uru cho mio no prac,
na pod sta wie któ rych moż na for mu ło wać
ar gu men ty uwzględ nia ją ce spe cy fi kę Pol ski.
Gdy by to by ło, wów czas unik nę li by śmy sy tu -
acji gdy ma my Pa kiet Ener ge tycz no -Kli ma -
tycz ny, któ ry gdy by wszedł w ży cie w pier wot -
nym kształ cie, za gra żał by bez pie czeń stwu
ener ge tycz ne mu Pol ski. – M. Sem czuk: – Unia nie jest ja kąś ze -wnętrz ną si łą, kreu ją cą za gro że nia dla go spo -da rek kra jo wych, ale dzię ki współ pra cypaństw człon kow skich two rzy war tość do da -ną. Naj waż niej sze de cy zje w UE po dej mu jeRa da Eu ro pej ska, skła da ją ca się prze cieżz sze fów rzą dów, rów nież na sze go rzą du.Trze ba pod kre ślić, że Pa kiet pro po nu je sto so -wa nie roz wią zań sprzy ja ją cych ochro nie śro -do wi ska. Dzię ki roz wią za niom za pro po no -wa nym w Pa kie cie, ma my więc szan sęna uno wo cze śnie nie pol skiej ener ge ty kina ta ką, któ ra bę dzie po pro stu czy sta. Jed no -cze śnie po wszech nie wia do mo, że 70% mo cywy twór czych w Pol sce mu si być w naj bliż -szych la tach wy mie nio ne, po nie waż 40%blo ków ener ge tycz nych ma po wy żej 35 lat,a 10% – po wy żej 50 lat. Pa kiet kreu je też roz -wią za nia, któ re bę dą sta no wić wspar cie in -we sty cyj ne dla roz wo ju czy stych tech no lo giiener ge tycz nych, po nie waż wpły wy z han dluemi sja mi aż w 1/5 bę dą prze zna czo ne na roz -wój ener ge ty ki przy ja znej śro do wi sku. Jed -nak to od po li ty ki pol skie go rzą du za le ży, jakwy ko rzy sta za rów no tę część przy cho dówz han dlu emi sja mi, jak i po zo sta łe 80%.Ozna cza to, że in we sty cje, któ re na le żyprze pro wa dzić bę dą sty mu lo wać roz wój go -spo dar ki, kre ować miej sca pra cy, być szan sądla pol skich przed się biorstw. Ozna cza to tak -że, że te raz trze ba dys ku to wać o wy ko rzy sta -niu tych środ ków, a nie wciąż kon ty nu owaćroz mo wy o za gro że niach wy ni ka ją cych z Pa -kie tu.– G. Wi śniew ski: – Gdy mó wi my o Pa kie -cie Ener ge tycz no -Kli ma tycz nym na tych -

miast za czy na my rów nież mó wić o sek to rzeelek tro ener ge tycz nym. I mo że słusz nie, boPol ska ma w tym ob sza rze swo ją spe cy fi kępo le ga ją cą na tym, że sek tor ten jest opar tygłów nie o spa la nie wę gla. Dla te go też mu si -my się na uczyć wy ko rzy sty wać go bar dziejefek tyw nie. Ale nie jest to pro blem je dy ny, bopa kiet do ty czy spraw znacz nie szer szych.Ma my jesz cze bo wiem sek to ry trans por tu,bu dow nic twa, by to wy, usług itd. a tam sąrów nież ogrom ne moż li wo ści oszczęd no ściener gii, po pra wy efek tyw no ści jej użyt ko wa -nia. I to w miej scach, któ re na pierw szy rzutoka, bez Pa kie tu, któ ry wy mu si efek tyw nośći od dol ne ini cja ty wy, trud no do strzec. Ma mydo czy nie nia z co raz po wszech niej szy miprzy pad ka mi mo der ni zo wa nia się za kła dówprze my sło wych pod ką tem wy ma gań za war -tych w Pa kie cie mi mo że nie zo stał on jesz cze

za ak cep to wa ny. Za sta na wiam się więc, dla -cze go rząd ne go cju jąc Pa kiet, chcąc byćtwar dym w spra wie elek tro ener ge ty ki, bo onamu si mieć czas na do sto so wa nie się do no -wych wy ma gań, nie roz wi ja ja ko al ter na ty wyzro bie nia wię cej na rzecz po pra wy efek tyw -no ści w in nych sek to rach, bo w ne go cja cjachnie moż na być scep ty kiem na ca łej li nii. Niemów my tyl ko o pro duk cji ener gii, ale tak żeo jej ra cjo nal nym, oszczęd nym użyt ko wa niu.No i wresz cie wy ko rzy stuj my Pa kiet ja koszan sę na roz wój ener ge ty ki od na wial nej,gdzie mo że my się stać unij nym li de rem. I je -że li tak po pa trzy my na rzecz ca łą to wi dać, żena wet stu naj mą drzej szych lu dzi z elek tro -ener ge ty ki w ne go cja cjach z pro ble mem so -bie nie po ra dzi. A że by Pa kiet wdro żyć po -trze ba ich jest znacz nie wię cej i tak że z in -nych seg men tów ca łe go sys te mu. Dla te gotwier dzę, że pa kiet źle i na zbyt jed no stron niene go cju je my.
• Mó wiąc o ca łym Pa kie cie ne ga tyw nie

– uprasz cza my. Są w nim bo wiem za pi sy
w peł ni za sad ne. Np. cał ko wi cie po pie ram
ce le do ty czą ce efek tyw no ści użyt ko wa nia
ener gii. Pew ne ko rek ty w Pa kie cie do ty czą ce
ener gii od na wial nej spra wi ły, że ce le w tym
za kre sie sta ły się sen sow ne. Ina czej ma się
rzecz z re duk cją emi sji CO2. Roz wią za nia
w tym za kre sie, za war te w Pa kie cie, są „ude -
rze niem obu chem” w pol ską elek tro ener ge -
ty kę w stop niu w ja kim nie do ty czy to ener -
ge ty ki żad ne go in ne go, unij ne go kra ju.
Na to nie mo że my się zgo dzić. Nie ma wąt pli -
wo ści, że ma my do czy nie nia z ocie pla niem
kli ma tu w ska li glo bal nej. Są wąt pli wo ści,
czy jest to sku tek zwięk sze nia kon cen tra cji
CO2 w at mos fe rze spo wo do wa ne go dzia łal -
no ścią czło wie ka, acz kol wiek Mię dzy na ro -
do wy Pa nel ds. Zmian Kli ma tu (IPPC)
twier dzi, że jest to praw da w 85%. Czy z ko -
lei czło wiek jest w sta nie opa no wać efekt cie -
plar nia ny ogra ni cza jąc emi sję ga zów cie -
plar nia nych i to tyl ko w nie któ rych re gio -
nach świa ta, bo trud no bę dzie osią gnąć jed -
no li te dzia ła nie wszyst kich kra jów w tym za -
kre sie gdy 1,8 mld lu dzi na ku li ziem skiej nie
ma w ogó le do stę pu do ener gii elek trycz nej?
Unia Eu ro pej ska ma bar dzo am bit ne za mie -
rze nia i chce być świa to wym li de rem w ogra -
ni cza niu emi sji. Na ile Pol ska mo że uczest -
ni czyć w tym pro ce sie, aby nie stwo rzyć rze -
czy wi ste go za gro że nia dla roz wo ju na szej
go spo dar ki?– M. Sem czuk: – Mu si my so bie zda waćspra wę, że skut ki zmian kli ma tu są bar dzodo tkli we dla nie któ rych re jo nów świa ta, rów -nież ostat nio tak że dla nie któ rych re jo nóww na szym kra ju. Po waż ni na ukow cy nie ma -ją wąt pli wo ści, że to czło wiek w ja kimś stop -niu po no si od po wie dzial ność za te zmia ny.Dla te go wła śnie po dej mo wa ne są świa to westa ra nia za po bie ga ją ce zmia nie kli ma tu. Pol -ska przy ję ła na sie bie ogrom ne za da nie gosz -cze nia Świa to wej Kon fe ren cji Kli ma tycz nejONZ w grud niu, w Po zna niu. Suk ces ne go -
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cja cji tam pro wa dzo nych bę dzie kro kiemdo świa to we go po ro zu mie nia, któ re naj praw -do po dob niej bę dzie za war te na ko lej nej kon -fe ren cji w Ko pen ha dze, czy li tzw. Pro to kółpost – Kio to (mo że szko da, że nie bę dzie pro -to ko łu z Po zna nia). Jed no cze śnie na le ży zda -wać so bie spra wę, że naj więk si emi ten ci CO2,choć nie pod pi sa li pro to ko łu z Kio to, pro wa -dzą bar dzo in ten syw ne pro gra my ogra ni cze -nia emi sji ga zów cie plar nia nych. Bar dzo ak -tyw ne są Sta ny Zjed no czo ne, w szcze gól no -ści Ka li for nia, cho ciaż w Pol sce tak ma ło mó -wi się o pro jek tach tam re ali zo wa nych. Wy -pra co wa nie czy stych tech no lo gii przez pol -skie przed się bior stwa otwo rzy no we moż li -wo ści eks por tu tych tech no lo gii do kra jówroz wi ja ją cych się – jest to więc szan sa na roz -wój, a nie spo wol nie nie go spo dar ki. Sprze da -waj my in no wa cje a nie su row ce.– G. Wi śniew ski: – Czę sto sły szy się, żere du ku jąc emi sję CO2 go spo dar ki Unii stra cąkon ku ren cyj ność, za le ją nas pro duk ty z Chini In dii. Już nas za le wa ją, ale nie z po wo duemi sji CO2 a z cał kiem in nych po wo dów.Tam nie prze strze ga się stan dar dów pra cy lu -dzi, nie ma ochro ny wo dy, zie mi, nie ma opłatza zrzu ca nie ście ków wprost do rze ki itd., itp.Dziś pro blem re duk cji emi sji CO2 nie mażad ne go wpły wu na to, że za le wa ją nas pro -duk ty z Chin. Że by ich zdo pin go wać dozmia ny ist nie ją ce go sta nu rze czy i wy graćz ni mi w uczci wej kon ku ren cji, mo że my wal -czyć tyl ko in no wa cyj no ścią i efek tyw no ścią,a nie rów na niem do nich w dół. A Pa kiet te muwła śnie słu ży, aby ela stycz nie rów nać w gó -rę, słu ży sta bil ne mu roz wo jo wi.– S. Kry stek: – W Pol sce zu ży cie ener giielek trycz nej na miesz kań ca jest 2,5 ra -za mniej sze niż w in nych kra jach Unii. Że byim do rów nać po win ni śmy teo re tycz nie pod -nieść moc za in sta lo wa ną w elek trow niachdwu krot nie. Rząd nie ro bi nic by bu do waćelek trow nie bez e mi syj ne. Moż li wo ści wy bo -ru ma my nie wiel kie, w grun cie rze czy po zo -sta je ener ge ty ka ją dro wa. A co się w tej ma te -rii ro bi?– J. Ła ska wiec: – Na le ży ja sno wszyst kimuzmy sło wić, że ob cią że nia fi nan so we zwią -za ne z re duk cją emi sji CO2 są dla ener ge ty kiw grun cie rze czy neu tral ne. One „prze mkną”przez ener ge ty kę i „wy lą du ją” na od bior cy fi -nal nym. Ener ge ty ka bę dzie mia ła z tym te goro dza ju pro blem, że ist nie ją spo łecz nie ak -cep to wal ne ce ny ener gii. Są dzi li śmy, myener ge ty cy, że pod no sząc ce ny ener gii uzy -ska my środ ki na mo der ni za cję elek trow ni,bu do wę no wych mo cy. Te raz nie sko rzy sta -my z nich, po chło ną je za ku py po zwo leńna emi sję CO2. Te opła ty nic a nic nie przy bli -żą Pol ski do ce lu ja kim ma być wal ka z glo -bal nym ocie ple niem. Zo sta ną prze zna czo nena zu peł nie in ne ce le. Przed sta wi cie le UE ar -gu men tu jąc nam ten po mysł po wie dzie li, żePań stwo mo że w ten spo sób pod ra to wać so -bie złą sy tu ację eme ry tów. ŚMIESZ NE, CZYTRA GICZ NE?

– J. Pie kacz: – Środ ki z au kcji CO2 ma do -sta wać rząd. 20% tych środ ków mu si prze -zna czyć na dzia ła nia zwią za ne z re duk cjąemi sji CO2 – po pra wą efek tyw no ści, bu do wąod na wial nych źró deł ener gii itd. Ale na re -duk cję emi sji CO2 mo że wy dać na wet 100%tych środ ków, w tym na mo der ni za cję ener -ge ty ki. Nie moż na za po mnieć o prze zna cze -niu czę ści środ ków na wspar cie dla naj bied -niej szych, któ rzy nie mo gą udźwi gnąć wy so -kich cen ener gii.
• Te pro po zy cje, roz wią za nia są da le ce

nie do pra co wa ne...– S. Kry stek: –... nie mó wiąc o tym, że sąnie uczci we. Wy si łek spo łe czeń stwa, by speł -nić wy ma ga nia za war te w Pa kie cie mu siał by

być du żo, du żo więk szy niż np. fran cu skie go.A co z ko niecz no ścią od ro bie nia przez nasdy stan su do in nych kra jów eu ro pej skich?– M. Sem czuk: – Pie nią dze za po zwo le niana emi sję CO2 nie mo gą w ca ło ści wró cićdo ener ge ty ki. One mu szą tak że wró cićdo resz ty go spo dar ki i spo łe czeń stwa w ce lupo pra wy efek tyw no ści zu ży cia ener gii tak,by po móc sek to ro wi ener ge tycz ne mu w za -spo ka ja niu za po trze bo wa nia na ener gię. Po -pyt na ener gię trze ba nie tyl ko za spo ko ić, aletak że nim ste ro wać. Ja ki ośro dek tym sięw Pol sce zaj mu je? Prze cież w 2006 ro kuwzrost zu ży cia ener gii elek trycz nej wy niósłaż 3,1% w sto sun ku do ro ku po przed nie go.Wią że się to z szyb kim, (oczy wi ście ba dzopo żą da nym) wzro stem go spo dar czym. Aleprzy ta kim tem pie wzro stu zu ży cia ener gii,bez po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej wewszyst kich sek to rach go spo dar ki, kry zysener ge tycz ny ze swo imi ka ta stro fal ny mi kon -se kwen cja mi wy da je się nie unik nio ny. 
• Pod sta wo wym za ło że niem przy go to wy -

wa ne go do ku men tu „Po li ty ka ener ge tycz -
na Pol ski do 2030 ro ku” jest roz wój kra ju
bez wzro stu zu ży cia pa liw pier wot nych. Czy
jest to moż li we, a je że li tak, to z ja kim kon se -
kwen cja mi po win ni śmy się li czyć?– M. Sem czuk: – Przy kład Da nii wska zu -je, że ze ro ener ge tycz ny roz wój jest moż li wy.Zu ży cie ener gii w Da nii utrzy mu je się na sta -łym po zio mie od 1980 ro ku, choć od te gocza su duń ski PKB wzrósł o 70%. Wa run kiemosią gnię cia ta kich re zul ta tów jest prze pro wa -dze nie nie zbęd nych zmian w po li ty ce ener ge -tycz nej, w prze my śla ny, kom plek so wy, i kon -se kwent ny spo sób. Tak jak zro bi ła to np. Ja -po nia po kry zy sie ener ge tycz nym w ro -ku 1974.
• Po peł nia my try wial ny błąd. Ja kiej ener -

gii? Roz róż nij my ener gię pier wot ną od ener -
gii elek trycz nej. Ma my jesz cze w na szej go -
spo dar ce re zer wy by się roz wi jać bez wzro stu
zu ży cia ener gii pier wot nej. Nie ma my na to -
miast re zerw by roz wi jać się bez wzro stu zu -
ży cia ener gii elek trycz nej.– M. Sem czuk: – Nie zga dzam się z tympo glą dem. Ro bi my au dy ty w za kła dach prze -my sło wych. Nie ma ta kie go, w któ rym pro -wa dzo no by pra wi dło wą go spo dar kę ener giąelek trycz ną.– S. Kry stek: – To są wszyst ko teo re tycz -ne roz wa ża nia w wa run kach nad mia ru ener -gii elek trycz nej. Gdy jej za czy na bra ko waćnikt nie pa trzy na żad ne dy rek ty wy, prze pi sy.W Pol sce za czy na bra ko wać wę gla ka mien -ne go, sta li śmy się je go im por te rem net to. Tosa mo do ty czy ener gii elek trycz nej. We wrze -śniu elek trow nie na wę giel bru nat ny zwięk -szy ły pro duk cję o 12%, a na wę giel ka mien -ny ogra ni czy ły o 8%. I nikt nie prze jął siętym, że Elek trow nia Beł cha tów 2 paź dzier ni -ka wy ko rzy sta ła li mit emi sji CO2 na ten rok.– J. Pie kacz: – Wszyst ko do cza su do pó kipew ne gra ni ce nie zo sta ną prze kro czo ne. Je -ste śmy w Unii, ko rzy sta my z po cho dzą cych

Mirosław Semczuk
– Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum

Efektywności Energetycznej
w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Grzegorz Wiśniewski
– Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej
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z niej środ ków wspie ra ją cych i nie mo że mywy da wać je na co chce my. Unia mó wi, że na -szym ce lem jest czy ste śro do wi sko i da je nampie nią dze aby ten cel osią gnąć. Je że li nie bę -dzie my do te go ce lu zmie rzać, do pływ pie -nię dzy na pew no zo sta nie ogra ni czo ny.– G. Wi śniew ski: – Jesz cze raz ape lu ję bynie kon cen tro wać się tyl ko na pro duk cji ener -gii, ale my śleć sys te mo wo, a więc i o jej od -bior cach. Du zi, prze my sło wi od bior cy ma jąjuż wła sne in te li gent ne licz ni ki by ste ro waćpo py tem i bi lan so wać zu ży cie ener gii.W przy pad ku od bior ców in dy wi du al nychspół ki dys try bu cyj ne do pie ro my ślą o wy po -sa że niu ich w licz ni ki in te li gent ne. Po za elek -trow nia mi szczy to wo -pom po wy mi nie wy -ko rzy stu je my wie lu in nych moż li wo ści ma -ga zy no wa nia ener gii. Do tych czas nie bu do -wa li śmy aku mu la to rów, tak waż nych w sys -te mach z OZE, nie roz wi ja my w prak ty cegrup bi lan su ją cych, itp. Trze ba my śleć o tymjak z tej sa mej mo cy za in sta lo wa nej dać od -bior com wię cej ener gii, a nie jak zwięk szaćmo, z któ rej nie wie le ener gii da my ra dę wy -ko rzy stać.– J. Ła ska wiec: – Mó wi my o tych spra -wach już od daw na. Na przy kład na ubie gło -rocz nej ma jo wej kon fe ren cji IGE iOŚ. Pi sa -łem o tych spra wach rów nież w in nych cza so -pi smach. Po wtó rzę więc kil ka tez, któ re mo -im zda niem mu szą się utrwa lić. Naj pierwo po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski. Czym jestdo ku ment na zy wa ny „Po li ty ka ener ge tycz -na Pol ski do ro ku 2030” opu bli ko wa nyna stro nach in ter ne to wych Mi ni ster stwa Go -spo dar ki we wrze śniu 2008 ro ku? Eko no miaw tym i fi nan se w ener ge ty ce nie róż nią sięspe cjal nie od fi nan sów ja ko ta kich – tak jestna świe cie. W Pol sce na to miast ist nie je prze -świad cze nie grup rzą dzą cych, że sko ro ener -gia jest czymś nie zbęd nym do ży cia jak po -wie trze (z tym zgo da) to ist nie je pra wo oby -wa te la i przed się bior cy do nie ogra ni czo ne gokon su mo wa nia te go to wa ru, bez po no sze nia

wszyst kich zwią za nych z tym kosz tów. No,bo prze cież Po la cy ma ło za ra bia ją. Ener giaelek trycz na i ciepl na to nor mal ny to war. Pro -fe sjo nal ne po dej ście do za gad nie nia pla no -wa nia. w za kre sie go spo dar ki, przy jed no cze -snym zre zy gno wa niu z bez po śred nichupraw nień in we sty cyj nych i pla ni stycz nychw przed się bior stwach (rów nież w tych gdziepań stwo ma więk szo ścio we pa kie ty ak cji,czy udzia łów) jest nie sły cha nie trud ne, alemoż li we. W Pol sce, i nie tyl ko obo wią zu jehie rar chicz ny sys tem za rzą dza nia, dla te gotak waż nym jest ja kość ta kie go jak ten do ku -men tu. Do ku ment ten, zgod nie z usta wą, bę -dzie ofi cjal nym przez 5 lat sta no wi skiemRzą du w spra wie. Bę dzie do ku men tem sta no -wią cym na kaz dla twór ców do ku men tów niż -szej ran gi pla ni stycz nej w tym ob sza rze, jaknp. kra jo we czy re gio nal ne pla ny roz wo ju,czy szcze gó ło we pla ny za go spo da ro wa niaprze strzen ne go, tak że w za kre sie okre śla nialo ka li za cji no wych elek trow ni, ale rów nieżbę dzie rzu to wał na zgła sza ne przez Pol skędo or ga nów UE pla ny emi sji CO2, a tym sa -mym na wiel kość przy zna nych Pol sce li mi -tów emi sji.Ce chą im ma nent ną do ku men tu, któ ry mapra wo na zy wać się pla nem jest do kład neokre śle nie, oprócz za kre su re ali zo wa ne go za -da nia, je go kosz tu, ter mi nu wy ko na nia, spo -so bów fi nan so wa nia, wskaź ni ków tech nicz -nych i eko no micz nych itd. Ze wzglę du na to,że pań stwo pol skie ge ne ral nie zre zy gno wa łoze swych pre ro ga tyw ja ko in we sto ra bez po -śred nie go, a do ku ment przy go to wa ny przezMi ni ster stwo Go spo dar ki „Po li ty ka ener ge -tycz na Pol ski do 2030 ro ku” nie ma żad nejz wy żej opi sa nych cech – pla nem na zy wać sięnie mo że. Czy do ku ment ten mo że więc no sićna zwę pro gno zy? Gdy by był przy go to wa nyz wy ko rzy sta niem no wo cze snych pro gno -stycz nych na rzę dzi eks perc kich, przez obiek -tyw ny pań stwo wy or gan pla ni stycz ny (na rzę -dzia słu żą ce do przy go to wa nia Rocz ne go Bu -dże tu Pań stwa nie ma ją tu taj za sto so wa nia), totak. Rząd jed nak nie dys po nu je te go ty pu in -stru men tem – po li kwi da cji Rzą do we go Cen -trum Ba dań Stra te gicz nych (ostat ni dość sła -by szef, bo nie po tra fił prze ko nać po li ty kówdo ko niecz no ści ist nie nia te go urzę du, to mi -ni ster Kro piw nic ki). Do ku ment ten nie mo żewięc być obiek tyw nie uzna ny za pro gno zę.Czym więc jest do ku ment, o któ rym mó wi -my? To zbiór po glą dów je go au to rów (wca lei nie ko niecz nie pra cu ją cych w Mi ni ster stwieGo spo dar ki) bę dą cy wy ra zem spo le gli wo ściwo bec na wet nie wy po wie dzia nych ocze ki -wań tzw. opi nii pu blicz nej (np. w dzie dzi nieeko lo gii, czy prze są dów o to tal nej szko dli -wo ści ener ge ty ki ją dro wej). Nie mo że więcmieć ran gi do ku men tu spo łecz nie od po wie -dzial ne go.Co na le ży zro bić? Na le ży moż li wie szyb koutwo rzyć Cen trum Stra te gii Go spo dar czejPol ski, ja ko or ga nu za leż ne go od pań stwa ja -ko po nad cza so we go, nie par tyj ne go. Cen -

trum zdol ne go do ca ło ścio wej ana li zy sy tu -acji go spo dar czej w aspek cie szans i za gro -żeń. Cen trum, któ re go za le ce nia po zo sta wa -ły by po za dys ku sją, ja ko de ter mi nan ty obiek -tyw ne, w tym w dzie dzi nie bez pie czeń stwaener ge tycz ne go, gdzie ist nie je bez względ -na ko niecz ność pro gno zo wa nia dłu go okre so -we go, po łą czo ne go z dłu go okre so wą re ali za -cją za dań, bo ta ka jest isto ta in we sto wa niai eks plo ata cji w ener ge ty ce. Po zwo li to wy -eli mi no wać sy tu ację, w któ rej róż no rod nepro gno zy wy ko ny wa ne są ad hoc, a przez to,są nie spój ne i o ogra ni czo nej wia ry god no ści.– M. Sem czuk: – Przede wszyst kim, Po li -ty ka ener ge tycz na po win na się opie rać na rze -tel nych ana li zach zu ży cia ener gii, po trzebwy twór ców w za kre sie przy szłe go wy ko rzy -sta nia pa liw pier wot nych. Pro gno zu jąc przy -szłe za po trze bo wa nie na ener gię, na le żywziąć pod uwa gę po trze bę roz wo ju czy stychtech no lo gii ener ge tycz nych, w tym moż li wo -ści roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej, CCS,ener gii ją dro wej, a przede wszyst kim – po pra -wy efek tyw no ści ener ge tycz nej, m.in. przezwy ko rzy sta nie wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji. War to pod kre ślić, że po pra wa efek tyw no -ści jest jed nym z głów nych ce lów pol skiejPo li ty ki ener ge tycz nej i w spo sób oczy wi stypro wa dzić bę dzie do po pra wy bez pie czeń -stwa ener ge tycz ne go kra ju, po pra wy kon ku -ren cyj no ści go spo dar ki, zmniej sze nia emi sjiga zów cie plar nia nych, py łów i za nie czysz -czeń, a więc do po pra wy sta nu śro do wi skai wa run ków ży cia spo łe czeń stwa. Po mi mo,że w przy go to wy wa nym pro jek cie Po li ty kiener ge tycz nej efek tyw ność ener ge tycz na zaj -mu je po zor nie waż ne miej sce, jed nak do -świad cze nia z re ali za cji po przed nich Po li tykwska zu ją, że pla no wa ne dzia ła nia w tym za -kre sie nie by ły i nie są re ali zo wa ne w do sta -tecz nym stop niu. Nie zwy kle waż ne a mo żeklu czo we jest nie tyl ko za pla no wa nie, alei za pew nie nie fi nan so wa nia tych dzia łań.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Dr Mirosław Duda – ARE
Sławomir Krystek

– Dyrektor Generalny IGEiOŚ



 

Dyskusja  redakcyjna  

z Przeglądu Energetycznego 

 

 

Numer 2 

Czerwiec 2009 



• Czy wo bec na ra sta ją cych wy so kich kosz -
tów wy twa rza nia ener gii w źró dłach wę glo -
wych oraz wy czer py wa nia się ope ra cyj nych
po kła dów wę gla ka mien ne go w Pol sce na dal
słusz ne jest uzna nie w po li ty ce ener ge tycz nej
Pol ski kra jo wych za so bów wę gla, ja ko waż -
nych sta bi li za to rów bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go kra ju?– S. Kry stek: – Co raz ostrzej sze wy mo gieko lo gicz ne ja kie sta wia UE ener ge ty ce, na -wet ma łym blo kom cie płow ni czym, unie moż -li wią z cza sem, ze wzglę dów eko no micz nych,spa la nie wę gla. Tym sa mym prze sta nie on byćpa li wem przy szło ści.– J. Le wan dow ski: – No wa dy rek ty wa UEo emi sjach prze my sło wych wpro wa dza ko -niecz ność okre ślo ne go oczysz cza nia spa linna wet w bar dzo ma łych jed nost kach ener ge -tycz nych. Mo im zda niem, jest to bar dzo jed -no znacz nym sy gna łem, z punk tu wi dze niaunij nej po li ty ki ener ge tycz nej, że w ob sza rze

za opa trze nia w cie pło w Pol sce ma łych i śred -nich miast, gdzie do tych czas kró lo wał wę giel– trze ba go bę dzie za stą pić in nym pa li wem.In sta la cje oczysz cza ją ce dla tak ma łych źró dełbę dą bo wiem nie opła cal ne.– S. Kry stek: – Je że li sta nie sie tak jak za -kła da Ko mi sja Eu ro pej ska, że po ro ku 2012ce na to ny emi sji CO2 utrzy ma się na po zio mieoko ło 35 eu ro, to wę giel, przez ko niecz nośćku po wa nia po zwo leń na emi sję CO2, sta nie sięw ener ge ty ce pa li wem nie opła cal nym. Z te gotrze ba so bie za cząć zda wać spra wę. Jed no cze -śnie, w Pol sce wę giel im por to wa ny za czy -na być tań szy niż kra jo wy. Ener ge ty ka z pół -no cy kra ju już pra wie nie ku pu je wę gla kra jo -we go. Je że li w do dat ku w Por cie Pół noc nymzbu do wa ny zo sta nie pirs wę glo wy mo gą cyprzyj mo wać du że stat ki z wę glem, to ta sy tu -acja na bie rze jesz cze więk sze go wy mia ru.– M. Du da: – To nie bę dzie kło pot dla ener -ge ty ki lecz dla gór nic twa i lob by wę glo we go.

Dla ener ge ty ki wę giel jest pro ble mem samw so bie, a nie skąd jest do star cza ny. Sy tu acjana ryn ku świa to wym wę gla zmie rza do te go byje go ce ny od po wia da ły ce nom ryn ko wym,a nie by ły dyk to wa ne przez lob by gór ni cze jakjest to obec nie u nas. Gdy mó wi my o wę glu niemoż na jed nak sku piać się je dy nie na ochro nieśro do wi ska i eko no mii. Trze ba też spoj rzećna per spek ty wy i bez pie czeń stwo do staw na tlein nych no śni ków ener gii. Wę giel jest do stęp nyna ryn kach świa to wych, choć do sta wy te go no -śni ka ener gii pod le ga ją pew nym ogra ni cze -niom. Je go wy do by wal ne za so by na świe ciewy star czą na oko ło 130 lat, przy obec nym po -zio mie wy do by cia. Wy star czal ność świa to -wych za so bów wę gla jest znacz nie wyż sza niżro py i ga zu. Czy jed nak słusz nie, mó wiąco bez pie czeń stwie do staw wę gla, kła dzie sięna cisk na je go kra jo we za so by?– Z. Kasz te le wicz: – Pro szę za uwa żyć, żenasz kraj po sia da ro dzi me su row ce ener ge -
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Wzra sta ją ce wy ma ga nia eko lo gicz ne Unii Eu ro pej skiej, zwłasz cza za war te w Pa kie cie Ener ge tycz no -Kli ma tycz nym,
sta wia ją przed pol ską ener ge ty ką wę glo wą ogrom ne wy zwa nia. De ro ga cje, uzy ska ne pod czas po sie dze nia Ra dy Unii
Eu ro pej skiej w grud niu 2008 r., zo sta ły ob wa ro wa ne ty lo ma za strze że nia mi, że sko rzy sta nie z nich bę dzie nie zwy kle
trud ne. Dla Pol ski do sto so wa nie się do tej no wej sy tu acji bę dzie szcze gól nie trud ne, gdyż du że go udzia łu wę gla w struk -
tu rze pa li wo wej ener ge ty ki nie da się istot nie zmniej szyć w bli skiej per spek ty wie, a za po trze bo wa nie na ener gię elek -
trycz ną bę dzie wzra stać po mi mo prze wi dy wa nych in ten syw nych dzia łań na rzecz oszczęd no ści jej użyt ko wa nia. W pro -
gno zie do 2030 r., sta no wią cej za łącz nik do pro jek tu po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski, prze wi du je się wzrost fi nal ne go za -
po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną z po zio mu ok. 111 TWh w 2006 r. do ok. 172 TWh w 2030 r., tzn. o ok. 55%. Za -
po trze bo wa nie na moc szczy to wą wzro śnie z po zio mu 23,5 tys. MW w 2006 r. do ok. 34,5 tys. MW w 2030 r. Pro duk cja
ener gii elek trycz nej brut to wzro śnie z po zio mu ok. 162 TWh w 2006 r. do ok 217 TWh w 2030 r.

W pro gno zie prze wi du je się, iż pro duk cja ener gii elek trycz nej net to z wę gla ka mien ne go zmniejszy się z po zio mu
ok. 86 TWh w 2006 r. do ok. 72 TWh w 2030 r., a z wę gla bru nat ne go od po wied nio z po zio mu ok. 50 TWh w 2006 r.
do 42 TWh. Głów na przy czy na to wy mu szo ny prze pi sa mi UE roz wój OZE oraz prze wi dy wa ny roz wój ener ge ty ki ją dro -
wej po 2020 r. Na dal jed nak udział wę gla ka mien ne go i bru nat ne go w kra jo wej pro duk cji ener gii elek trycz nej bę dzie
wy no sił w 2030 r. po nad 55%.

Wy so ki wy mu szo ny udział dro giej ener gii od na wial nej oraz wy so kie prze wi dy wa ne opła ty za upraw nie nia do emi sji
ga zów cie plar nia nych spo wo du ją w okre sie do 2030 ro ku po nad dwu krot ny wzrost re al nych cen ener gii elek trycz nej.

W świe tle tych fak tów, za sad nym sta je się py ta nie o: „Per spek ty wy dla wę gla w pol skiej elek tro ener ge ty ce?” Stąd
Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po sta no wi ła zor ga ni zo wać dys ku sję, w cy klu dys ku sji re dak cyj -
nych or ga ni zo wa nych na naj bar dziej pa lą ce dla pol skiej elek tro ener ge ty ki te ma ty, pod czas któ rej pod ję li śmy pró bę
od po wie dzi na wcze śniej po sta wio ne py ta nie.

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Grze go rza Gór skie go – Pre ze sa Za rzą du GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A.,
– Krzysz to fa Ka ba łę – Menedżera Portfela Vat ten fall He at Po land S.A.,
– Prof. dr hab. inż. Zbi gnie wa Kasz te le wi cza – Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza,
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Dy rek to ra In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej, Po li tech ni ka War szaw ska.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Dr Mi ro sław Du da z ARE – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek – Dy rek -

tor Ge ne ral ny IGE iOŚ.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Perspektywy dla węgla
w polskiej elektroenergetyce?



tycz ne w po sta ci wę gla. U nas nie Ku wejt.W ener ge ty ce, wy cią ga nie wnio sków z te goco dzie je się w niej dziś, jest bar dzo ry zy kow -ne. Dziś jest po waż ny kry zys. Po kry zy siePol ska i Świat nie mo że się roz wi jać bez ener -gii. Do 2050 ro ku prze wi du je się po dwo je nieza po trze bo wa nia na ener gię. Na ener ge ty kętrze ba pa trzeć w per spek ty wie 20–40 lat. Rokte mu ba rył ka ro py naf to wej kosz to wa ła 200do la rów, dziś kosz tu je 40. Wę giel był przedro kiem droż szy niż obec nie. Te raz ma my pro -blem z emi sją CO2, a nie wia do mo czy, daj myna to, za lat pięć nie za stą pi go ja kiś in ny,o wie le po waż niej szy pro blem. Obec ne wy -do by cie wę gla w Pol sce to 2% wy do by ciaświa to we go. W cią gu 20–30, lat świa to wewy do by cie wę gla po dwoi się, zaś udziałw nim na sze go wy do by cia spad nie do 1%.I te raz my ro bi my „re li gię” z emi sji CO2 i kry -ty ki ener ge ty ki wę glo wej, któ ra sta no wiu nas 95–96 % ca łej ener ge ty ki. Obec ne za so -by ro py wy star czą na 40 lat, na to miast ga zuna 60 lat. Po tem bę dą do stęp ne ta kie, któ rychwy do by cie bę dzie 3–4 ra zy droż sze. Ja kąwięc ma my al ter na ty wę dla wę gla – OZE?Nie. Al ter na ty wą jest wę giel i ener ge ty ka ją -dro wa. Ma my wła sne za so by wę gla, je go gór -nic two i prze mysł pra cu ją cy na je go rzeczna świa to wym po zio mie, naj lep szą na świe cieuczel nię kształ cą cą ka dry dla gór nic twa– AGH w Kra ko wie ze zgro ma dzo nymogrom nym po ten cja łem in te lek tu al nym, ma -my biu ra pro jek to we itd., itp. Na sze za so bywę gla ka mien ne go wy no szą po nad 40 mldton, zaś w czyn nych ko pal niach po nad 2 mldton. Wie my ja ka by ła po li ty ka wo bec gór nic -twa przed 20 la ty. Wie le ko palń po sia da ją cychza so by wę gla na wet na 100 lat zo sta ło za -mknię tych. Z ko lei gór nic two wę gla bru nat -ne go to bran ża od lat do star cza ją ca pa li wado pro duk cji naj tań szej w Pol sce ener gii elek -trycz nej. Bran ża ta ma u nas znacz ne per spek -ty wy roz wo jo we. W USA, Eu ro pie trwa wiel -ka pra ca nad opra co wa niem tech no lo gii pro -duk cji czy stej ener gii z wę gla. Pra cu je sięnad tym już tak że w Elek trow ni Beł cha tów.Obec nie na świe cie 40% ener gii elek trycz nejpro du ku je się z wę gla. W 2030 ro ku tenwskaź nik ma zejść do 30%. W świe tle tychfak tów, wy cią ga nie dziś wnio sków z obec nejsy tu acji, że wę giel nie bę dzie sta bi li za to remna sze go za opa trze nia w ener gię – wy da je misię nad uży ciem. Od 20 lat mó wi się o ga zie ja -ko al ter na tywie dla wę gla przy pro duk cjiener gii elek trycz nej. Ale ta al ter na ty wa jestod wę gla znacz nie droż sza, po za tym spa la niega zu pro wa dzi do wpraw dzie o po ło wę mniej -szej niż w przy pad ku spa la nia wę gla, ale jed -nak tak że emi sji CO2.– M. Du da: – Ja ro zu miem, że Pan si łąrze czy przed sta wia po glą dy gór ni ków.Rzecz w tym, iż wy ko rzy sta nie wę glaw ener ge ty ce bę dzie za le ża ło od te go, czyznaj dą się in we sto rzy go to wi in we sto waćw źró dła wę glo we wo bec wy so kich kosz tóweko lo gicz nych.

– S. Kry stek: – Ener ge ty cy zga dza ją się, żewę giel po wi nien być sta bi li za to rem bez pie -czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju. Pro blemw tym, że przy ta kiej po li ty ce ja ką pro wa dziUE wo bec wę gla, i tyl ko UE, bo nie USA,Chi ny i In die, pro duk cja ener gii elek trycz nejz wę gla bę dzie nie opła cal na. Naj bar dziej wy -su bli mo wa ne tech no lo gie pro duk cji ener giielek trycz nej z ga zu ma ją spraw ność net to oko -ło 58%. Pro duk cja ener gii elek trycz nej z za -sto so wa niem in sta la cji CCS, do cze go przy -mie rza ją się w Beł cha to wie, bę dzie mia łaspraw ność net to po ni żej 30%.– G. Gór ski: – Je stem głę bo ko prze ciw nytrak to wa niu po li ty ki kli ma tycz nej oraz prze pi -sów do ty czą cych re duk cji za nie czysz czeń ja -ko pa ra po dat ku. To nie jest pa ra po da tek. Chy -ba nikt przy zdro wych zmy słach nie chce żyćw za nie czysz czo nym śro do wi sku i w wa run -kach nie ko rzyst nych zmian kli ma tu. A sko rotak, to do prze sta wie nia go spo dar ki dojść mu -si. Spra wa na stęp na do ty czy róż nych gór no -lot nych de kla ra cji na te mat ro li wę gla w go -spo dar ce i ener ge ty ce. To jest w grun cie rze -czy pu sto sło wie. De kla ra cje bo wiem de kla ra -cja mi, a przed sta wio ne w pro gra mie po li ty kiener ge tycz nej licz by mó wią swo je. Za kła da jąnie tyl ko względ ny, ale i bez względ ny spa dekpro duk cji ener gii elek trycz nej z wę gla. Alew za sa dzie to co jest za pi sa ne w po li ty ceener ge tycz nej nie ma żad ne go zna cze nia. Bę -dzie to co zro bią in we sto rzy. In we sto wa niedziś w no we źró dła wę glo we ener gii elek -trycz nej sta no wi bar dzo du że ry zy ko. W Eu ro -pie jest wpraw dzie jesz cze spo ro te go ty pu in -we sty cji, któ re się to czą, ale nie wiem czy bę -dą roz po czy na ne no we, ze wzglę du na zbytdu że ry zy ko re gu la cyj ne i tech no lo gicz ne.Wszyst ko za le ży od te go czy uda się opra co -wać sen sow ny CCS. Bar dzo chciał bym, że bysię uda ło, ale prze ko na ny o tym nie je stem,być mo że jest to dro ga do ni kąd. CCS w obec -nym kształ cie to bez sens eko no micz ny. Gdy byjed nak ta tech no lo gia sta ła się doj rza ła tech -nicz nie i opła cal na eko no micz nie, wów czaswę giel bę dzie miał przy szłość na wie le, wie lelat. Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne opar te na

pro duk cji ener gii z wę gla wi dzę nie w tym, żema my je go wła sne za so by lecz w tym, iż jestwie lu kon ku ru ją cych do staw ców i na tym ryn -ku nie ma OPEC -u i Gaz pro mu. Pol skie gór -nic two mu si stać się ele men tem świa to we goryn ku wę gla, ofe ru jąc go po świa to wych ce -nach. Po zwo li to pro du cen tom ener gii elek -trycz nej z wę gla na za bez pie cze nie ich ry zyk.Przy szłość pol skie go gór nic twa za le ży od te goja ki bę dzie sce na riusz roz wo ju go spo dar kiświa to wej i cen no śni ków ener gii. Przy ni -skich ce nach wszyst kich no śni ków, pol skiegór nic two nie ma szans. Jak bo wiem moż -na kon ku ro wać eks plo atu jąc kil ku dzie się cio -cen ty me tro we po kła dy wę gla na głę bo ko ścipo nad ki lo me tra z kimś, kto zdej mu je 30 me -trów nad kła du i ma po kład wę gla o gru bo -ści 15 me trów? A te go ro dza ju pro du cen ci wę -gla na ryn kach świa to wych do mi nu ją, oni wy -zna cza ją ce ny, ich kosz ty krań co we to kil kado la rów na to nę.– Z. Kasz te le wicz: – Nie jest tak, że tyl kow Pol sce wy do by wa się wę giel ka mien ny me -to dą pod ziem ną a po zo sta ły świat wy do by wame to dą od kryw ko wą!– K. Ka ba ła: – Nie daw no opu bli ko wa now Niem czech Ra port Rocz ny Urzę du Re gu la -cji Ener ge ty ki, we dług któ re go obec nie wa -run ki przy łą cze nia do sie ci otrzy ma ły, bądźnie dłu go otrzy ma ją no we jed nost ki o mo cy 60tys. MW. Z te go 21 tys. MW, czy li 34%, są tojed nost ki wę glo we. Ale w Niem czech nie bu -du je się elek trow ni ato mo wych. Gdy by zmie -ni ło się do nich po dej ście, o czym mó wi siępo ci chu w kon tek ście za my ka nia ko palń,wów czas udział elek trow ni wę glo wych w nie -miec kiej elek tro ener ge ty ce spadł by po ni -żej 20%. Gdy pięć lat te mu wstę po wa li śmydo Unii mó wi ło się, że pol skie za so by wę glabę dą sta no wi ły o jej bez pie czeń stwie ener ge -tycz nym. Dziś sta wia my w wąt pli wość czy teza so by sta no wią o na szym bez pie czeń stwieener ge tycz nym. Cie kaw je stem co na ten te -mat bę dzie się mó wi ło za ko lej nych pięć lat.W tej chwi li mó wi się u nas o wy do by wa niuwę gla z po kła dów na głę bo ko ści 1130 m.W 2005 ro ku Ro sja wy do by ła 330 mln ton wę -
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gla. Z te go po nad 200 mln ton z ko pal ni od -kryw ko wych. W Pol sce, w ub.r., na jed ne goza trud nio ne go wy do by li śmy 580 ton wę gla,a Ro sja w 2005 ro ku mia ła ten wskaź nikna po zio mie 1660 ton. To praw da, że tam tenwę giel trze ba wieźć pa rę ty się cy ki lo me trów.Nie zmie nia to fak tu, że ni gdy pol skie gór nic -two nie wy gra z od kryw ko wym. Nie ozna czato, że na le ży je prze kre ślić. Trze ba tyl ko miećświa do mość jak trud na jest je go sy tu acja.Szczę ście, że więk szość na szych elek trow nile ży na po łu dniu kra ju. Tym sa mym wa run kido staw wę gla są wy jąt ko wo ko rzyst ne. Mi moto my ślę, iż nie da się w dal szej per spek ty wieutrzy mać sy tu acji zmo no po li zo wa nia do stawwę gla przez pol skie gór nic two dla na szej elek -tro ener ge ty ki.
• Jak mo gą się ukształ to wać ce ny upraw -

nień za emi sję ga zów cie plar nia nych po wej -
ściu w ży cie no wej dy rek ty wy o han dlu emi -
sja mi? Czy nie bę dzie to ko lej ne po le do spe -
ku la cji jak te na ryn kach fi nan so wych, któ -
rych owo cem jest obec ny kry zys?– G. Gór ski: – Je stem prze ko na ny, że spe -ku la cji nie bę dzie. Nie daw no mia łem przy -jem ność dłu giej roz mo wy z wy so kiej kla syszwedz kim ana li ty kiem ener ge tycz nym.Oczy wi ście wszy scy ana li ty cy są naj lep siw tłu ma cze niu dla cze go to co wczo raj prze wi -dzie li, dziś nie spraw dzi ło się. Nie mniej, we -dług oce ny te go ana li ty ka wszyst ko bę dzie za -le ża ło od wiel ko ści pu li CO2 do roz dzia łu. I je -że li owa pu la bę dzie ta ka, że ener gię da sięwy pro du ko wać tyl ko na ga zie, to ce na emi sjibę dzie ta ka, ja ka wy nik nie z ce ny wę gla, ro pyi ga zu, a CO2 bę dzie to wszyst ko nie ja ko za -my ka ło, tak by ener gię pro du ko wać na ga zie.Je że li więc pa da py ta nie: – ja kie bę dą ce nyupraw nień za emi sję ga zów cie plar nia nych, tonie spo sób na nie od po wie dzieć nie udzie liw -szy wcze śniej od po wie dzi na py ta nie: – a ja kiebę dą ce ny wę gla, ro py i ga zu?– J. Le wan dow ski: – To lo gicz ne, ale nieza my ka ją ce pro ble mu. Ko lej nym, krań co wymkosz tem był by tu bo wiem koszt CCS -u. Al bo

weń in we stu ję, al bo ku pu ję upraw nie nia. Aleznów nie da się prze wi dzieć te go kie dy zo sta -ną do pra co wa ne doj rza łe i eko no micz ne tech -no lo gie, ile to bę dzie kosz to wa ło? Te go niewie my. Pó ki co zaś, CCS zo stał po sta wio nyna gło wie. Ma my w nim nie ja ko trzy eta pydzia ła nia. Pierw szy – to wy dzie le nie CO2.Obec ne tech no lo gie eks tra ho wa nia CO2 zespa lin są ir ra cjo nal ne. Na le ża ło by za bro nić ichsto so wa nia bo zmniej sza ją spraw ność pro duk -cji ener gii o 1/3. Ozna cza to za ra zem skró ce -nie o 1/3 cza su w ja kim bę dzie my mo gli dys -po no wać świa to wy mi za so ba mi su row cówener ge tycz nych. Dru gi – w Pol sce, Eu ro pie,na świe cie trze ba by zbu do wać sieć ru ro cią -gów, któ ry mi bę dzie pły nął CO2. Trze ba byuzy skać zgo dę spo łecz ną na to aby je że li niepod mo im ogród kiem, to są sia da prze bie ga łaru ra, w któ rej pły nę ła by jed nak tru ci zna. Trze -ci – trze ba by wresz cie uzy skać zgo dę spo łecz -ną na za tło cze nie CO2 pod zie mię. Jak ja sły -szę, że w Pol sce za tła cza no by go w struk tu rywo do no śne pod War sza wą, Ło dzią, a tenz Beł cha to wa pod Zgie rzem, to nikt przy zdro -

wych zmy słach się na to nie zgo dzi. Je że li dziśje ste śmy w sta nie wy tłu ma czyć wy edu ko wa -ne mu spo łe czeń stwu, że ener ge ty ka ją dro wajest bez piecz na, że pro ce sy są zna ne, że jew peł ni kon tro lu je my, to rów no cze śnie niktod po wie dzial ny nie po wie, że wtło cze niepod ci śnie niem CO2 do zie mi nie jest groź ne.Są to pro ce sy nie zna ne, bo nie zba da ne, niewie my więc zu peł nie ja kie mo gą być te goskut ki.– Z. Kasz te le wicz: – Kto jest mi w sta nieza gwa ran to wać, że za pięć lat „re li gia” wo kółCO2 na dal bę dzie obo wią zy wa ła, że na dal bę -dzie do mi no wał po gląd, iż dzia łal ność ludz kama istot ny i je dy ny wpływ na ocie pla nie siękli ma tu? Czy obec ny kry zys nie spo wo du jezmia ny na sta wie nia do pro ble mu CO2! Czyw tej sy tu acji, mó wiąc po pił kar sku, Eu ro panie strze la so bie go la? Bo je śli USA, In die,Chi ny, Ro sja, Au stra lia nie po dej mą dzia łańzmie rza ją cych do re duk cji CO2, to co sta niesię z kon ku ren cyj no ścią go spo dar ki unij nej,

w tym pol skiej? 15 lat te mu dys ku sja na te matte go, że wę giel jest „be” do pro wa dzi ła do za -mknię cia 30 ko palń. Dziś zno wu za czy na sięmó wić, że wę giel jest zły. Ma my za mknąć ko -lej ne ko pal nie? Prze cież każ dy roz sąd ny wie,że na szej wę glo wej ener ge ty ki nie da się prze -sta wić na gaz. Kto mi za gwa ran tu je, że za kil -ka, kil ka na ście lat na dal bę dzie się mó wi ło źleo wę glu? Co sta nie się gdy ce ny ro py i ga zuwzro sną trzy krot nie? Ame ry ka nie w co razwięk szym stop niu idą w ener ge ty kę wę glo wą,zaś mi ni ster ener ge ty ki In dii po wie dział: – wymó wi cie o wy chwy ty wa niu CO2, a u nas 80%spo łe czeń stwa nie ma do stę pu do ener gii elek -trycz nej.– G. Gór ski: – Nie jest tak, że Unia, Eu ro -pa dzia ła, a in ni nie. Ro sja pod pi sa ła Pro to kółz Kio to, zaś go spo dar ka USA po nio sła do tych -czas wyż sze kosz ty do sto so wa nia jej do zmiankli ma tu niż go spo dar ka Eu ro py. To, że są dzi -my o tym ina czej, wy ni ka z in nych me cha ni -zmów fi nan so wa nia tych pro ce sów tami w Eu ro pie oraz fra ze olo gii po przed nie go pre -zy den ta USA. Są dzę, że nie dłu gi czas dzie linas od pod pi sa nia przez Unię i USA po ro zu -mie nia w spra wie wal ki ze zmia na mi kli ma tu.Bar dziej skom pli ko wa ny jest pro blem Chini In dii. Ro dzi się bo wiem py ta nie: – Kto zmia -ny kli ma tycz ne spo wo do wał? Chiń czy cy orazHin du si mó wią, że kra je uprze my sło wio -ne. I ma ją ra cję. Wpraw dzie my, choć re la tyw -nie bied niej si niż in ne kra je Unii, ale też mie -li śmy w tym nie ma ły udział.– M. Du da: – Je że li li czyć efekt ku mu la cjiCO2 w at mos fe rze, to Pol ska na tle in nychkra jów wca le nie wy cho dzi źle. Gros za nie -czysz czeń umiesz czo nych już w at mos fe rzepo cho dzi z wy so ko roz wi nię tych kra jów,z okre su gdy w ogó le nie zwra ca no uwa gina ochro nę śro do wi ska. I te raz, ope ru jąc bie -żą cy mi emi sja mi, pró bu je się w nas wy wo łaćpo czu cie wi ny za ist nie ją cą sy tu ację. Nie mapo wo du by śmy mie li się bić w pier si. Roz są -dek na le ży za cho wać i w in nym ob sza rze. Ca -ła emi sja CO2 Unii to oko ło 5% świa to wejemi sji te go ga zu cie plar nia ne go. Je że li uda
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nam się re duk cja je go emi sji dwu a na -wet 3-krot nie, a in ne kra je się w to nie włą czą,np. Chi ny i In die, to tyl ko nie znacz nie po pra -wi my sy tu ację w ska li glo bal nej Ja ka bę dzieefek tyw ność te go ro dza ju dzia łań w kon fron -ta cji z ewen tu al nym zmniej sze niem kon ku ren -cyj no ści Eu ro py?– K. Ka ba ła: – A Chiń czyk po wie nam tak:– Ma my od was 20-krot nie więk sze wy do by -cie wę gla i 40- krot nie więk szą po pu la cję lud -no ści. Jak bę dzie my wy do by wa li rocz nie 5mld ton wę gla, a każ dy Chiń czyk, tak jak Po -lak, bę dzie miał w swym dom ku na wsi prądi in ter net – wte dy po roz ma wia my o re duk cjiemi sji CO2, ale nie wcze śniej.– J. Le wan dow ski: – W koń cu ro ku 2007,ce ny ener gii elek trycz nej dla od bior cy prze -my sło we go i in dy wi du al ne go we Fran cjii w Pol sce by ły iden tycz ne. Tyl ko, że we Fran -cji 10% pro du ko wa nej ener gii zo sta nie ob cią -żo ne za ku pem upraw nień do emi sji,a u nas 90%. We Fran cji ce ny ener gii prak tycz -nie nie zmie nią się, a u nas wzro sną znacz nie.Jak znacz nie – nie wie my, bo nie ma my wie -dzy ile bę dą kosz to wa ły upraw nie nia.– G. Gór ski: – Ta niej ener gii fran cu skiejnie ku pi nikt po za Fran cją. Zresz tą, nie wia do -mo jak bę dzie z tą ich ta nią ener gią, bo to czysię prze ciw Fran cji w tej spra wie po stę po wa -nie Ko mi sji Eu ro pej skiej. Ce ny ener gii weFran cji dla od bior cy in dy wi du al ne go są po ni -żej cen hur to wych, bo są re gu lo wa ne. W tymjest pe wien sens. Pań stwo jest wła ści cie lemEdF, a ener ge ty kę ją dro wą zbu do wa no tamwiel kim wy sił kiem ca łe go spo łe czeń -stwa. I pań stwo fran cu skie uwa ża, że spo łe -czeń stwo po win no z te go wy sił ku ko rzy stać.Na mar gi ne sie, dziś ta ki pro gram ją dro wy niejest ni gdzie do po wtó rze nia. Fran cja jest jed -na, spe cy ficz na i nie po rów nuj my się do niej.Je śli już, to bar dziej do Nie miec, bo tu po do -bieństw jest wię cej.– M. Du da: – Co by nie mó wić, kosz ty re -duk cji emi sji CO2 bę dą jed nak swe go ro dza jupo dat kiem. I dla te go utrzy my wa nie w na szejener ge ty ce do mi na cji ener ge ty ki wę glo wej za -

gra ża na szej go spo dar ce. Ja li czę, że Eu ro paotrzeź wie je, je śli cho dzi o re stryk cyj ne wy ma -ga nia w od nie sie niu do ta kich kra jów jak Pol -ska, ale nie na ty le, że w ogó le się z nich wy -co fa. Na to li czyć nie mo że my.– G. Gór ski: – Pro duk cja ener gii elek trycz -nej z ga zu, w wa run kach nie pew no ści je go do -staw, ma tę za le tę, że elek trow nię ga zo wą bu -du je się szyb ko. Tym sa mym naj szyb ciej za -czy nam za ra biać i naj szyb ciej zwra ca mi sięwy ło żo ny na in we sty cję ka pi tał. Za 20 latna ryn ku eu ro pej skim zo sta nie tyl ko LNGi gaz ro syj ski.– Z. Kasz te le wicz: – Wte dy gaz i ro pa bę -dą dro gie i wę giel znów bę dzie sie ja wił,z eko no micz ne go punk tu wi dze nia, w in nymświe tle. Czy kraj, któ ry po sia da wła sne za so byener ge tycz ne -wę giel ma się to tal nie uza leż nićod su row ców im por to wa nych? Czy już nie pa -mię ta my po cząt ku ostat niej zi my jak wie lekra jów cier pia ło z te go po wo du?– S. Kry stek: – Z te go co do tych czas tu zo -sta ło po wie dzia ne na te mat re stryk cyj nychdzia łań Unii, na sza ener ge ty ka w po nad 90%

opar ta na wę glu, eko no micz nie te go nie prze -trzy ma. Mu si dojść do kom pro mi su z UEi szyb kiej prze bu do wy ener ge ty ki, aby uży wa -ła in ne go ro dza ju pa li wa pier wot ne go. Niechto wresz cie do trze do głów po li ty ków.
• Dla te go mu si my zmie nić struk tu rę pa li -

wo wą. Tym cza sem, szyb ko nie da się zmniej -
szyć udzia łu wę gla w elek tro ener ge ty ce. Dla -
te go na le ży roz wi jać tech no lo gie wę glo we.
Je że li uda się CCS, w co na le ży wąt pić, to bę -
dzie to szczę ście, ale nie dla na sze go wę gla
ka mien ne go lecz dla bru nat ne go. Oczy wi ście
pod wa run kiem, że uda się prze ko nać eko lo -
gów.– Z. Kasz te le wicz: – Na le ży wo kół wę glabru nat ne go stwo rzyć wła ści wy kli mat byprze sta no mó wić, że je go wy do by cie de wa stu -je. Ja mó wię, że prze kształ ca kra jo braz. Zre -kul ty wo wa ne te re ny po wy eks plo ato wa nychzło żach w Pol sce, Cze chach, Niem czech i in -

nych kra jach są o wie le bar dziej atrak cyj ne niżwów czas gdy za czy na no na nich wy do by waćwę giel bru nat ny. Zło że Le gnic kie. Obec nie 15mld ton udo ku men to wa ne go wę gla, a je śliuwzględ ni się część pół noc ną, gło gow ską, tomo że go być 30 mld ton. Naj więk sze zło żewę gla bru nat ne go w Eu ro pie. Je że li dziś za pa -dła by de cy zja, że to zło że bę dzie my eks plo -ato wać, to pierw sza ener gia z nie go po pły nę -ła by za oko ło 15 lat. Tam moż na wy do by waćna wet 60 mln ton wę gla bru nat ne go rocz nie,czy li ty le ile ko pie my go dziś w Pol sce. Niem -cy ma ją na 50 lat stra te gię wy do by cia 180 mlnton wę gla bru nat ne go rocz nie. I ich dziś nieprze ra ża ją li mi ty CO2. Ich prze ra ża kry zys.Pod ję cie eks plo ata cji Zło ża Le gnic kie go matrud ny do prze ce nie nia wy miar spo łecz ny.Tam zna la zła by się pra ca dla lu dzi z za głę biamie dzio we go, po wy eks plo ato wa niu po kła -dów mie dzi. Za 30 lat w Pol sce mo że my eks -plo ato wać 115–120 mln ton wę gla bru nat ne gorocz nie. Część te go wę gla mo że my zga zo wy -wać, z czę ści pro du ko wać wo dór. Mo że mystwo rzyć no we ga łę zie pol skie go prze my słuco za gwa ran tu je pra cę dla dzie siąt ków ty się cyPo la ków.– M. Du da: – I być mo że za ener gię ze Zło -ża Le gnic kie go przyj dzie nam wię cej pła cić,ale zwa żyw szy, że unik nie się w ten spo sóbogrom nych kosz tów spo łecz nych li kwi da cjiwy eks plo ato wa ne go za głę bia mie dzio we go– mo że to być opła cal ne. Po sia da nie za so bówin fra struk tu ral nych jest rów nież istot nym ar -gu men tem za bu do wą elek trow ni ato mo wychpo wy czer pa niu po kła dów wę gla bru nat ne gow Beł cha to wie.– J. Le wan dow ski: – I dla te go w po li ty ceener ge tycz nej Zło że Le gnic kie po win no byćza bez pie czo ne na przy szłość. Nie moż na tamdo pro wa dzić do nie od wra cal ne go unie moż li -wie nia eks plo ata cji w przy szło ści te go zło ża.Nie wol no więc tam zbu do wać sie ci au to strad,roz bu do wać in fra struk tu rę itp.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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• Cer ty fi ka ty w isto cie swo jej ma ją do ku -
men to wać re ali za cję świad czeń pu blicz nych,
wy mu sza nych przez pra wo. Kosz ty tych świad -
czeń po win ny być po kry wa ne w ra cjo nal nym
wy mia rze ze sprze da ży umo rzo nych cer ty fi ka -
tów. Obec nie Pra wo ener ge tycz ne prze wi du je
sprze daż tych cer ty fi ka tów na gieł dzie (do kład -
niej praw ma jąt ko wych do tych cer ty fi ka tów),
na któ rej, oprócz sprze daw ców po ja wia ją się
ich na byw cy ma ją cy praw ny obo wią zek po sia -
da nia w port fe lu sprze da ży ener gii od bior com
fi nal nym okre ślo ny pra wem wo lu men ener gii
z cer ty fi ka ta mi. Sys tem gieł do wy, w za ło że niu,
ma ra cjo na li zo wać po ziom cen cer ty fi ka tów
dzię ki me cha ni zmom kon ku ren cji gieł do wej.
Nie ste ty, w obec nych wa run kach, te go nie czy -
ni, gdyż ce na cer ty fi ka tów w spo sób oczy wi sty
usta la się na po zio mie opła ty za stęp czej, któ rą
dla przed się biorstw, nie bę dą cych w sta nie wy -
peł nić obo wiąz ku po sia da nia okre ślo ne go wo -
lu me nu ener gii z cer ty fi ka ta mi, usta la co rocz -
nie Pre zes URE. Czy za sad ne jest za tem utrzy -
ma nie złud nych i kosz tow nych me cha ni zmów
gieł do wych na ryn ku cer ty fi ka tów, je śli i tak
ce na usta la na jest fak tycz nie przez re gu la to ra?
Ja kie wa run ki po win ny być speł nio ne, aby za -
dzia ła ły kon ku ren cyj ne me cha ni zmy usta la nia
tej ce ny?– W. Kę dzio ra: – Wy da je mi się, że wszyst -kie me cha ni zmy słu żą ce do wspie ra nia róż no ra -

kich przed się wzięć w elek tro ener ge ty ce,oszczę dza nia ener gii, re duk cji emi sji CO2 itp.,po win ny słu żyć przede wszyst kim roz wo jo wisto so wa nia no wo cze snych tech no lo gii, się ga niupo no we od na wial ne źró dła ener gii, roz wo jo wiko ge ne ra cji itd. Sko ro cer ty fi ka ty ma ją te musłu żyć, to po win ny one prze ko ny wać in we sto rao opła cal no ści roz wo ju da nej tech no lo gii. Gdy -

by za tem ce ny cer ty fi ka tów by ły nie sta bil ne,pod le ga ły wa ha niom i to nie kie dy znacz nym– nie speł nia ły by swo jej funk cji. Sta bil ne ce nycer ty fi ka tów są do bre, z punk tu wi dze nia ce lówja kie przed ni mi po sta wio no.– T. Skocz kow ski: – Bez wąt pie nia, ce lemcer ty fi ka tów jest do star cze nie na ry nek dóbr,któ rych ry nek kon ku ren cyj ny sa mo ist nie nie
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Pra wo ener ge tycz ne już przy zwy cza iło nas do po ję cia cer ty fi ka tów, cho ciaż w praw ni czej ter mi no lo gii na zy wa ją
się one „Świa dec twa mi po cho dze nia”. Na ryn ku ener gii elek trycz nej funk cjo nu ją więc cer ty fi ka ty „zie lo ne” dla
ener gii ze źró deł od na wial nych, „czer wo ne” dla ener gii wy twa rza nej w ko ge ne ra cji i „żół te” dla ener gii wy twa rza -
nej w ko ge ne ra cji z pa liw ga zo wych. W pro jek cie usta wy efek tyw no ścio wej po ja wia ją się „bia łe” cer ty fi ka ty, ma ją -
ce do ku men to wać oszczęd no ści ener gii, a mó wi się jesz cze o „błę kit nych” cer ty fi ka tach, któ re ma ją do ku men to wać
wpła ty na fun du sze in we sty cyj ne. Do te go do cho dzą jesz cze „upraw nie nia” do emi sji CO2, któ re też moż na trak to -
wać ja ko swo iste cer ty fi ka ty. Sys tem cer ty fi ka tów na bie ra więc co raz więk sze go zna cze nia na ryn ku ener gii elek -
trycz nej i war to za sta no wić się, czy speł nia on za mie rzo ne ce le i czy jest ra cjo nal ny w swo im kształ cie.

W związ ku z tym Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po sta no wi ła zor ga ni zo wać dys ku sję, w cy klu
dys ku sji re dak cyj nych or ga ni zo wa nych na naj bar dziej pa lą ce dla pol skiej elek tro ener ge ty ki te ma ty, pod ha słem
„Przy szłość cer ty fi ka tów w ener ge ty ce”, pod czas któ rej pod ję li śmy pró bę ana li zy funk cjo no wa nia sys te mu cer ty fi -
ka tów.

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Mi ro sła wa Du dę – ARE,
– Ro ber ta Gu zi ka – Dy rek to ra ds. Re gu la cji Elec tra bel Zie lo na Ener gia Sp. z o.o.,
– Wło dzi mie rza Kę dzio rę – Człon ka Za rzą du, Dy rek to ra ds. Tech nicz nych i Ope ra cyj nych w Dal kia Łódź S.A.,
– Hen ry ka Pyr kę – Dy rek to ra Biu ra, Człon ka Za rzą du Pol skiej Izby Bio ma sy,
– Prof. dr hab. inż. Ta de usza Skocz kow skie go – Pre ze sa Za rzą du Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii S.A.,
– Zbi gnie wa Wo łon ce wi cza – Człon ka Za rzą du ds. Tech nicz nych w PGE Elek tro cie płow nia Go rzów S.A.
Stro nę re dak cyj ną w dys ku sji re pre zen to wał: prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki

Ciepl nej PW.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Przyszłość certyfikatów
w energetyce
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wy ge ne ru je. In ny mi sło wy, cho dzi o pod ję cieprzez sek tor elek tro ener ge tycz ny dzia łań, któ renie le żą w je go in te re sie, ale są nie zbęd ne zespo łecz ne go punk tu wi dze nia. Pa trząc w tenspo sób na cer ty fi ka ty moż na po wie dzieć, iż jestto je den z me cha ni zmów ryn ko wych słu żą cychtrans for ma cji sek to ra w kie run ku po żą da nymprzez spo łe czeń stwo. Nie ste ty, ry nek cer ty fi ka -tów w Pol sce jest obar czo ny bar dzo wie lo mawa da mi. To jest je dy ny eu ro pej ski ry nek cer ty -fi ka tów, gdzie nie prze wi dzia no ter mi nu re wi -zji, tzn. oce ny je go funk cjo no wa nia. Ma mywięc u nas obec nie do czy nie nia z ta ką sy tu acją,że dzia ła nie sys te mu roz dzia łu pie nię dzy pu -blicz nych, bo cer ty fi ka ty są sys te mem roz dzia -łu pu blicz nych środ ków, co na le ży pod kre ślić,nie pod le ga żad nej oce nie spo łecz nej. Dziś więcnp. mo gli by śmy po wie dzieć ile by ło zie lo nychcer ty fi ka tów i ile po chło nę ły pie nię dzy. Ale jużna py ta nie: na ile lub czy w ogó le przy czy ni łysię one do roz wo ju ryn ku od na wial nych źró dełener gii – nie po tra fi li by śmy od po wie dzieć. Ry -nek cer ty fi ka tów w Pol sce jest ryn kiem nie kon -ku ren cyj nym. Je śli na to miast cho dzi o sta bil -ność cen cer ty fi ka tów, to oczy wi ście sta bil nośćcen na ryn ku, z róż nych wzglę dów, jest po żą da -na. Ce ny mu szą jed nak przede wszyst kim od -zwier cie dlać kosz ty. Pol ski sys tem cer ty fi ka tówjest sys te mem „śle pym”. Tzn. do fi nan so wu jewszyst kie tech no lo gie, a więc i te, któ re w Pol -sce chce my mieć, jak i te, któ rych u nas mieć niechce my. Kom plet nie nie uwzględ nia pol skiejspe cy fi ki za so bów ener gii od na wial nej, nie bie -rze pod uwa gę po trzeb tech no lo gii, któ re chcie -li by śmy w Pol sce roz wi jać. Wspie ra my wszyst -ko, jak le ci, przez co nie któ re ob sza ry wspie ra -ne są po nad mia rę, in ne zaś nie do sta tecz nie.Czas naj wyż szy aby ten ry nek zo stał oce nio ny,aby po wsta ła „Bia ła Księ ga” na te mat je go dzia -ła nia.
• Za rów no me cha ni zmy ryn ko we, jak i usta -

la nie opła ty za stęp czej w obec nym sta nie praw -
nym nie róż ni cu ją wy so ko ści ce ny cer ty fi ka tów
w za leż no ści od kosz tów wspie ra nych przez
pań stwo tech no lo gii. Je śli chce my wy peł nić
unij ne obo wiąz ki roz wo ju ener ge ty ki od na -
wial nej, to wkrót ce trze ba bę dzie się gnąć
po droż sze tech no lo gie OZE, gdyż tań sze się
wy czer pu ją. Po trzeb ne bę dzie zróż ni co wa nie
opłat za cer ty fi ka ty lub za ener gię wy twa rza ną
w OZE o róż nych tech no lo giach, co jest sto so -
wa ne w Niem czech. Czy sys tem gieł do wy jest
w sta nie spro stać te mu wy zwa niu? Jak po wi -
nien być ukształ to wa ny, aby ra cjo na li zo wać
ce ny cer ty fi ka tów w od ręb nych gru pach tech -
no lo gicz nych?– R. Gu zik: – Cer ty fi ka ty nie są me cha ni -zmem wspar cia, sa mym w so bie. Jest to je dy niedo ku ment, któ ry: po pierw sze – po twier dza, żeener gia zo sta ła wy two rzo na w źró dle uwa ża -nym np. za od na wial ne, po dru gie zaś – słu żydo udo wod nie nia, iż pod miot zo bo wią za ny zre -ali zo wał na ło żo ny usta wo wo obo wią zek. Cer ty -fi ka ty są więc je dy nie pew ny mi na rzę dzia mi.Ce lem zaś me cha ni zmów wspar cia jest roz wójnie ryn ko wych tech no lo gii, któ re w nor mal nych

wa run kach nie funk cjo no wa ły by, bo in we sto -rom nie opła ca się na nie wy da wać pie nię dzy.Świa dec twa po cho dze nia nie przy czy nia ją sięwięc, bo nie mo gą, do roz wo ju okre ślo nychtech no lo gii. To jest me cha nizm je dy nie do ku -men tu ją cy pew ne zja wi ska. Me cha nizm wspar -cia opar ty jest na obo wiąz ku za ku pu ener gii od -na wial nej i obej mu je: do pła ty do pro du cen tów,któ rzy okre ślo ną tech no lo gią dys po nu ją oraz re -dy stry bu cję środ ków z opłat za stęp czych. Tenme cha nizm nie mo że być ryn ko wy, bo jest to,z za ło że nia, do pła ta. „Ruch w in te re sie” tzn., za -in te re so wa nie pod mio tów in we sto wa niemw ener ge ty kę od na wial ną, wy ni ka ze sztyw ne -go, re gu lo wa ne go po py tu na ło żo ne go przezusta wę i da ją cej się prze wi dzieć wy so ko ściopła ty za stęp czej. Ocze ki wa nie, że cer ty fi ka tybę dą speł nia ły funk cje ryn ko we, wy da je mi sięnie po ro zu mie niem. Wszel ka nie pew ność bo -

wiem w tym wzglę dzie, utrud nia ła by osią gnię -cie za mie rzo nych ce lów, po nie waż pod nio sła byry zy ko in we sty cyj ne. Sa me cer ty fi ka ty są je dy -nie biu ro kra tycz nym, do syć uciąż li wym sys te -mem re je stra cji i cer ty fi ka cji ener gii wy two rzo -nej w źró dłach od na wial nych.– M. Du da: – Bez po mo cy pu blicz nej dro -gie, zie lo ne tech no lo gie nie bę dą się roz wi ja ły.Wy bra nie sys te mu cer ty fi ka tów dla wspar ciaroz wo ju tych tech no lo gii, bar dzo mi sie po do -ba. Umoż li wia bo wiem od dzie le nie ryn ku ener -gii od ryn ku do dat ko wych świad czeń dlaprzed się biorstw, któ re po dej mu ją in we sty cjew dro gie tech no lo gie. To jest za le tą sys te mucer ty fi ka tów. Ro dzi się jed nak py ta nie: czy sys -tem wspar cia dro gich tech no lo gii na le ży ciefunk cjo nu je? Przede wszyst kim ten sys tem jestnie sły cha nie skom pli ko wa ny. Trze ba go zra cjo -na li zo wać w ta ki spo sób, by rze czy wi ście speł -niał funk cje wspar cia roz wo ju dro gich tech no -lo gii. Owe tech no lo gie nie są jed na ko wez punk tu wi dze nia kosz tów wy twa rza nia. Jed -ne, przy obec nym po zio mie opła ty za stęp czej,mo gą się roz wi jać, in ne nie. A sko ro my ma myam bit ny pro gram roz wo ju ener ge ty ki od na -wial nej, to w pew nym mo men cie mu si my za -cząć się gać po dro gie tech no lo gie. Sys te mo wicer ty fi ka tów bra ku je tak że przej rzy sto ści, gdyżjest uzu peł nia ny przez do ta cje z róż nych źró dełfi nan so wa nia, co za ciem nia ob raz go spo da ro -wa nia środ ka mi pu blicz ny mi. Ko niecz ne jestwięc je go uprosz cze nie. Wie le obec nie sto so -wa nych skom pli ko wa nych pro ce dur jest nie po -trzeb ne.– J. Le wan dow ski: – Chy ba zgo dzi my się,że ist nie nie sys te mu wspar cia roz wo ju tychtech no lo gii, któ re są spo łecz nie i go spo dar czopo trzeb ne, jest uza sad nio ne. Sys tem obec niefunk cjo nu ją cy w Pol sce jest jed nak obar czo nydwo ma pod sta wo wy mi wa da mi. Po pierw sze– jest nie po trzeb nie ob cią żo ny biu ro kra tycz ny -mi pro ce du ra mi. Po dru gie – gru pu je tech no lo -gie znacz nie róż nią ce się kosz ta mi. I al bo da jenie uza sad nio ne przy cho dy, al bo nie wspie raroz wo ju tech no lo gii na obec nym eta pie dro gich,któ re do ce lo wo mo gą być ta nie. Wi dać wy raź -nie, że nie ra dzi my so bie z po rów ny wal no ściąróż nych tech no lo gii ener ge tycz nych. W związ -ku z tym, mno ży my cer ty fi ka ty. Czy w tej sy tu -acji roz są dek nie pod po wia da, by do pła ty by łybez po śred nie, bez zbiu ro kra ty zo wa ne go sys te -mu, zróż ni co wa ne dla róż nych tech no lo gii, tro -chę tak jak jest w Niem czech? W ubr. obo wią -zek w ob sza rze ko ge ne ra cji i ener ge ty ki od na -wial nej po raz pierw szy nie zo stał zre ali zo wa ny.Czyż to nie do wo dzi, że sys tem wspar cia niedzia ła na le ży cie?– T. Skocz kow ski: – To do wo dzi za ra zem, żein we sto rzy bacz nie ob ser wu ją ry nek cer ty fi ka -tów. Dzia ła ją cy u nas sys tem, bar dziej niż sys -tem wspar cia, po wi nien się na zy wać sys te memna gra dza nia. Da je bo wiem przy cho dy, któ re nieprze kła da ją się na no we tech no lo gie, kre owa nieryn ku ener gii ze źró deł od na wial nych. Ry nekcer ty fi ka tów mu si więc zo stać zmo dy fi ko wa ny,zre for mo wa ny.

Mirosław Duda

– ARE

Robert Guzik

– Dyrektor ds. Regulacji
Electrabel Zielona Energia Sp. z o.o.



– W. Kę dzio ra: – Dla mnie to nie jest ry nek
cer ty fi ka tów. Jest po trzeb ny sys tem wspar cia
by śmy dzia ła li w zgo dzie z dy rek ty wa mi UE,
na szy mi zo bo wią za nia mi do ty czą cy mi pro duk -
cji okre ślo nej ilo ści ener gii od na wial nej itd.
Zresz tą ry nek w tym ob sza rze nie jest ni ko mu
po trzeb ny. Że by za chę cać in we sto rów do bu do -
wy okre ślo ne go ty pu in sta la cji, ten sys tem mu si
być prze wi dy wal ny. Włą cze nie tu gieł dy bu dzi
mo je wąt pli wo ści.

Spra wa ko lej na, do ty czy te go czy sys tem
wspar cia mo że sku tecz nie dzia łać je śli ist nie ją
róż ne ba rie ry roz wo ju. Przy kła do wo sys tem
han dlu emi sja mi CO2 (ETS), po wo du je, że in -
sta la cje ko ge ne ra cji po wy żej 20 MW bę dą mu -
sia ły ku po wać na cie pło upraw nie nia emi syj ne.
Spo wo du je to nie bez pie czeń stwo, że za cznie
uby wać od bior ców cie pła z więk szych sys te -
mów go spo dar ki sko ja rzo nej. Wy ni ka to z fak -
tu, że ilość upraw nień na cie pło ja ką bę dą mu -
sie li ku pić pro du cen ci już w ro ku 2013 jest
okre ślo na w Dy rek ty wie na po zio mie 20%
w od nie sie niu do 10 naj bar dziej efek tyw nych
in sta la cji. Po nie waż emi sja na szych in sta la cji
wę glo wych jest dwu krot nie więk sza, niż ga zo -
wych więc tak na praw dę, na cie pło bę dzie my
mu sie li ku pić 40% upraw nień emi syj nych. To
ozna cza wzrost kosz tów zmien nych o oko -
ło 60% i od po wied nio o 30% wzrost ce ny cie -
pła.
• Jak wska zu je pro gno za roz wo ju elek tro -

ener ge ty ki do 2030 ro ku, w świe tle prze wi dy -
wa nych wy so kich cen upraw nień do emi sji
CO2 oraz ogra ni czo ne go tem pa roz wo ju ener -
ge ty ki ją dro wej, nie zbęd ny bę dzie roz wój źró -
deł ga zo wych, dla któ rych trud ne do prze wi dze -
nia ce ny ga zu mo gą sta no wić zbyt du że ry zy ko
in we sty cyj ne. Czy w związ ku z tym po win ny być
utrzy ma ne żół te cer ty fi ka ty i w ja ki spo sób po -
win na być kształ to wa na ich ce na?

– Z. Wo łon ce wicz: – Dys ku sję na te mat cer -
ty fi ka tów na le ża ło by za cząć nie ja ko od ty łu,
czy li od pro ble mów zwią za nych z emi sją CO2.Je że li ce na za ku pu po zwo leń na emi sję CO2usta li się na opo wied nim po zio mie, nie bar dzo
wi dzę sens dal sze go utrzy my wa nia cer ty fi ka -
tów. Gdy pa li wo bę dzie czy ste, emi sja CO2 ni -
ska, bądź też tech no lo gia pro duk cji ener gii bę -
dzie ni sko emi syj na, au to ma tycz nie te źró dła
sta ną się kon ku ren cyj ne wo bec tych, któ re bę dą
zmu szo ne do za ku pów po zwo leń emi syj nych.
Żół te cer ty fi ka ty po wsta ły już po wy bu do wa niu
elek tro cie płow ni opa la nych ga zem, by nie
zban kru to wa ły, by mo gły funk cjo no wać. Jed na
z elek tro cie płow ni ga zo wych wy bu do wa na
w Pol sce, bo daj w Sta ra cho wi cach, któ ra nie by -
ła ob ję ta tzw. KDT zban kru to wa ła. Spa la nie ga -
zu pod czas pro duk cji ener gii elek trycz nej
i ciepl nej pro wa dzi do dwu krot nie mniej szej
emi sji CO2 niż spa la nie wę gla bru nat ne go.

Aby nie za kłó cać ryn ku pro duk cji cie pła
opła ta za emi sję CO2 po win na być po no szo na
na eta pie za ku pu pa li wa.

– M. Du da: – Je że li na stą pi wzrost cen ga zu,
to mo że my na ra zić się na to, iż wie le obiek tów
ga zo wych w ener ge ty ce stra ci sens eko no micz -

ny. Wy ka zu ją to w swo ich ana li zach Ame ry ka -
nie, po rów nu jąc kosz ty wy twa rza nia ener gii
w roz ma itych tech no lo giach. I wy cho dzi im, że
na wet naj bar dziej efek tyw ne tech no lo gie ga zo -
we, je że li zisz czą się pe sy mi stycz ne pro gno zy
wzro stu cen ga zu, bę dą nie opła cal ne pod ko niec
swej eks plo ata cji. W związ ku z tym, czy nie jest
za sad ne utrzy ma nie jed nak żół tych cer ty fi ka -
tów? I do pie ro, z cza sem, w zde rze niu z roz wo -
jem in nych czyn ni ków, któ re wpły wa ją na kosz -
ty, na le ża ło by po dej mo wać de cy zje co do ro li
tych cer ty fi ka tów.

– H. Pyr ka: – W tej dys ku sji nie mo że my po -
mi jać wąt ku eu ro pej skie go, Unii Eu ro pej skiej.
Pol ska nie jest wy spą, zwłasz cza w ener ge ty ce
je ste śmy czę ścią sys te mu eu ro pej skie go. Wal -
czy my o za pew nie nie so bie bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go, o to by unij ne re gu la cje w ob -
sza rze ener ge ty ki by ły dla nas ko rzyst ne, po nie -
waż na sza sy tu acja ener ge tycz na w per spek ty -
wie do 2020–2030 ro ku nie wy glą da naj cie ka -

wiej. Na pew no na dal bę dzie my ko rzy sta li z po -
mo cy UE. W związ ku z tym, na le ża ło by bar -
dziej zin te gro wać uży wa ne w Pol sce in stru men -
ta rium z tym co dzie je się w Unii. Wie my, że nie
ma w niej jed no myśl no ści, że róż ne kra je usi łu -
ją za ła twić swo je in te re sy. Ale Unia to 27 kra -
jów, część z nich jest na na szym po zio mie, ich
in te re sy są po dob ne do na szych. Nic nie stoi
na prze szko dzie by śmy za chę ca li nie któ re kra je
do stwo rze nia fron tu pro mu ją ce go pew ne in -
stru men ty, ko rzyst ne dla nas, ale i dla in nych. To
o ty le waż ne, że praw do po dob nie za kil ka na ście
lat w Unii bę dzie funk cjo no wał je den sys tem
elek tro ener ge tycz ny.

W na szej bran ży bio ma so wej jest ta kie po -
wie dze nie, że „co ku le je – idzie”. No bo że by
zo ba czyć, że ktoś ku le je, mu si być w ru chu.
Żad ne no we roz wią za nie nie jest od po cząt ku
ide al ne. Do ty czy to cer ty fi ka tów, o któ rych tu
mó wi my, a tak że współ spa la nia bio ma sy
w ener ge ty ce za wo do wej. Dla te go też no wym
roz wią za niom, a więc i cer ty fi ka tom, po ja kimś
cza sie na le ży się przyj rzeć i uspraw nić je. Rów -
no le gle, na le ży pod jąć roz mo wy w UE na te mat
te go jak wy obra ża so bie ona dal sze funk cjo no -
wa nie ca łe go in stru men ta rium w ener ge ty ce.
Prze cież co chwi lę w Unii są wy my śla ne no we
na rzę dzia, in stru men ty dla nas bar dzo groź ne.
Je że li Unia jest zdol na do ro bie nia nam ta kich
„nie spo dzia nek”, to mo że jest też zdol na
do stwo rze nia jed no li te go sys te mu pro mo cji od -
na wial nych źró deł ener gii. Prze cież w Pol sce
ma my ogrom ne, nie wy ko rzy sta ne dla ce lów
ener ge tycz nych za so by bio ma sy dla te go, że nie
ma na to pie nię dzy.

– M. Du da: – My na wet nie mu si my się do -
ma gać te go ty pu roz wią zań do ty czą cych od na -
wial nych źró deł ener gii, bo pra ce nad ni mi są
w pla nach Ko mi sji Eu ro pej skiej. Ona zbie ra
kra jo we oce ny za so bów ener gii od na wial nej
oraz oce ny kra jo wych sys te mów wspar cia wy -
ko rzy sta nia zie lo nej ener gii. A wszyst ko to
w ce lu wy pra co wa nia jed no li te go unij ne go sys -
te mu wspie ra nia wy ko rzy sta nia od na wial nych
źró deł ener gii.

– W. Kę dzio ra: – Tu po win no cho dzić o wy -
pra co wa nie jed no li te go sys te mu pro mo wa nia
od na wial nych źró deł ener gii, nie zaś o jed no li ty
sys tem wspar cia wy ko rzy sta nia od na wial nych
źró deł ener gii. Ta kie go sen sow ne go sys te mu nie
da się bo wiem stwo rzyć zwa żyw szy, że każ dy
kraj Unii ma w tym wzglę dzie od mien ne ce le
i od mien ną spe cy fi kę.

– M. Du da: – W każ dym ra zie pew nym jest,
iż na le ży brać ak tyw ny udział we wszyst kich
pra cach, dys ku sjach przy go to wu ją cych le gi sla -
cję unij ną w ob sza rze ener ge ty ki i eks po no wać
spe cy fi kę pol skiej elek tro ener ge ty ki. Owa spe -
cy fi ka w roz wią za niach unij nych mu si być
uwzględ nio na. Je że li się tak nie sta nie, bę dzie -
my mie li to co dzie je się z emi sją CO2.
• Ko lej ny pro blem zwią za ny jest z wpro wa -

dze niem do 2013 ro ku au kcyj ne go spo so bu na -
by wa nia upraw nień do emi sji CO2. W istot ny
spo sób pod nie sie to kosz ty wy twa rza nia ener gii
z pa liw ko pal nych. Czy w tej sy tu acji da lej uza -
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Włodzimierz Kędziora
– Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

i Operacyjnych w Dalkia Łódź S.A.

Henryk Pyrka
– Dyrektor Biura, Członek Zarządu

Polskiej Izby Biomasy



sad nio ne bę dzie pro mo wa nie ener ge ty ki od na -
wial nej, ko ge ne ra cji, ener ge ty ki ga zo wej?– M. Du da: – Sys tem cer ty fi ka tów wy ma gaprze glą du nie tyl ko po to by wy eli mi no wać je gobie żą ce wa dy, ale tak że do sto so wać go do roz -wo ju sy tu acji w przy szło ści. Je że li mó wi się, żede cy du ją cy po wi nien być po da tek wę glo wy li -czo ny od za war to ści wę gla w pa li wie to, byćmo że, w któ rymś mo men cie sens cer ty fi ka tówmo że się oka zać wąt pli wy. Choć ja mam wąt pli -wo ści czy przy po mo cy tak pro ste go me cha ni -zmu da się roz wią zać pro blem i osią gnąć cel ja -kim jest roz wój no wych tech no lo gii.– R. Gu zik: – Zga dzam się, że sys tem cer ty -fi ka tów wy ma ga prze glą du pod ką tem efek tyw -no ści je go funk cjo no wa nia. Ab so lut ną sła bo ściąsys te mu jest to, iż jest on roz pro szo ny mię dzyróż ne, nie kie dy przy pad ko we, in sty tu cje, któ renie bar dzo wie dzą o co w tym wszyst kim cho -dzi. W efek cie, pla no wa ne przez NFOŚ przy -cho dy z opłat za stęp czych mia ły się ni jakdo rze czy wi stych, a spo sób ich wy da wa nia bu -dzi wąt pli wo ści.War to np. za dać so bie py ta nie: ja ki jest koszt,a ja ka ko rzyść z obo wiąz ku pro wa dze nia ob ro -tu po przez gieł dę? Koszt jest ewi dent ny – obo -wiąz ko wa umo wa z do mem ma kler skim i wy so -kie opła ty re je stra cyj ne, i trans ak cyj ne. Ko rzy -ści? – nie znam, bo tzw. „ryn ko wą” ce nę cer ty -fi ka tów de ter mi nu ją wy so kość opła ty za stęp -czej i re gu lo wa ny po pyt.Chciał bym wró cić do po ru szo nych tu wcze -śniej za gad nień unij nych. Otóż bar dzo czę stowy ma ga nia unij ne trak tu je my ja ko obo wiąz ki,któ re z bar dzo wiel ką przy kro ścią, nie ja kowbrew so bie wy peł nia my. Tym cza sem, ja tewy ma ga nia unij ne trak tu ję ja ko szan sę dla na -szej elek tro ener ge ty ki. W ukła dzie in nych uwa -run ko wań na sza ener ge ty ka, sa ma z sie bie, niezmie ni ła by tech no lo gii pro duk cji ener gii, nieprze szła by na ni sko emi syj ne. ETS, ener ge ty kęod na wial ną po win ni śmy trak to wać ja ko szan sęi wy ko rzy sty wać do prze kształ ce nia na szejelek tro ener ge ty ki, prze cho dze nia na tech no lo -gie bar dziej wy daj ne, mniej za nie czysz cza ją ceśro do wi sko.– T. Skocz kow ski: – Pa no wie ten sys temchcie li by zre for mo wać i oprzeć na wie dzy. A tejwie dzy nie ma. Ko nia z rzę dem te mu kto w Pol -sce po wie ja ki jest koszt jed nej, czy dru giejtech no lo gii. To są rze czy, któ rych w Pol sce niktni gdy nie ba dał, nie ana li zo wał. To, że z pie nię -dzy pu blicz nych wspie ra my tech no lo gie, któ rewspar cia nie po trze bu ją, po win no być czer wo -nym świa tłem dla rzą dzą cych tym sys te mem,wspie ra ją cych go.– W. Kę dzio ra: – Ja je stem tym fa ce tem, któ -re mu wspa nia łe re gu la cje unij ne, po dob no bę -dą ce dla nas szan są, jed nak się nie po do ba ją.Spró bu ję to uza sad nić. Gdy by han del emi sja mibył tak zor ga ni zo wa ny, że wszy scy są trak to wa -ni na ta kich sa mych za sa dach, to ta ki sys tembar dzo by mi się po do bał. Na to miast sys tem po -le ga ją cy na pre fe ro wa niu jed nych wy twór cówkosz tem in nych co spo wo du je, że nie bę dzieszans na roz wój du żej ko ge ne ra cji, to jest po wy -

żej 20 MW – po do bać mi się nie mo że. Ja mamw miesz ka niu in dy wi du al ny piec grzew czy, my -ślę, że in ni od bior cy po ro ku 2013 pój dą w tejsy tu acji tak że w kie run ku in dy wi du al nych źró -deł ogrze wa nia, od cho dząc od sys te mów cie -płow ni czych. Roz wój ko ge ne ra cji, w świe tle oszczęd no ścipa liw, jest naj lep szym roz wią za niem. Pan pro -fe sor Le wan dow ski z ze spo ła mi osza co wał po -ten cjał ko ge ne ra cji w Pol sce. I z owych sza cun -ków wy ni ka, że obec nie jest on wy ko rzy sta nytyl ko w 37%. Moż li wo ści roz wo ju są więcogrom ne. Trze ba tyl ko stwo rzyć wa run ki by ko -ge ne ra cja po wsta wa ła. Ma my sys te my cie płow -ni cze, w któ re za in we sto wa no mi liar dy zło tych.

Trze ba je prze kształ cać na ko ge ne ra cję. Tym -cza sem... Je śli w ta kim sys te mie cie płow ni czympo wsta nie ko ge ne ra cja, to na ener gię elek trycz -ną, od ro ku 2013, trze ba bę dzie ku pić 100%upraw nień. emi syj nych, pod czas gdy in ni wy -twór cy w ist nie ją cych elek trow niach i tychobec nie w bu do wie, bę dą ku po wa li je dy nie 20%upraw nień. Ko lej na spra wa do ty czy re duk cji emi sji SO2.Spo wo du je to ko niecz ność do bu do wy ko lej -nych in sta la cji od siar cza nia i oda zo to wa niado 2016–2018 ro ku. Tam gdzie urzą dze nia ma -ją po 40 lat do bu do wa nie wy so ko spraw nych in -sta la cji nie bę dzie wcho dzi ło w grę – elek tro cie -płow nie zo sta ną za mknię te. Naj lep sze in sta la -cje od siar cza nia nie są za pro jek to wa ne nawskaź ni ki ja kich się żą da. Je śli zwa ży się, żeelek tro cie płow nie pra cu ją okre so wo, kosz ty bę -dą nie wy obra żal ne. Kto je po nie sie? Tak wy glą -da ją re gu la cje unij ne. Po dob ny spo sób my śle niapre zen tu je nasz Mi ni ster Ochro ny Śro do wi skaprzy oka zji roz wa żań na te mat han dlu emi sja miSO2.
• Pro ble my pro duk cji ener gii w ko ge ne ra cji

są, sa me w so bie, na ty le waż ne, że za słu gu ją
na od dziel ną dys ku sję re dak cyj ną.– R. Gu zik: – Ja znam ure gu lo wa nia, wo becktó rych Pan Kę dzio ra wy ra ził tak wiel ką dez -apro ba tę. One też mi się nie po do ba ją. Rzeczw tym by śmy nie wal czy li o za sa dę (czy lizmniej sze nie emi syj no ści ener ge ty ki) leczo szcze gó ły. I o ile wiem, coś tam jed nak wy -wal czy li śmy, np. dla cie płow nic twa sie cio we go.Walcz my da lej.– M. Du da: – Pro blem w tym, że ja mam wąt -pli wo ści nie co do szcze gó łów roz wią zań unij -nych lecz co do kon cep cji. Roz wi ja na jest kon -cep cja li mi tów emi sji, po czy na jąc od li mi tówdla państw i da lej prze cho dząc do li mi tów dlaobiek tów ener ge tycz nych, prze my sło wych, któ -re są usta la ne bez uwzględ nie nia istot nych róż -nic w kosz tach i moż li wo ści zmian struk tu ral -nych. Je stem prze ciw ni kiem tej me to dy dzia ła -nia, bo wiem li mi ty po li tycz ne, jak by nie by łyusta la ne, za wsze bę dą obar czo ne du żym błę -dem. Na to miast je stem za usta la niem stan dar -do wych moż li wo ści emi sji sto sow nie do roz wo -ju tech nicz ne go tech no lo gii. Trze ba odejśćod sta wia nia po li tycz nych za dań, bo to za wszebę dzie bu dzić kon tro wer sje.
•W pro jek cie usta wy o efek tyw no ści ener ge -

tycz nej za war te są pro po zy cje wpro wa dze nia
sys te mu bia łych cer ty fi ka tów dla użyt kow ni -
ków ener gii jak rów nież w ener ge ty ce. Czy sto -
so wa nie bia łych cer ty fi ka tów jest ce lo we
w ener ge ty ce, w któ rej już ist nie ją me cha ni zmy
ryn ku kon ku ren cyj ne go i re gu la cji sty mu lu ją -
ce zwięk sza nie spraw no ści wy twa rza nia ener -
gii i zmniej sza nia strat sie cio wych?– T. Skocz kow ski: – Sys tem bia łych cer ty fi -ka tów nie jest w Pol sce do koń ca prze my śla ny.Ma na ce lu zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge -tycz nej. Jest sys te mem naj bar dziej skom pli ko -wa nym ze wszyst kich moż li wych środ kówwzro stu efek tyw no ści ener ge tycz nej. Ma się takdo in nych cer ty fi ka tów, że łą czy go z ni mi tyl ko
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to, iż w na zwie ma na zwę ko lo ru. Pra wiewszyst ko in ne róż ni go od nich. Nie ma mier ni -ka za osz czę dzo nej ener gii. Wpro wa dze niew tym sys te mie po mia rów oszczęd no ści i we ry -fi ka cji oszczęd no ści bar dzo zbli ża ten sys temdo han dlu emi sja mi. Za pro po no wa ny w pro jek -cie usta wy o efek tyw no ści ener ge tycz nej sys -tem bia łych cer ty fi ka tów w ogó le nie uwzględ -nia za gad nień zwią za nych z kon tro lą i we ry fi -ka cją oszczęd no ści ener gii. To jest za gad nie nienie sły cha nie skom pli ko wa ne. Je stem zwo len ni -kiem bia łych cer ty fi ka tów, ale uwa żam, żedo ich wpro wa dze nia, od sa me go po cząt ku,trze ba się sta ran nie przy go to wać. Pol ska nie jestdo te go zu peł nie przy go to wa na. Sys tem bia łychcer ty fi ka tów nie jest sys te mem, któ ry da się ad -op to wać z in nych kra jów – ma ją go np. Fran cjai Wło chy. Każ dy z tych sys te mów jest zu peł niein ny. Gdy by śmy chcie li go wpro wa dzić w Pol -sce, mu sie li by śmy się nad tym jesz cze bar dzodu żo na pra co wać. Sys tem jest nie tyl ko skom -pli ko wa ny, ale i bar dzo dro gi. Pierw sze przy -miar ki do zbu do wa nia sys te mu, jak na ra zie,wy pa cza ją ideę tych cer ty fi ka tów.– M. Du da: – Kie ru nek na oszczę dza nieener gii za miast na ra cjo na li za cję jej zu ży cia,jest nie po ro zu mie niem.– R. Gu zik: – Naj ła twiej oszczę dzać ener gię,wy łą cza jąc prąd od bior com.– T. Skocz kow ski: – O tym jak skom pli ko -wa ne są ob li cze nia oszczęd no ści ener gii mo że

świad czyć fakt, iż Unia spóź ni ła się pra wie dwala ta z wy da niem wy tycz nych w tej ma te rii, boeks per ci na po zio mie unij nym nie po tra fi li so biepo ra dzić z tym pro ble mem.

• War to jest po sta wić py ta nie: czy wspie ra -
nie nie ren tow nych na ryn ku tech no lo gii wy -
twa rza nia moż na uza sad nić eko no micz nie?
Od po wiedź „tak” zwią za na jest z pro ble mem
kosz tów ze wnętrz nych. Ryn ko we ce ny ener gii
nie obej mu ją tych kosz tów. Kon se kwen cją ta -
kie go po sta wie nia spra wy jest za tem ko niecz -
ność uza leż nie nia do płat do ryn ko wo nie ren -
tow nych tech no lo gii od wiel ko ści unik nię tych
kosz tów ze wnętrz nych. Ła two jest wy ka zać, że
obec ny sys tem z za sa dą tą nie ma nic wspól ne -
go. Czy moż li we jest za tem utwo rze nie jed ne go
ryn ku „unik nię tych kosz tów ze wnętrz nych”
w miej sce kil ku ryn ków róż nych cer ty fi ka tów,
na któ re i tak ce ny okre śla ad mi ni stra cyj nie re -
gu la tor?– M. Du da: – Przy ca łym sza cun ku dla te gospo so bu my śle nia, sed nem spra wy jest tu in ter -na li za cja kosz tów, czy li włą cze nie kosz tów ze -wnętrz nych do resz ty kosz tów. I do pie ro po rów -ny wa nie kosz tów cał ko wi tych po szcze gól nychtech no lo gii da je nam ob raz kon ku ren cji kosz to -wej mię dzy po szcze gól ny mi tech no lo gia mi.Uwzględ nie nie tyl ko kosz tów ze wnętrz nych niejest do brym roz wią za niem, nie uwzględ nia jąbo wiem one np. wy czer py wa nia się złóż, copro wa dzi do zwięk sze nia kosz tów wy do by cia.Po za tym, te kosz ty ze wnętrz ne nie zwy kle trud -no po li czyć. Idea jest po cią ga ją ca, ale trud na,je śli nie wręcz nie moż li wa do re ali za cji.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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• Te mat cen ener gii elek trycz nej w Pol sce jest
te ma tem draż li wym. Pod nie sie nie cen ener gii
elek trycz nej w Pol sce jest ko niecz ne by zwięk -
szyć przy cho dy sek to ra elek tro ener ge tycz ne go
i zbu do wać za so by fi nan so we nie zbęd ne
do pod ję cia in we sty cji, zwłasz cza w za kre sie od -
bu do wy mo cy i zwią za nych z tym in we sty cji
eko lo gicz nych. Uchwa lo ny przez Par la ment
Eu ro pej ski i Ra dę Unii Eu ro pej skiej Pa kiet
Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny oraz in ne do ku -
men ty praw ne w za kre sie ryn ku i bez pie czeń -
stwa do staw ener gii nie wąt pli wie spo wo du ją
wzrost kosz tów wy twa rza nia ener gii. Z dru giej
stro ny – funk cjo nu je, wpraw dzie jesz cze ułom -
ny, ry nek ener gii elek trycz nej oraz dzia ła Pre -
zes URE ja ko re gu la tor dzia łal no ści sie cio wej,
a tak że cen sprze da ży ener gii go spo dar stwom
do mo wym. Czy me cha ni zmy ryn ku kon ku ren -
cyj ne go i re gu la cji mo gą zra cjo na li zo wać prze -
wi dy wa ny dra stycz ny wzrost cen ener gii? Ja kie
dzia ła nia na le ży pod jąć w ener ge ty ce i ja kie
w go spo dar ce, aby opa no wać tę sy tu ację?– J. Bil: – Naj lep szą ochro ną in te re sów kon -su men tów jest kon ku ren cja. Dla te go gdy py ta -my: czy wpro wa dzić me cha ni zmy ryn ku kon ku -ren cyj ne go, to ja od po wia dam – tak. Spójrz mywięc na ten ry nek. Fi ska lizm w ener ge ty ce jestwy so ki, ma my jed ną z naj wyż szych opłat ak cy -zo wych za ener gię elek trycz ną. Ry nek kon ku -ren cyj ny zo stał moc no za bu rzo ny po przez dzia -

ła nie rzą du, czy li kon so li da cję bę dą cą, w grun -cie rze czy, oli go po li za cją ryn ku. W tej sy tu acjiwie lu za czy na się za sta na wiać nad trans pa rent -no ścią funk cjo no wa nia w Pol sce ryn ku ener gii,nad tym czy rze czy wi ście me cha ni zmy ryn ko -we na nim dzia ła ją, czy ce na wy ni ko wa jest po -chod ną re la cji mię dzy po py tem i po da żą. Uwa -żam, że kon so li da cja pol skiej elek tro ener ge ty ki

nie by ła do brym po su nię ciem. Pol ski sys temelek tro ener ge tycz ny jest w spo rym stop niu au -tar kicz ny. Ma bo wiem ogra ni czo ne moż li wo ścipo łą czeń z kra ja mi ościen ny mi, czy li in ny miryn ka mi. Rów nież sieć we wnętrz na nie jestw Pol sce do brze roz bu do wa na, co oczy wi ścienie sprzy ja kon ku ren cji. No i wresz cie, pó ki co,nie są zhar mo ni zo wa ne re gu ły dzia ła nia eu ro -
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Od dłuż sze go cza su w pra sie to czy się dys ku sja o ce nach ener gii elek trycz nej w Pol sce. Ostat nio jest ona wy wo -
ła na pro ble mem, czy moż na uwol nić spod re gu la cji Pre ze sa URE ce ny dla go spo darstw do mo wych? Za gad nie nie cen
ener gii ma jed nak znacz nie szer szy wy miar. Ist nie je bo wiem ko niecz ność spro sta nia kosz tow nym dla ener ge ty ki wy -
mo gom eko lo gicz nym Unii Eu ro pej skiej oraz po trze bom in we sty cyj nym, przy sto sun ko wo wy so kim po zio mie cen
ener gii w Pol sce i ni skiej si le na byw czej do cho dów pol skich ro dzin, a tak że ko niecz no ści utrzy ma nia kon ku ren cyj -
no ści pol skich przed się biorstw na ryn ku eu ro pej skim. Ten ge ne ral ny dy le mat ro dzi sze reg kwe stii, któ re war to prze -
dys ku to wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni -
zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po sta no wi li śmy po świę cić za gad nie niom pod ha -
słem „Jak spro stać wy ma ga niom eko lo gicz nym w ener ge ty ce i nie spo wo do wać ruj nu ją ce go go spo dar kę wzro stu
cen ener gii elek trycz nej?

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Ja nu sza Bi la – Dy rek to ra ds. Re gu la cji i Roz wo ju Ryn ku w Vat ten fall Po land Sp. z o.o.,
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Dy rek to ra In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej w Po li tech ni ce War szaw skiej,
– Sła wo mi ra Kryst ka – Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska,
– Hen ry ka Maj chrza ka – Dy rek to ra De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da z ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Jak sprostać wymaganiom ekologicznym
w energetyce

i nie spowodować rujnującego gospodarkę
wzrostu cen energii elektrycznej?



DYSKUSJA REDAKCYJNA

11

pej skich ryn ków. We dług in nych re guł dzia ła jąryn ki: pol ski, nie miec ki, skan dy naw ski, itd.A dro ga do wspól ne go, eu ro pej skie go ryn kuener gii elek trycz nej, co po pra wi ło by kon ku ren -cję, jest jesz cze bar dzo dłu ga. Rząd, w in te re siekon su men tów, po wi nien zro bić wszyst ko byumoż li wić ni skie, kon ku ren cyj ne ce ny ener giielek trycz nej.– S. Kry stek: – Ry nek ener gii ma to do sie -bie, że bez wzglę du na jej ce nę, ener gię w okre -ślo nej ilo ści i cza sie trze ba do star czyć. Topo pierw sze. Po dru gie – w ener ge ty ce spra wąpod sta wo wą jest by nie zwięk szać kosz tów, któ -re ge ne ru ją wyż szą ce nę, nie za leż nie od kon ku -ren cji. Kon ku ren cja na ryn ku ener gii jest kon -ku ren cją po zor ną. Pro szę za uwa żyć, że jed nymz naj le piej dzia ła ją cych sys te mów elek tro ener -ge tycz nych jest sys tem fran cu ski gdzie, w isto -cie, pa nu je mo no pol EdF. Prak tycz nie jed ną fir -mę ma ją Cze si, Szwe dzi. W po ło wie lat 90. by -łem w Ka li for nii gdzie ener gię elek trycz nąpusz czo no wów czas na wol ny ry nek. Tam wy łą -cze nia prą du mia ły wte dy miej sce na znacz niewięk szą ska lę niż kie dy kol wiek w Pol scew okre sie po wo jen nym. By łem w szo ku. Skut -kiem bra ku ener gii by ły zmia ny cen na gieł dzieener gii.– J. Bil: – Od cze go za le ży kon ku ren cjana ryn ku ener gii? Otóż, po pierw sze – od licz byfirm, czy li struk tu ry ryn ku. Po dru gie – od po łą -czeń prze sy ło wych, któ re w ogó le umoż li wia jąkon ku ren cję. I, wresz cie, po trze cie – od ela -stycz no ści po py tu. Ela stycz ny po pyt sprzy jakon ku ren cji, po przez ogra ni cza nie za po trze bo -wa nia w wy ni ku sy gna łów zwia stu ją cychwzrost cen lub sub sty tu owa nie dóbr, któ re sąkon su mo wa ne. W przy pad ku ener gii elek trycz -nej krót ko ter mi no wy po pyt jest wy jąt ko wo nie -ela stycz ny. W związ ku z tym, trze ba tu wy jąt ko -wo dbać o wła ści wą struk tu rę ryn ku i po łą czeńprze sy ło wych. Na wet bo wiem nie wiel ka kon -

cen tra cja na ryn ku ener gii, mo że po wo do wać si -łę ryn ko wą.– H. Maj chrzak: – Są dzę, że ra cjo nal nysche mat dys ku sji o ce nach ener gii po wi nienskła dać się z dwóch czę ści. Pierw sza – win nado ty czyć te go ja kie czyn ni ki w spo sób obiek -tyw ny wpły wa ją i wpły ną na wzrost cen ener gii.Dru ga zaś – te go co uczy nić aby skut ki tychobiek tyw nych uwa run ko wań zła go dzić. Mó -wie nie o tym, że Pa kiet Ener ge tycz no – Kli ma -tycz ny wpły nie na kosz ty, a więc i ce ny ener giielek trycz nej, by ło by tru izmem. Ma my do czy -nie nia z sy tu acją nie do bo rów upraw nieńdo emi sji CO2 sza co wa nych dziś na 10%, któ rezo sta ły nam in te li gent nie spłasz czo ne w ho ry -zon cie 2013–2020, aby śmy mo gli się przy go to -wać do trud ne go mo men tu ku po wa nia upraw -nień od ro ku 2020. Wte dy ca ły pod sek tor wy -twa rza nia ener ge ty ki kon wen cjo nal nej bę dzie jemu siał ku po wać, co w spo sób ra dy kal ny wpły -nie na kosz ty wy twa rza nia i ce ny ener gii. Je że liprzyj mie my, że ce na upraw nień za to nę emi sjiCO2 bę dzie się wów czas kształ to wa ła na po zio -mie 20 eu ro, to koszt me ga wa to go dzi ny wzro -śnie o 100 zł. Ko lej ny czyn nik kosz to twór czyzwią za ny jest z wdro że niem w szcze gól no ścidy rek ty wy o emi sjach prze my sło wych, któ rasta wia co raz ostrzej sze wy ma ga nia od no śnieemi sji ga zo wych: SO2, NOx, itd. Sta wia rów nieżin ne wy ma ga nia. Bu do wa in sta la cji, do któ rychob li gu je nas ta dy rek ty wa, bę dzie w spo sób na -tu ral ny od zwier cie dlo na w kosz tach wy twa rza -nia ener gii. Na stęp na spra wa to tech no lo giaCCS. Wia do mo, że tyl ko ona mo że w spo sóbza sad ni czy umoż li wić Pol sce re duk cję emi sjiCO2. Mo że do te go do pro wa dzić tak że bu do waener ge ty ki ją dro wej, ale to jest rok 2020 i la tapóź niej sze, tak że od na wial ne źró dła ener gii, aletyl ko w pew nym stop niu. To ko lej ne kosz ty.Ma my dy rek ty wę efektywności ener ge tycz -nej, we dle któ rej do ro ku 2016 mu si my uzy skaćpo pra wę wy ko rzy sta nia ener gii elek trycz nejo 9%. Ten cel nie zo sta nie osią gnię ty bez na kła -dów in we sty cyj nych, któ re znów w ja kimś stop -niu prze ło żą się na kosz ty. We dle sza cun ków,spo wo du je to wzrost kosz tów ener gii o 1-2%.Wy mie ni łem tu chy ba naj istot niej sze czyn ni kiwzro stu kosz tów ener gii, co nie zna czy, że wy -mie ni łem wszyst kie.I te raz ro dzi się py ta nie: co zro bić aby tenobiek tyw ny wzrost kosz tów nie prze no sił sięwprost na ce ny ener gii i nie ob cią żał nad mier niesze ro ko ro zu mia nych jej od bior ców? Oso bi ścieje stem zwo len ni kiem bar dzo sil nej kon ku ren cjina ryn ku. Pań stwo po win no więc two rzyć jaknaj lep sze wa run ki do roz wo ju ryn ku kon ku ren -cyj ne go. Rów no cze śnie uwa żam, że two rze niedu żych, sil nych or ga ni zmów go spo dar czychw pol skiej elek tro ener ge ty ce nie tyl ko nie jestprze szko dą w osią gnię ciu te go ce lu, ale wręczuła twia do tar cie do nie go. Pra wo po py tu i po da -ży, ja ko że ma cha rak ter obiek tyw ny, dzia ła ło,dzia ła i dzia łać bę dzie, tak że w od nie sie niudo tak spe cy ficz ne go ryn ku ja kim jest ry nekener gii elek trycz nej, co po ka za ły do świad cze -nia ostat nich lat, rów nież z pol skie go po dwór ka.

Du ża gru pa ener ge tycz na ma po ten cjał eko no -micz ny umoż li wia ją cy bu do wę no wych mo cy,ge ne ro wa nia po da ży, a więc ko rzyst ne go wpły -wa nia na kon ku ren cję na ryn ku.I jesz cze je den wą tek. Sko ro ma my świa do -mość, iż kosz ty, a więc i ce ny ener gii elek trycz -nej bę dą ro sły z przy czyn obiek tyw nych, to po -ja wia się pro blem ochro ny przed skut ka mi te gojej od bior ców ener go chłon nych, np. hut orazod bior ców tzw. wraż li wych. Już dziś ma myw kra ju od bior ców, któ rzy nie są w sta nie pła -cić za ener gię po obec nych ce nach, a co bę dziegdy one wzro sną? Nad roz wią za niem tychdwóch pro ble mów bar dzo in ten syw nie pra cu je -my. Po li ty ka ener ge tycz na przed sta wia takżedzia ła nia na kie ro wa ne na roz wój me cha ni -zmów kon ku ren cji na ryn ku ener gii. Ce lemdzia łań w tym za kre sie bę dzie za pew nie nie nie -za kłó co ne go funk cjo no wa nia ryn ku, a przez toprze ciw dzia ła nie nad mier ne mu wzro sto wi cen.W związ ku z tym prze wi dy wa ne jest wdro że nieno wej ar chi tek tu ry ryn ku ener gii elek trycz nejopar te go na sys te mie opłat wę zło wych, wpro -wa dze nie roz wią zań uła twia ją cych zmia nęsprze daw cy.– S. Kry stek: – Chciał bym tu przy wo łaćjesz cze je den obiek tyw ny czyn nik wzro stukosz tów wy twa rza nia ener gii elek trycz nej.Otóż w la tach 70. i 80. od da li śmy do użyt kuoko ło 11 tys. MW no wych mo cy w elek tro ener -ge ty ce. Dziś, z wol na, koń czy się re surstechniczny i moralny tych urzą dzeń. Sta rychblo ków nie spo sób zmo der ni zo wać, trze ba jeod bu do wać. A to kosztuje.– M. Du da: – Zga dzam się w peł ni z po glą -dem, że rze czą pod sta wo wą po win na być ana li -za źró deł wzro stu kosz tów. One są w lwiej czę -ści zwią za ne z ko niecz no ścią wy peł nie nia zo bo -wią zań unij nych. W na stęp nej zaś ko lej no ścipo win ni śmy się za sta no wić jak owe zo bo wią za -nia wy peł nić po ra cjo nal nych kosz tach. Niemoż na tu do pu ścić do sza sta nia pie niędz mi. Jestto trud ne, ale moż li we. Je że li ma my wy peł nić
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zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z dy rek ty wy o bez -pie czeń stwie do staw ener gii elek trycz nej, tomu si my bu do wać no we mo ce. Przy czym po -win ny być sto so wa ne ta kie tech no lo gie, abyowe no we mo ce cha rak te ry zo wa ły się ni ski mikosz ta mi wy twa rza nia ener gii. Aby tak by ło,mu szą mieć wy so ką spraw ność, a więc i ni skąjed nost ko wą emi sję i w kon se kwen cji ni skiekosz ty wy twa rza nia. Or ga ny pań stwa po win nypo dej mo wać dzia ła nia po pie ra ją ce ta kie roz -wią za nia. Trze ba tak że wal czyć na fo rum Uniiaby nie prze rzu ca no na na sze bar ki nad mier nejlicz by zo bo wią zań. Tym cza sem, przy naj mniejdo nie daw na nie mie li śmy do sta tecz nie sil nejgru py eks per tów, któ rzy w fa zie przy go to wy -wa nia pro jek tów dy rek tyw bro ni li by na szychin te re sów. Ostat nim przy kła dem jest dys ku sjana po sie dze niu Ra dy Eu ro pej skiej, pod czas któ -re go roz ma wia no o wspól nym sta no wi sku UEja kie ma być przed sta wio ne na Kon fe ren cji Kli -ma tycz nej w Ko pen ha dze. Pol ska de le ga cjaprzed sta wi ła wie le ar gu men tów za tym by w ra -mach do fi nan so wy wa nia bied niej szych kra jówprzez UE i in ne bo ga te kra je, opła ty wno szo nena ten cel by ły uza leż nio ne od po zio mu PKB.Nie uży to na to miast bo daj naj sil niej sze go ar gu -men tu prze ma wia ją ce go za tym kry te rium. Mia -no wi cie te go, że kon cen tra cja ga zów cie plar nia -nych w at mos fe rze, zwłasz cza CO2, to nie jestefekt ich bie żą cej emi sji. One się ku mu lo wa łyprzez dzie siąt ki lat za spra wą naj bo gat szychkra jów świa ta. Nie spo tka łem się jed nak w Pol -sce ze sto sow ny mi wy li cze nia mi na ten te mati udo ku men to wa ny mi moc ny mi ar gu men ta mina na szą ko rzyść.– H. Maj chrzak: – My ślę, że ta kie ro zu mo -wa nie od sa me go po cząt ku to wa rzy szy ło jed nakna szej ak tyw no ści na płasz czyź nie unij nej. Jestna to wie le do wo dów. Uzgod nie nia, nie ja koprzy oka zji Pa kie tu Ener ge tycz no-Kli ma tycz -ne go, da ją ce nam wy dłu że nie cza su na za kupupraw nień do emi sji, by ły po chod ną do strze ga -nia te go, że na sza go spo dar ka od bie ga od stan -

dar dów ja kie są obec nie obo wią zu ją ce w UE.Że prze sta wie nie jej na bar dziej zdy wer sy fi ko -wa ną ener ge tycz nie, z wy ko rzy sta niem np.ener ge ty ki ją dro wej i ga zu wy ma ga cza su itd.Oczy wi ście za wsze moż na czuć nie do syt, uwa -żać, że moż na by ło wię cej... Nie je stem w sta nieprzy to czyć żad nych waż nych unij nych ak tówpraw nych, któ re by ły implementowane do pol -skiego pra wa, a rząd, w spo sób ak tyw ny, m.in.po przez śro do wi ska ener ge tycz ne nie uczest ni -czył by w ich po wsta wa niu. To, że cza sa mi tadzia łal ność nie jest wi dzia na, to in na spra wa.– J. Le wan dow ski: – Na wstę pie by ło wspo -mnia ne o kło po tach ja kie mie li śmy ze zor ga ni -zo wa niem dys ku sji na te mat cen ener gii. Cośw tym jest. Wpraw dzie mó wi my tu do tych czaso spra wach nie zwy kle waż nych, jed nak od roz -mo wy o ce nach ener gii, to ucie kli śmy. Czyn nikspe ku la cyj ny w ce nach ener gii elek trycz nej bezwąt pie nia wy stę pu je, ale jest on nie wiel ki. Tymzaś co w głów nej mie rze de ter mi nu je ce nę, sąkosz ty. I ich się zmniej szyć nie da, trze ba to ja -sno po wie dzieć. Bar dzo scep tycz nie oce niamcoś co sa mi stwo rzy li śmy i na zwa li śmy ryn -kiem ener gii. Jest tak róż ny od ryn ków gdziejest ma ga zyn, hur tow nia itd., że mam wąt pli wo -ści czy go w ogó le moż na na zwać ryn kiem. Po -win ni śmy przede wszyst kim pil no wać kosz tówi bez sen sow nie ich nie pod wyż szać. Kil ka dnite mu zaj rza łem do sta ty styk by zo ba czyć jakwy glą da re ali za cja zo bo wią zań w za kre sie ko -ge ne ra cji. W ze szłym ro ku wy pro du ko wa now ko ge ne ra cji 20 TWh, roz li czo no w ra machświa dectw 15 TWh, za 5 TWh za pła co no opła tęza stęp czą. W ko ge ne ra cji ga zo wej za pła co noza 1,5 TWh. W ten spo sób do NFO ŚiGW wpły -nę ło z ryn ku oko ło 500 mln zł. Tyl ko dla te go, żeby ła ide olo gia, iż nie moż na do stać rów no cze -śnie świa dec twa zie lo ne go i czer wo ne go. O półmi liar da zwięk szy ły się kosz ty. I bo ję się, że ta -kich sy tu acji moż na zna leźć znacz nie wię cej.– H. Maj chrzak: – To jest efekt błę dów in -ter pre ta cyj nych po peł nio nych przez ja kiś urząd,czy też urzę dy. O wie le groź niej sze jest gdykreu je się ry nek i po peł ni błę dy w za sa dach je -go funk cjo no wa nia. Na to miast spo ry in ter pre ta -cyj ne, na wet gdy za sa dy bę dą do bre, za wsze bę -dą mia ły miej sce. Obec nie pra cu je my w mi ni -ster stwie z udzia łem PSE Ope ra tor i UREnad ana li zą ist nie ją cych roz wią zań ryn ko wychi kre owa niem no wych.– J. Le wan dow ski: – Pod sta wo wym py ta -niem, gdy roz ma wia się o ce nach ener gii, jest:jak na uczyć się żyć w wa run kach gdy ener giajest dro ga, za rów no na po zio mie oby wa te la jaki przed się bior stwa? W la tach 60. mie li śmypierw szy sko ko wy wzrost cen ro py naf to weji wy da wa ło się, że to „za mor du je” świa to wą go -spo dar kę. I nic się nie wy da rzy ło, go spo dar kare la tyw nie szyb ko przy zwy cza iła się do no wychcen. Roz wią za nie pro ble mu wy so kich cen ener -gii nie mo że się spro wa dzać je dy nie do do to wa -nia bied nych oby wa te li i nie któ rych sek to rówgo spo dar ki.– H. Maj chrzak: – Po moc naj bar dziej po -trze bu ją cym nie do ty czy tyl ko ener gii, ale tak że

np. po mo cy miesz ka nio wej i jest na tu ral nymobo wiąz kiem pań stwa, spo łe czeń stwa oby wa -tel skie go. Co zaś ty czy po mo cy nie któ rym ener -go chłon nym sek to rom go spo dar ki, to nie cho dzio to by wspie rać nie efek tyw ną pro duk cję leczo wy rów na nie szans w kon ku ro wa niu na glo bal -nym ryn ku. Z pro du cen ta mi, któ rzy ku pu ją ta -niej ener gię bo jest ob cią żo na niż szą ak cy zą, bonie ma obo wiąz ku pro duk cji okre ślo nej ilo ścizie lo nej ener gii itp. 
• Od dłuż sze go cza su to czy się dys ku sja

na te mat uwol nie nia spod ta ry fo wa nia cen
ener gii elek trycz nej dla go spo darstw do mo -
wych. Z ostat nich in for ma cji wy ni ka, że
do uwol nie nia cen nie doj dzie. Zda niem Pa -
nów, w ja kim stop niu utrzy my wa nie ta ry fo wa -
nia cen ener gii dla go spo darstw do mo wych
prze szka dza ryn ko wi?

– H. Maj chrzak: – Nie moż na ryn ku ener giielek trycz nej po rów ny wać do in nych ryn ków,np. pro duk tów kon sump cyj nych, bo te ryn ki sąnie po rów ny wal ne. Je że li po mi nie my spe cy fi kęryn ku ener gii to mi mo wszyst ko po win ni śmydą żyć do te go aby był on do sko na ły z za cho wa -niem m.in. wa run ków funk cjo no wa nia pra wapo py tu i po da ży. Po pyt na ener gię nie jestwpraw dzie sztyw ny, ale wy ka zu je ma łą ela -stycz ność. Nie do sta tek po da ży mu si więc ge ne -ro wać wzrost cen. Z ko lei gdy ma my nad wyż kępo da ży nad po py tem, a mie li śmy ta ką sy tu acjęw na szej elek tro ener ge ty ce, to wy twór cy ener -gii są go to wi zre zy gno wać z czę ści mar ży, nie -ja ko odło żyć w cza sie efek ty swo jej pra cy. Jed -no cze śnie, sy tu acja ta bę dzie na nich wy wie ra łapre sję do ra cjo na li za cji kosz tów, któ rej do ko na -ją two rząc so bie wa run ki do funk cjo no wa niaw dłuż szym okre sie cza su, al bo nie. Ma ła ela -stycz ność ce no wo -po py to wa ener gii elek trycz -nej, brak dla niej sub sty tu tów spra wia ją, że jejry nek za cho wu je się ina czej niż ryn ki in nychdóbr. Dla te go po win ni śmy tak kre ować ten ry -nek aby ce ny na nim w spo sób sztucz ny nie by -ły win do wa ne w gó rę. Jed ny mi ze spo so bów
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na to są: roz bu do wa mo cy wy twór czych i li niiprze sy ło wych oraz li kwi da cja ba rier wej ściana ry nek. Spra wą nie zwy kle waż ną jest tak żetrans pa rent ność funk cjo no wa nia ryn ku.– M. Du da: – Utrzy my wa nie ta ry fo wa niaener gii dla go spo darstw do mo wych nie tyl kona ru sza za sa dy spraw ne go funk cjo no wa nia ryn -ku ener gii, ale rów nież nie skła nia do ra cjo na li -za cji zu ży cia ener gii.– H. Maj chrzak: – Nie są dzę aby kto kol wiekz nas miał wąt pli wo ści co do te go, że trze bauwol nić ce ny ener gii, skoń czyć z ich ta ry fo wa -niem dla go spo darstw do mo wych. Jest tyl ko py -ta nie: kie dy? Od po wiedź jest pro sta – gdy wdro -ży my me cha ni zmy ochro ny naj uboż szych.Droż sza ener gia wy zwo li na tu ral ne me cha ni -zmy ra cjo na li za cji jej zu ży cia. Szcze gól nie zaśdu że na dzie je po kła dam w sys te mie in te li gent -ne go opo mia ro wa nia, któ ry uła twi funk cjo no -wa nie nie tyl ko od bior cy ener gii, ale i jej wy -twór cy oraz uła twi ope ra to ro wi sys te mu elek -tro ener ge tycz ne go bi lan so wa nie mo cy.– J. Le wan dow ski: – Co zro bić by od bior caener gii był po waż nie trak to wa ny przez jej do -staw cę...?– M. Du da: –... zwięk szyć kon ku ren cję.?..– J. Le wan dow ski: – Wie le lat te mu do sta -łem umo wę do pod pi sa nia od swe go do staw cyener gii. Mo im zda niem by ła ona zbyt jed no -stron na i z ta ką ad no ta cją ode sła łem ją z po wro -tem. Bar dziej z cie ka wo ści co się bę dzie dzia łoniż by osią gnąć ja kiś efekt. Żad nej re ak cji.– J. Bil: – Nie daw no by łem świad kiem roz -mów du żych od bior ców ener gii z ener ge ty ka mi.Mo je zdu mie nie prze bie giem tych roz mów niemia ło gra nic. Już od lat na żad nym ryn ku w Pol -sce nikt w ten spo sób nie roz ma wia ze swy miklien ta mi. Tak nie od po wie dzial nie mo gą się za -cho wy wać do staw cy je dy nie na nie kon ku ren -cyj nym ryn ku. Spra wa na stęp na. Rząd fun du jeklien tom nie kon ku ren cyj ną struk tu rę ryn kukon so li du jąc sek tor, ob cią ża ener gię jed nymz naj wyż szych po dat ków ak cy zo wych, co ge ne -ru je wzrost cen ener gii, a na stęp nie szu ka roz -wią zań chro nią cych naj słab szych od bior cówprzed wy so ki mi ce na mi ener gii. Jed ną rę ką za -bie ra, dru gą zaś da je.– M. Du da: – Nie za bar dzo da je, bo przy po -mo cy róż nych roz wią zań praw nych pró bu jeprze rzu cić obo wią zek so cjal ny na ener ge ty kę.– H. Maj chrzak: – Roz wią za nia, któ re pro -po nu je my, po le ga ją na tym, że od bior ca wraż li -wy bę dzie ko rzy stał z tań szej ener gii, któ rą jejdo staw ca bę dzie roz li czał przez po da tek VAT.– S. Kry stek: – W ener ge ty ce za wsze bę dzieist niał kon flikt mię dzy za sa da mi wol ne go ryn kui za sa da mi so li da ry zmu spo łecz ne go. Choć byspra wa przy łą czeń. W miej sco wo ściach nad -mor skich Środ ko we go Wy brze ża zmo der ni zo -wa no sieć. Gdy by pa trzeć na to tyl ko z eko no -micz ne go punk tu wi dze nia, to te in we sty cjezwró cą się za 125 lat. To zna czy, że tych sie cinie na le ża ło mo der ni zo wać?
• W nie któ rych krę gach pro fe sor skich per -

spek ty wy ra cjo na li za cji kosz tów w ener ge ty ce
wi dzi się w roz wo ju ener ge ty ki roz pro szo nej.

W ja kim za kre sie ener ge ty ka roz pro szo na mo że
po móc w ra cjo na li za cji kosz tów i cen ener gii?– H. Maj chrzak: – Naj pierw na le ża ło by bar -dzo pre cy zyj nie zde fi nio wać po ję cie ener ge ty kiroz pro szo nej bo, pó ki co, nie jest ona pre cy zyj -nie okre ślo na. Je że li ist nie ją moż li wo ści bu do -wy ma łych źró deł od na wial nych ener gii – wod -nych przy ist nie ją cych ja zach, bio ma so wych,wia tro wych itp., to błę dem by ło by tych moż li -wo ści nie wy ko rzy stać. Je że li na to miast ktoś są -dzi, że du żą ener ge ty kę sys te mo wą moż na za -stą pić ma ły mi źró dła mi ener gii, to tak się nie da.Moż na na to miast co naj wy żej mó wić o pew nejrów no wa dze mię dzy du żą ener ge ty ką sys te mo -wą, a ma ły mi, lo kal ny mi źró dła mi ener gii.– J. Le wan dow ski: – My ślę, że „nie któ rekrę gi pro fe sor skie” pa trzą skraj nie ina czejna ener ge ty kę roz pro szo ną niż zo sta ło to przed -sta wio ne w py ta niu. Je że li ja kaś spo łecz ność lo -kal na chce być nie za leż na ener ge tycz nie i zbu -do wać so bie źró dło ener gii, to pro szę bar dzo.Tyl ko dla cze go „Ko wal ski”, od da lo ny od te gomiej sca o set ki ki lo me trów, ma za to pła cić?Wszyst kie tech no lo gie ener ge ty ki roz pro szo nejsą droż sze od ener ge ty ki sys te mo wej, wy ma ga -ją więc spe cjal nych do płat. Dla cze go więc mampła cić za to, że ktoś ma ocho tę na po sia da nie lo -kal nej ener ge ty ki? A co z kosz ta mi re zer wo wa -nia mo cy dla tej ener ge ty ki?– H. Maj chrzak: – Mu si my roz bu do wać po -łą cze nia trans gra nicz ne. Je że li bo wiem na si są -sie dzi ma ją du ży po ten cjał ta niej ener gii ze źró -deł ją dro wych, to po win ni śmy dą żyć do te go bygo wy ko rzy stać. Ale nie po to by ograniczyćrozwój polskiego podsektora wytwarzania leczby na ryn ku zmu sić go do po szu ka nia dalszychre zerw kosz to wych i ogra ni czyć spe ku la cję.
•Wszy scy zga dza my się z tym, że aby zra cjo -

na li zo wać kosz ty w pol skiej ener ge ty ce mu si my
odejść od mo no kul tu ry wę glo wej. Wpro wa dzić
ener ge ty kę ją dro wą, tak że z cza sem roz pro szo -
ną. Te go nie da się do ko nać bez in ge ren cji
pań stwa. Sam ry nek z tym so bie nie po ra dzi.

– H. Maj chrzak: – Pań stwo po win no in ge ro -wać tyl ko w te ob sza ry ener ge ty ki, któ re słu żąuni wer sal nym ce lom. Np. wdro że nie ener ge ty kiod na wial nej, bo wy ma ga wspar cia ze wzglę duna uza sad nio ne wyż sze kosz ty jej funk cjo no wa -nia. Na to miast zmia na na szej struk tu ry pa li wo -wej w ener ge ty ce po win na, mo im zda niem, od -by wać się na za sa dach ryn ko wych. Ro lą zaśpań stwa po win no być stwo rze nie me cha ni -zmów, głów nie praw nych, aby ta zmia na na szejstruk tu ry pa li wo wej mo gła się od by wać na ryn -ku w mia rę swo bod nie. Pań stwo mu si więcstwo rzyć wa run ki aby mo gła po wstać ener ge ty -ka ją dro wa.– J. Bil: – Są dzę, że czas skoń czyć z do gma -tem, iż wę giel sta no wi o na szym bez pie czeń -stwie ener ge tycz nym. Bo nie sta no wi. Po pierw -sze – wy do by wa ny z głę bo ko ści po nad 1000 m,jest dro gi. Po dru gie – czym róż ni się szan tażRo sji wo bec nas w od nie sie niu do ga zu,od szan ta żu na sze go gór nic twa, któ re jest niedo koń ca zre struk tu ry zo wa ne, rosz cze nio we?Na nim nie moż na po le gać o czym prze ko na łasię ener ge ty ka w 2008 ro ku. Wnio sek? Nie mo -że my bu do wać na sze go bez pie czeń stwa ener ge -tycz ne go wyłącznie na wę glu.– M. Du da: – Zre du ko wa nie ro li pań stwaw zmia nie struk tu ry pa li wo wej na szej ener ge ty -ki je dy nie do stwo rze nia me cha ni zmów uła -twia ją cych tę zmia nę, to jed nak za ma ło. Wia do -mo, że pierw sze blo ki ją dro we kosz tu ją dro żej,niż ko lej ne. I np. w USA zo rien to wa no się, żepo 30 la tach nie bu do wa nia blo ków ją dro wych,by ich bu do wa po now nie ru szy ła, ko niecz ne sąpew ne im pul sy w po sta ci po mo cy pu blicz nej– dla sze ściu pierw szych elek trow ni wpro wa dzasię istot ne ulgi w po dat ku kor po ra cyj nym. Na to -miast u nas mil czy się na ten te mat są dząc, że tedo dat ko we kosz ty in we sto rzy po kry ją z wła -snych kie sze ni.– S. Kry stek:: – Od cho dze nie od mo no kul tu -ry wę glo wej w pol skiej elek tro ener ge ty ce, jejdy wer sy fi ka cja pa li wo wa jest dzia ła niem słusz -nym. Trze ba mieć jed nak świa do mość, że jest topro ces dłu go trwa ły. Rów no cze śnie, nie za po mi -naj my, że wę giel moż na im por to wać, że w prze -ci wień stwie do ryn ku ro py i ga zu je go świa to wyry nek jest praw dzi wym ryn kiem i wy stę pu jąna nim nie po rów na nie mniej sze moż li wo ścispe ku la cji i ma ni pu la cji.– H. Maj chrzak: – Co do te go ostat nie gomiał bym pew ne wąt pli wo ści. W ostat nim cza -sie mie li śmy sy tu ację gdy, z róż nych po wo -dów, wę gla bra ko wa ło i na ryn ku świa to wym,i kra jo wym. Pro szę też przyj rzeć się ce nomwę gla im por to wa ne go lo co na sze por ty w cią -gu ostat nich dwóch lat. Dla te go uwa żam, żepo win ni śmy mo bi li zo wać na sze gór nic twodo ra cjo na li za cji swe go dzia ła nia i ogra ni cza -nia kosz tów, aby by ło zdol ne kon ku ro waćz do staw ca mi in nych pa liw. Ono po win nomieć istot ny udział w do sta wach ener gii pier -wot nej dla na szej ener ge ty ki. Czy ten udziałpo wi nien wy no sić 40, 50, czy też 60% – torzecz do dys ku sji.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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• Gaz, mi mo nie zbyt za chę ca ją cych pro -
gnoz ce no wych do ty czą cych wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej z te go no śni ka ener gii,
jest jed nak po waż nym po ten cja łem dla no -
wych jed no stek wy twór czych ener gii elek -
trycz nej, któ re ewen tu al nie u nas po wsta -
ną. Jak po waż nym? – bę dzie za le ża ło
od wiel ko ści wzro stu za po trze bo wa nia
na ener gię elek trycz ną. Wszyst ko wska zu -
je na to, że to za po trze bo wa nie nie bę dzie
wzra stać w tem pie ja kie wcze śniej za kła da -
li śmy. Za de cy du ją o tym: po pierw sze
– praw dzi we ce ny ener gii elek trycz nej, któ -
re zmu szą od bior ców do jej oszczę dza nia;
po dru gie – for mal ne wy ma ga nia unij ne
do ty czą ce ra cjo nal ne go użyt ko wa nia ener -
gii. Tym nie mniej, je śli się uwzględ ni, że
jed nost ko we zu ży cie ener gii elek trycz nej
w Pol sce jest na dal 2,5-krot nie niż sze
od śred nie go zu ży cia w UE – 27, to na le ży
się jed nak li czyć ze wzro stem zu ży cia ener -
gii elek trycz nej. Tym cza sem, ze wzglę du
na wy mo gi eko lo gicz ne, du ża część obec -
nie funk cjo nu ją cych elek trow ni wę glo -
wych bę dzie mu sia ła być wy co fa na z eks -
plo ata cji. Od bu do wa tych mo cy, w opar ciu
o ten sam no śnik ener gii, czy li wę giel, bę -
dzie nas dro go kosz to wa ła z uwa gi na prze -
wi dy wa ne wy so kie ce ny upraw nień do
emi sji CO2. Je śli do da my do te go, że tyl ko
w opar ciu o me cha ni zmy ryn ko we bar dzo
trud no pod jąć de cy zję o in we sty cji trwa ją -

cej kil ka, al bo kil ka na ście lat, jak w przy -
pad ku ener ge ty ki ją dro wej, to wte dy mo że
się oka zać: po pierw sze – że nie kon ku ren -
cyj ny gaz sta nie się kon ku ren cyj ny,
a po dru gie – że bę dzie tym no śni kiem
ener gii, któ ry po zwa la szyb ko za peł nić lu -
kę mię dzy mo cą dys po zy cyj ną w sys te mie,
a za po trze bo wa niem na moc w sys te mie.
Jed nost ki wy twór cze na ga zie moż na bo -
wiem bu do wać szyb ko, nie mó wiąc o tym,
że współ cze sne tech no lo gie po zwa la ją
w nich osią gać bar dzo wy so kie spraw no ści

gdy są bu do wa ne ja ko ga zo wo -pa ro we.
Wszyst ko to zmu sza nas do bra nia pod
uwa gę ga zu ja ko po waż nej opcji roz wo ju
pol skiej elek tro ener ge ty ki. By jed nak in -
we sto rzy by li go to wi do pod ję cia ry zy ka
bu do wy te go ty pu jed no stek, mu szą za ist -
nieć ku te mu okre ślo ne wa run ki. W tym
miej scu ro dzi się py ta nie do ty czą ce bez pie -
czeń stwa do staw ga zu.– M. Le wen ste in: – Cie szę się, że po ru -sza my ten pro blem, któ ry przez dłu gi czasbu dził za in te re so wa nie wie lu in we sto rów
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Nie pew ność w za kre sie wdra ża nia w kra ju wy mo gów po li ty ki eko lo gicz nej Unii Eu ro pej skiej po wo du je spo wol nie -
nie de cy zji in we sty cyj nych w za kre sie wy twa rza nia ener gii elek trycz nej. Stwa rza to za gro że nie wy stą pie nia de fi cy -
tów do staw ener gii elek trycz nej, je śli go spo dar ka w kra ju od bu du je się po kry zy sie fi nan so wym i eko no micz nym. Bu -
do wa mo cy w opar ciu o źró dła wę glo we, zwłasz cza wy po sa żo nych w nie zbęd ne in sta la cje ochro ny śro do wi ska, to
pro ce sy dłu go trwa łe. Jesz cze bar dziej dłu go trwa ły jest pro ces przy go to wa nia i re ali za cji elek trow ni ją dro wych,
a bu do wa ener ge ty ki od na wial nej mo że oka zać się nie wy star cza ją ca ze wzglę du na ogra ni czo ny jej ra cjo nal ny po -
ten cjał, a w przy pad ku elek trow ni wia tro wych ze wzglę du na pro ble my w sys te mie elek tro ener ge tycz nym. Na tu ral -
nym wyj ściem z tej sy tu acji jest bu do wa źró deł ga zo wych o znacz nie krót szym cy klu in we sty cyj nym lecz o du żym ry -
zy ku zwią za nym z ewen tu al nym wzro stem cen ga zu na ryn ku kra jo wym. Te kwe stie war to prze dys ku to wać. Z te go
wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę
Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po świę ci li śmy za gad nie niom pod ha słem „Per spek ty wy wy ko rzy sta -
nia ga zu w pol skiej elek tro ener ge ty ce”.

Do dys ku sji za pro si li śmy:
– Krzysz to fa Fi ga ta – Pre ze sa Za rzą du Przed się bior stwa Ener ge tycz ne go w Sie dl cach Sp. z o.o.,
– Zie mo wi ta Iwań skie go – Dy rek to ra Wy ko naw cze go na Cen tral ną i Środ ko wą Eu ro pę w GE Ener gy,
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Dy rek to ra In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej w PW,
– Mar ci na Le wen ste ina – Dy rek to ra Biu ra No wych Przed się wzięć w PGNiG,
– Mie czy sła wa Mi chal skie go – Pre ze sa Za rzą du, Dy rek to ra PGE Elek tro cie płow nia Lu blin – Wrot ków Sp. z o.o.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Perspektywy wykorzystania gazu
w polskiej elektroenergetyce
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w Pol sce przy mie rza ją cych się do bu do wyno wych, ga zo wych jed no stek wy twór czychener gii elek trycz nej. Nie dłu go pro blem za -pew nie nia do staw ga zu po wi nien zejśćna dal szy plan, bo wiem w ostat nich ty go -dniach sfi na li zo wa li śmy umo wę, któ raumoż li wi PGNiG do star cze nie sto sow nychilo ści ga zu wszyst kim po trze bu ją cym goklien tom. Oczy wi ście mó wi my o wo lu me -nie, nie zaś o do tar ciu z ga zem do po szcze -gól nych re gio nów kra ju. W grę wcho dząbo wiem kwe stie zwią za ne z za się giemi ogra ni cze nia mi tech nicz ny mi sie ci prze -sy ło wych, bę dą ce od ręb nym pro ble mem.Po pod pi sa niu umo wy z na szym naj więk -szym do staw cą ga zu, dys po nu je my dłu go -ter mi no wym, ela stycz nym kon trak tem,któ ry w per spek ty wie wie lo let niej bę dziesta bi li zo wał pol ski ry nek. Rów no cze śnie,trwa ją pra ce nad po łą cze niem pol skie gosys te mu ga zo we go z sys te ma mi cze skimi nie miec kim. No i wresz cie klu czo wa in -we sty cja zwią za na z bu do wą ter mi na laLNG. Mam na dzie ję, że w naj bliż szej per -spek ty wie wszyst ko to, po la tach nie pew -no ści na ryn ku ga zu, za pew ni nam na nimwresz cie spo kój i moż li wość pla no wa niadłu go fa lo we go roz wo ju.
• To bar dzo opty mi stycz ne in for ma cje.

Ten opty mizm jesz cze bar dziej wzra sta gdy
uwzględ ni się naj śwież sze, do bre per spek -
ty wy, lep sze niż jesz cze przed ro kiem, do -
staw w wy mia rze glo bal nym. Wią że się to
z po ja wie niem się do staw ga zu na ryn ku
ame ry kań skim po cho dzą ce go z no wej
tech no lo gii po zio me go wy do by cia. Zwięk -
sza to globalny po ten cjał wy do byw czy ga -
zu, choć nie bar dzo wia do mo na ile te go ty -
pu tech no lo gie mo gą być sto so wa ne w in -
ne go ro dza ju zło żach.– M. Le wen ste in: – Na szym zda niem,ist nie ją za sad ni cze róż ni ce mię dzy zło ża mi,

któ re są eks plo ato wa ne w ten spo sóbw USA i pol ski mi. Otóż w USA gaz łup ko -wy wy do by wa się na ob sza rach, na któ rychw prze szło ści by ły pro wa dzo ne in ten syw nepo szu ki wa nia i wy do by cie ga zu. Tam jestsieć, moż li wość roz pły wu ga zu, wie le firmdo sko na le do te go przy go to wa nych, firmser wi so wych, ogrom na licz ba od wier tów.Ce ny tych usług są tym sa mym in ne niżw Pol sce. Nie na le ży tak że za po mi nać, żew pierw szych dwóch la tach, ga zu łup ko we -go z od wier tu wy do by wa się bar dzo du żo,a po tem wy do by cie moc no spa da. Cha rak -te ry sty ka wy do by cia te go ga zu jest za temzu peł nie in na niż ze złóż eks plo ato wa nychw Pol sce tra dy cyj ny mi me to da mi. A przedewszyst kim, naj pierw ten gaz trze ba u nas„tra fić”. Nie je stem geo lo giem, ale moizna ją cy się na rze czy ko le dzy ma ją wąt pli -wo ści, czy struk tu ry geo lo gicz ne w Pol scesą rze czy wi ście tak po dob ne do tych wy ko -rzy sty wa nych w USA. Za łóż my jed nak, żeten gaz bę dzie. Mo gą wów czas mi nąć dłu -gie la ta za nim go „od bie rze my”, za nim doj -dzie my do zło ża z ru ro cią ga mi. Kła nia sięchoć by pra wo dro gi.
• Co by nie mó wić, waż ne jest tak że dla

nas, iż glo bal ne per spek ty wy do staw ga zu,
przy naj mniej na ja kiś czas, po pra wia ją się.– M. Le wen ste in: – To praw da. Trze bajed nak pa mię tać, że przy naj mniej do tych -czas by ło tak, że w kon trak tach dłu go ter mi -no wych ce no wo gaz po dą żał za ro pą. Klu -czo wym dla ryn ku ga zu w per spek ty wienaj bliż szej de ka dy jest py ta nie: czy więk -sza do stęp ność ga zu po zwo li na ro zej ściesię tych ryn ków? Wy da je się, że w USA jestto już ob ser wo wa ne. Trud no oce nić czy po -dob nie sta nie się na ryn ku eu ro pej skim. Jestna to szan sa, tak że ze wzglę du na roz wójtech no lo gii LNG, któ ra zde cy do wa nieszyb ciej re agu je na zmia ny na glo bal nymryn ku, mo że więc być ich ka ta li za to rem.Pol ski ter mi nal LNG nie bę dzie w peł ni za -kon trak to wa ny. Bę dzie więc bu fo rem, po -zwo li nam le piej re ago wać na ryn ko wezmia ny i ko rzy stać z nich.– M. Mi chal ski: – Te ar gu men ty nieprze ko nu ją mnie ja ko po ten cjal ne go in we -sto ra w ga zo we źró dła ener gii elek trycz nej.Mo wa tu jest bo wiem o per spek ty wie krót -ko ter mi no wej, a mnie po trzeb na jest za ry -so wa na 40-let nia. Ty le bo wiem trwa przy -go to wa nie in we sty cji, jej re ali za cja i eks -plo ata cja za in sta lo wa nych urzą dzeń, za nimza koń czą swój ży wot tech nicz ny. Ta kiejdłu go fa lo wej per spek ty wy po ten cjal ne muin we sto ro wi w Pol sce bra ku je.– M. Le wen ste in: – Trud no po go dzićsprzecz ne opi nie i po glą dy po ja wia ją ce sięw tej spra wie. Pod pi su jąc dłu go okre so wykon trakt na do sta wy ga zu od głów ne go je -go do staw cy, w do dat ku kon trakt bar dzoela stycz ny, wy cho dzi my na prze ciw tak żepo ten cjal nym in we sto rom w ga zo we źró dławy twa rza nia ener gii elek trycz nej, któ rzy

do ma ga ją się stwo rze nia im okre ślo nej per -spek ty wy dłu go okre so wej. Z dru giej stro ny– wie lu ko men ta to rów wy ty ka nam za gro -że nia wy ni ka ją ce z pod pi sa nia kon trak tuna aż tak dłu gi okres. Tym cza sem, na szymzda niem jest on do brą pod sta wą do za mie -rzo nej roz bu do wy in fra struk tu ry ga zo wejw Pol sce. Je że li do te go zra cjo na li zu je sięi za pew ni trwa łość roz wią zań re gu la cyj -nych istot nych dla funk cjo no wa nia ga zo -wych źró deł wy twa rza nia ener gii elek trycz -nej, to wów czas zo sta ną stwo rzo ne wa run -ki, któ rych do ma gał się mój przed mów ca.W ten spo sób za czną dzia łać czyn ni ki bu -du ją ce po pyt oraz ry nek na gaz, co nam– je go do staw com po zwo li kon trak to waćdo sta wy we wła ści wym cza sie i w od po -wied nich ilo ściach. Je że li ktoś oba wia się,że w per spek ty wie 40-let niej ga zu bę dzieza ma ło, to chcę po in for mo wać, że ter mi nalna LNG ma do ce lo wo umoż li wiać spro wa -dza nie do 7,5 mld m3 ga zu rocz nie. Po nad -to w pla nach jest in ter ko nek tor ga zu w oko -li cach Po lic o prze pu sto wo ści 3 mld m3 ga -zu rocz nie, roz bu do wa ist nie ją ce go po łą -cze nia w La so wie oraz ga zo ciąg na gra ni cyz Cze cha mi. Wy da je nam się za tem, że niepo win ni śmy mieć ja kichś za sad ni czychpro ble mów kon trak to wych.– J. Le wan dow ski: – My ślę, że 40-let -niej pew no ści za opa trze nia nie moż na uzy -skać w przy pad ku żad ne go pa li wa. Na wetw przy pad ku wę gla gdzie licz ba nie wia do -mych i za gro żeń, do ty czą cych m.in. do stęp -no ści i ce ny upraw nień do emi sji CO2 jestjesz cze więk sza niż w przy pad ku ga zu.– Z. Iwań ski: – Punk tem wyj ścia do tejdys ku sji po wi nien być fakt, iż w pol skiejelek tro ener ge ty ce 94% za in sta lo wa nychmo cy opar te jest o wę giel. Na ra zie ma my

Krzysztof Figat
–- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

Ziemowit Iwański
– Dyrektor Wykonawczy

na Centralną i Środkową Europę w GE Energy



luk su so wą sy tu ację bo to na CO2 kosz tu -je 15 eu ro, czy li znacz nie mniej niż się mo -gło wy da wać rok te mu. Ale jak dłu go utrzy -ma się ona na tym po zio mie? Na pew nopo ro ku 2015 zmie ni się ra dy kal nie. Mo żeto nie bę dzie 60 eu ro za to nę, jak pro ro ku jąnie któ rzy, ale 30–40 eu ro jest bar dzo praw -do po dob ne. Blok ga zo wo -pa ro wy, w tech -no lo gi dnia dzi siej sze go, emi tu je 1/3 CO2,któ rą emi tu je obec nie naj no wo cze śniej szyblok wę glo wy tej sa mej mo cy. Spraw no ściblo ku ga zo wo -pa ro we go o mo cy 400–500MW za czy na ją się od 58% i osią ga ją 60%.Na wet teo re tycz nie są to spraw no ści nie -osią gal ne dla blo ków wę glo wych z ko tła mina pa ra me try ul tra, su per nad kry tycz ne.Na to miast w ukła dach ko ge ne ra cyj nychmoż na mó wić o spraw no ściach wy ko rzy -sta nia ener gii pier wot nej prze kra cza ją cych80%. Spra wa na stęp na, to do stęp ność ru -cho wa, któ ra dla tur bin ga zo wych mo żebyć gwa ran to wa na na po zio mie po wy -żej 96%. Na le ży jed nak pa mię tać o tym, żete go ro dza ju blok po chła nia rocz nie około400 mln m3 ga zu. Jest to istot na wiel kośćz punk tu wi dze nia bi lan so wa nia sys te muga zo we go. Ta kie tur bi ny po zwa la ją na wy -łą cze nia noc ne i roz ruch w cią gu 20 mi nut.Wią że się to z pro ble mem ela stycz no ściprze sy łu ga zu, je go aku mu la cji w ukła dzieprze sy ło wym itd. Krót ko mó wiąc, jest toukład rów nań z wie lo ma nie wia do my mi,któ ry jed nak jest roz wią zy wal ny. PGNiGpo win no się nad tym po chy lić i zo ba czyć coz te go wy nik nie.
• Za le ty wy twa rza nia ener gii elek trycz -

nej w jed nost kach ga zo wo -pa ro wych są po -
wszech nie zna ne. Oba wy bu dzą ce ny ga zu.
Pro gno zy do ty czą ce je go cen, po cho dzą ce
z róż nych ośrod ków ana li tycz nych na ca -
łym świe cie, bar dzo się od sie bie róż nią.
Wszyst kie jed nak wska zu ją na do syć istot -

ny wzrost cen ga zu. Po za tym LNG, ja ko
czyn nik mający po pra wić bez pie czeń stwo
do staw ga zu do Pol ski, bę dzie kosz to wał.
Na świe cie ten gaz jest droż szy o oko ło 30%
od nor mal ne go ga zu. Od bior cy bę dą mu -
sie li za to za pła cić. My ma my na szczę ście
możliwość mie sza nia gazu im por to wa nego
z ro dzi mym co po zwa la nie zwięk szać nad -
mier nie cen ga zu dla od bior ców, cze go Pre -
zes URE bar dzo skrzęt nie pil nu je.– M. Le wen ste in: – Jak czę sto wska zu jeKo mi sja Eu ro pej ska, ce lem nad rzęd nymna eu ro pej skim ryn ku ga zu jest do pro wa -dze nie do kon ku ren cyj no ści te go ryn kui sy tu acji, w któ rej od bior cy ma ją rze czy wi -stą moż li wość wy bo ru do staw cy ga zu. Pol -ska na eu ro pej skim ryn ku ga zu, ze wzglę duna dzia ła nie me cha ni zmu, o któ rym mó wiłmój przed mów ca, sta no wi pod tym wzglę -dem do syć trud ną do dzia ła nia wy spę. Ce nyga zu w Pol sce są na ta kim po zio mie, żenasz ry nek nie jest atrak cyj ny dla firm ga -zo wych, któ re chcia ły by nań wejść i sprze -da wać gaz. Brak spek trum moż li wo ści, któ -re nor mal ny ry nek da je po wo du je, że UREnie chce uwol nić ta ryf i spo wo do wać by ce -na ga zu kształ to wa ła się ryn ko wo. W tymmiej scu nie ja ko au to ma tycz nie ro dzi siępy ta nie: czy ce ny ener gii w Pol sce w ogó lenie są utrzy my wa ne na po zio mie sztucz -nym i w związ ku z tym ma my do czy nie niaz nie chę cią in we sto rów do in we sto wa niaw no we źró dła wy twa rza nia ener gii elek -trycz nej i cie pła? Cie płow nic two jest tu naj -bar dziej ja skra wym przy kła dem.– J. Le wan dow ski: – GJ w wę glu dla du -żych elek trow ni kosz tu je obec nie oko -ło 12 zł. Na to miast w ga zie po nad 30 zł.Sko ro tak, to na wet róż ni ca w spraw no -ściach elek trow ni ga zo wych i wę glo wychnie kom pen su je róż ni cy w ce nach ener giiza war tej w tych dwóch no śni kach. Wię cej,na wet gdy by ce na upraw nień do emi sji CO2wzro sła do 60 eu ro za to nę, to gaz na dal niebę dzie kon ku ren cyj ny wo bec wę gla. Jesz -cze go rzej niż przy pro duk cji ener gii elek -trycz nej wy glą da sy tu acja z pro duk cją cie -pła na ga zie. Tym cza sem, nie ma przy zwo -le nia spo łecz ne go na wzrost cen cie pła.– Z. Iwań ski: – My ślę, że przyj dzie mo -ment kiedy trze ba bę dzie uwzględ niaćwszyst kie kosz ty eko lo gicz ne pro duk cjiener gii elek trycz nej i cie pła. I wte dy te kal -ku la cje za czną wy glą dać ina czej.– M. Mi chal ski: – Mam przed so bą ca łyze staw da nych tech no lo gicz nych, eko lo -gicz nych i eko no micz nych do ty czą cychpra cy obiek tu w Lu bli nie, któ rym kie ru ję,za ubr. Co z nich wy ni ka? W obec nych wa -run kach eko no micz nych ten obiekt, opa la -ny ga zem, w ukła dzie ko ge ne ra cyj nym,eko no micz nie „bar dzo ład nie się za my ka”.To jest do bry biz nes. Mam wąt pli wo ści czyna dal był by to do bry biz nes w ukła dzie pra -cy kon den sa cyj nej. Ukła dy ga zo we są bar -dzo do bre do pra cy cie płow ni czej. Dzię ki

swym wa lo rom po win ny być tak że wy ko -rzy sty wa ne w okre sie let nim do re gu la cjisys te mu, gdy nie ma od bio ru cie pła. Mo gądo sko na le pra co wać ja ko moc szczy to wa.– K. Fi gat: – Mó wio no tu wcze śniejo tym, że ce na ga zu w Pol sce jest niż sza niżna in nych ryn kach dzię ki te mu, iż mie sza -my gaz kra jo wy z im por to wa nym. Otóżi tak, i nie. Mie li śmy ofer ty sprze da ży namga zu od firm za gra nicz nych, głów nie nie -miec kich, któ re ofe ro wa ły nam go po ce -nach niż szych niż ku pu je my go w kra ju.Do sta wy oka za ły się jed nak nie moż li we.Po pierw sze – bo nie ma in ter ko nek to rów.Po dru gie – bo wy ma ga się od do staw cówma ga zy no wa nia ga zu. Ta ry fy ga zo we toskan dal. Ko le ga z Lu bli na ma 150 MWci 250 MWe, i ku pu je gaz dro żej niż ja, któ -ry w swej fir mie mam 14 MWe. Cho ra jestpo li ty ka ak cy zo wa. Gdy by zdjąć ak cy zęz ole ju opa ło we go, stał by się on w do machjed no ro dzin nych, blo kach rów no praw nympa li wem w sto sun ku do in nych no śni kówener gii. Ta ry fy trze ba po sta wić z gło wyna no gi.– Z. Iwań ski: – Mu szą za cząć dzia łaćsfor ma li zo wa ne za chę ty do oszczę dza niapa liw i ener gii. Po to by pew ne pro ste me to -dy oszczęd no ści opła ca ło się sto so wać. Niema nic łatwiejszego od odstawiania blo kuga zo wo-pa ro we go w no cy, daj my na tood godz. 22 do 6. Gaz od da wa ny był bydo sys te mu i elek tro cie płow nia nie by ła bynim ob cią ża na. Na to miast aku mu la to ry cie -pła utrzy my wa ły by cie pło w sys te mie cie -płow ni czym. W no cy zaś, gdy ener gia elek -trycz na jest ta nia, nie by ła by pro du ko wa na.– K. Fi gat: – Roz wa ża my bu do wę jesz -cze jed ne go aku mu la to ra cie pła. Tur bi naga zo wa, choć bar dzo szyb ko mo że się za -trzy mać i po tem wy star to wać, to jed nak te -go nie lu bi. Skra ca się w ten spo sób zna ko -mi cie jej ży wot ność.
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Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej

w Politechnice Warszawskiej

Marcin Lewenstein
– Dyrektor Biura Nowych Przedsięwzięć w PGNiG
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– Z. Iwań ski: – Róż nie to by wa, są bar -dzo róż ne tech no lo gie. Nor mal na tur bi naga zo wa, bez spe cjal ne go uszczerb ku, jestw sta nie „znieść” po nad 250 roz ru chówrocz nie. Roz ruch ze sta nu „cie płe go” niesta no wi żad ne go za gro że nia. Trud no ści po -ja wia ją się w przy pad ku tzw. od sta wieńawa ryj nych.
• Bu do wa źró deł ga zo wych w ener ge ty ce

pol skiej za le ży od wie lu czyn ni ków, w tym
nie tyl ko od pro gnoz cen te go pa li wa
na ryn ku, ale tak że je go do stęp no ści w re -
jo nach, w któ rych prze wi du je się lo ka li za -
cje ta kich obiek tów.– M. Le wen ste in: – Ze wzglę du na bra kiin fra struk tu ral ne i pro blem kształ to wa niata ryf przez URE, trud no na pol skim ryn kuo ar bi traż.  Do dat ko wo, gdy gaz w pew nychokre sach jest tań szy za gra ni cą, spro wa dza -nie go ce lem krót ko okre so wej po pra wykon ku ren cyj no ści. jest moż li we je dy nie dlanie wiel kich wo lu me nów, bo wiem usta wama ga zy no wa dla du że go im por tu (od 50mln m3 w gó rę w ska li ro ku) wy ma ga jużza kon trak to wa nia po jem no ści ma ga zy no -wych. Tym cza sem, nikt nie zgło sił za in te re -so wa nia kon trak to wa niem po jem no ści ma -ga zy no wych w Pol sce pod czas zre ali zo wa -nej przez nas w po ło wie 2009 r. sto sow nejpro ce du ry. Ta ry fo we ce ny ga zu nie sąatrak cyj ne dla firm spo za Pol ski. Mam za -tem po waż ne wąt pli wo ści czy to po ziomcen ga zu jest w Pol sce pod sta wo wą przy -czy ną bra ku za do wa la ją ce go roz wo ju ga zo -wych źró deł – po wsta je py ta nie, czy niewy ni ka on z względ nie ni skie go po zio mucen ener gii elek trycz nej i cie pła.– K. Fi gat: – Cał ko wi cie się z Pa nemzga dzam. Ce ny ga zu po dą ża ją za ce na miro py, wia do mo więc ja ka jest ryn ko wa ce naga zu, ty le ma kosz to wać i już. Pro ble mem

są ce ny ener gii elek trycz nej i ta ry fy ga zo -we. Gdy by by ły one usta lo ne lo gicz nie, tonie by ło by pro ble mów. No nie mo że byćnp. tak, że klient jest ka ra ny za więk szy po -bór ga zu.
• Na ile pol skie sie ci ga zo we są przy sto -

so wa ne do ewen tu al ne go, zwięk szo ne go
po bo ru ga zu na po trze by pro duk cji ener gii
elek trycz nej?– M. Le wen ste in: – Efek tyw ność ener -ge tycz na go spo dar ki sys te ma tycz nie ro -śnie, przez co trud no o istot ny wzrost zu ży -cia ga zu, a więc i o do dat ko we wo lu me ny,któ ry mi moż na by ło by ga zo we ru ry wy peł -nić. Mi mo to, w ta ry fach ga zo wych zmie -nia się jed nak stop nio wo na lep sze i udziałkosz tów sta łych, za trans port, w cał ko wi tejce nie ga zu sys te ma tycz nie spa da. Kosz tytrans por tu ga zu praw do po dob nie po zo sta -ną jed nak sto sun ko wo wy so kie, bo wiemsieć wy ma ga wiel kich in we sty cji. Po po -przed nim okre sie ustro jo wym za sta li śmysys tem ga zo wy, któ ry nie uła twia roz wo juryn ku i po zy ski wa nia no wych od bior ców.No we in we sty cje w sys tem trans por tu ga zuma ją za tem du że zna cze nie, szcze gól new re jo nach kra ju gdzie bra ku je ener giielek trycz nej i by ło by uza sad nio nym bu do -wa nie jed no stek ga zo wych, a gdzie na dalsieć po zo sta wia wie le do ży cze nia – jakw Pol sce pół noc nej i pół noc no -wschod -niej.
• Nie łudź my się, ry nek ga zu nie dzia ła

nie tyl ko w Pol sce, ale i w ca łej Eu ro pie,
gdzie w głów nej mie rze opar ty jest o kon -
trak ty dłu go ter mi no we, z dominującym
dostawcą. Ry nek konkurencyjny ga zu
dzia ła w zasadzie je dy nie w USA. Ja ka jest
na to ra da? Współ pra ca z PGNiG w tym
za kre sie wy da je się wa run kiem si ne qua
non. Ja ki po wi nien być za kres tej współ -
pra cy, czy tyl ko ka pi ta ło wa, czy rów nież
kor po ra cyj na?– K. Fi gat: – To PGNiG bę dzie sprze da -wa ło ta ni gaz swo im elek trow niom? Za -miast bu do wać elek trow nie, PGNiG niechpo pro wa dzi ru ry w kil ka do brych miejsc,gdzie bę dzie moż na zbu do wać elek trow -nie.– M. Mi chal ski: – Wej ście PGNiG w bu -do wę elek trow ni ga zo wych po zwo li ło byna roz ło że nie ry zyk. Po za tym, by ło by onoza in te re so wa ne w ra cjo na li za cji struk tu ryta ryf, bo by ło by to w je go in te re sie. Mniesię ta ki po mysł po do ba.
• Tak się skła da, że w re jo nach Pol ski,

w któ rych jest sła ba sieć elek tro ener ge -
tycz na, sła ba jest rów nież sieć ga zo wa.– J. Le wan dow ski: – Swe go cza su ro bi -li śmy ana li zy moż li wo ści lo ka li za cji szczy -to wych źró deł wy twa rza nia ener gii elek -trycz nej na ga zie. I oka za ło się, że sy tu acjajest tra gicz na. Py tam: ile jest w Pol scemiejsc gdzie z ist nie ją cej sie ci ga zo wejmoż na by po brać ty le ga zu by za in sta lo -wać 2 tys. MW mo cy? Od po wia dam: oko li -

ce Wło cław ka i być mo że oko li ce Po lic,pod wa run kiem, że po wsta nie tam in ter ko -nek tor. I na tym ko niec...– M. Le wen ste in: –... mo że jesz cze oko -li ce Droz do wicz.– J. Le wan dow ski: – Nie zmie nia to fak -tu, że są to po je dyn cze lo ka li za cje.– K. Fi gat: – Ja nie wi dzę sen su bu do wyaż tak du żych źró deł ener gii na ga zie. Gazjest bo wiem ide al nym pa li wem dla ko ge ne -ra cji.– M. Le wen ste in: – Mó wi my o sy tu acjigdy 94% źró deł ener gii opar te jest w na -szym kra ju na wę glu, a źró dła ga zo we wy -stę pu ją na ska lę śla do wą. I na gle te ostat niema ją się po ja wić na zna czą cą ska lę. To jestcał ko wi cie no wa sy tu acja dla do staw cy ga -zu i dla ope ra to ra sys te mu prze sy ło we go.Oni mu szą mieć czas i wa run ki by siędo niej przy go to wać, to wszyst ko mu si sięod by wać ewo lu cyj nie. Trze ba za cząćod bu do wy ko ge ne ra cyj nych, stan dar do -wych jed no stek ga zo wych o mo cy 400MW, któ rych w Eu ro pie jest bar dzo du żo.Mię dzy in ny mi do te go ce lu po wo ła li śmynie daw no spół kę PGNiG Ener gia.– M. Mi chal ski: – To ozna cza ko niecz -ność do star cze nia 100 tys. m3 ga zu na go -dzi nę.– J. Le wan dow ski: – I ta kich miejscw Pol sce, gdzie moż na by do star czyć ty lega zu na go dzi nę, jest rów nież nie wie le.
• Nie za po mi naj my o ko lej nym ogra ni -

cze niu lo ka li za cyj nym – mu si być za po -
trze bo wa nie na po bór cie pła. Roz wój źró -
deł ga zo wych bę dzie na stę po wał nie
w wy ni ku za rzą dzeń pań stwo wych lecz
in dy wi du al nych de cy zji in we sto rów. Te
de cy zje mo gą być jed nak w okre ślo ny
spo sób ukie run ko wy wa ne sto sow na po li -
ty ką, np. w od nie sie niu do po mo cy pu -
blicz nej. W elek tro ener ge ty ce funk cjo nu -
je ry nek ener gii elek trycz nej, na któ rym

Dr Mirosław Duda – ARE

Mieczysław Michalski
– Prezes Zarządu, Dyrektor

PGE Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.



ce na jest usta la na przez me cha ni zmy kon ku ren cji, nie za leż nie
od man ka men tów te go ryn ku. Ist nie ją ce źró dła ga zo we ko rzy -
sta ją z tzw. żół tych cer ty fi ka tów, któ re umoż li wia ją uzy ska nie
kon ku ren cyj no ści źró deł ga zo wych na tym ryn ku. Czy i w ja kim
za kre sie po win no się utrzy mać ten sys tem wspar cia dla źró deł
ga zo wych?– M. Le wen ste in: – Nie za leż nie od te go czy sys tem wspar cia bę -dzie, czy też go nie bę dzie, to raz a do brze mu si my wie dziećna czym sto imy i w ja kiej per spek ty wie. Mu si to wie dzieć in we stor,bank, do staw ca ga zu. Sys tem żół tych cer ty fi ka tów ma dzia łaćdo 2012 ro ku. Chce my wie rzyć, że usta wo daw ca za cho wa się ra -cjo nal nie i prze dłu ży je go dzia ła nie. Ale ban ki w swych mo de lachnie po dzie la ją tej wia ry i nie chcą uwzględ niać po 2012 ro ku przy -cho dów z żół tych cer ty fi ka tów.– K. Fi gat: – To rze czy wi ście po waż ny pro blem, dwa ban ki od -mó wi ły nam z te go po wo du kre dy to wa nia. Trze ci kre dyt jed nakudzie lił. Pew nie dla te go, że przed się bior stwo jest na ty le moc ne, iżi bez żół tych cer ty fi ka tów jest w sta nie ob słu żyć ten kre dyt. Zdro -wy roz są dek wska zu je, że sys tem żół tych cer ty fi ka tów mu si byćutrzy ma ny.– J. Le wan dow ski: – Pro wa dzi my obec nie ana li zy do ty czą -ce eko no micz nych aspek tów funk cjo no wa nia ko ge ne ra cjiw przy szło ści, tj. po wpro wa dze niu płat nych upraw nień do emi -sji CO2. Co z nich wy ni ka? Moż na przy jąć, że je śli nie ma -my kosz tów spła ty kre dy tów – kosz tów ka pi ta ło wych, to ko ge ne -ra cja wę glo wa, w du żych blo kach, po zwa la uzy skać wy nik fi nan -so wy oko ło ze ra. W mniej szych, gdzie kosz ty są wyż sze, dro -żej sprze da je się tak że cie pło i bi lans rów nież za mknie się w oko -li cach ze ra. W ist nie ją cych obiek tach wę glo wych wspar -cie być mo że nie bę dzie  po trzeb ne. W przy pad ku ko ge ne ra cji ga -zo wej mu szą mieć miej sce do pła ty mniej wię cej na ta kim po zio -mie jak obec nie. Pro blem jest z no wy mi in we sty cja mi. Cie płow -nic two nie ge ne ru je pie nię dzy na spła tę kre dy tów. Po za tym,że by roz po cząć in we sty cję trze ba mieć po ło wę wła snych pie -nię dzy.– K. Fi gat: – URE trzy ma ce ny na ta kim po zio mie, że ren tow no -ści oscy lu ją wo kół ze ra. W ta kich wa run kach nikt nie da kre dy tu.Po li ty ka jest na sta wio na na ko lek to ry sło necz ne.– M. Mi chal ski: – My tu za po mi na my o sta nie sie ci ma gi stral -nych i roz dziel czych. One koń czą swój ży wot tech nicz ny i trze basię li czyć z ich od bu do wą.
•Wspar cie pu blicz ne dla roz wo ju źró deł ga zo wych nie mo że być

do raź ne lecz dłu go ter mi no we i za pi sa ne w Po li ty ce ener ge tycz nej.
Al bo też na le ży po dać wa run ki, przy któ rych to wspar cie nie bę -
dzie po trzeb ne. Bo je śli doj dzie do te go, że ob cią że nia źró deł wę -
glo wych z ty tu łu róż ne go ro dza ju opłat eko lo gicz nych wzro sną
na ty le, że źró dła ga zo we bę dą w spo sób na tu ral ny kon ku ren cyj -
ne, to po moc pu blicz na dla tych ostat nich, być mo że, nie bę dzie
po trzeb na.– M. Mi chal ski: – Ko ge ne ra cja nie ma szczę ścia do sta ło ści wo -bec niej po li ty ki, roz wią zań praw nych. Pro szę zo ba czyć co dzia łosię w tym wzglę dzie w ostat niej de ka dzie. O przy szło ści mu si mymó wić w per spek ty wie przy naj mniej 15 lat. Wte dy jest szan sana po dej mo wa nie ra cjo nal nych de cy zji biz ne so wych.– K. Fi gat: – Czas naj wyż szy by ce ny ener gii elek trycz nejwresz cie ure al ni ły się. I uwzględ nia ły kosz ty pro duk cji, ka pi ta ło -we, amor ty za cję. Je że li wszyst kie te kosz ty bę dą w ryn ko wej ce nieener gii, to prąd z ga zu się obro ni. Dziś nikt się nie chwa li ile kosz -tu je np. prąd z Ła gi szy.– M. Le wen ste in: – My ślę, że ha mul cem roz wo ju ener ge ty kina ga zie jest tak że to, że de cy den ci nie cał kiem po waż nie trak tu jąza pi sy unij ne do ty czą ce ochro ny śro do wi ska. Są dzą, że ja koś to bę -dzie, w związ ku z tym bra ku je sto sow nych dzia łań. Czy mu si dojśćdo za pa ści, by je pod ję to?– K. Fi gat: – Są dzę, że wszyst ko zmie rza w tym kie run ku.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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PGE Gór nic two i Ener ge ty ka S.A. (daw niej BOT GiE S. A.) jest
spół ką za rzą dza ją cą ob sza rem dzia łal no ści Ener ge ty ka Kon -
wen cjo nal na Pol skiej Gru py Ener ge tycz nej. W ra mach ob sza ru
Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na dzia ła ją spół ki wy do byw cze i wy -
twór cze, wśród któ rych są ko pal nie wę gla bru nat ne go, elek trow -
nie i elek tro cie płow nie.

Dzię ki tym spół kom Gru pa Ka pi ta ło wa PGE jest w bli sko 68
proc. nie za leż na od ze wnętrz nych do staw ców pa li wa. W 2008 ro -
ku jej ko pal nie wy do by ły łącz nie 45 mln ton wę gla bru nat ne go, co
sta no wi ło bli sko 76 proc. wy do by cia te go su row ca w Pol sce. 

W 2008 ro ku pro duk cja ener gii elek trycz nej w Gru pie Ka pi ta ło wej
PGE wy nio sła oko ło 56 TWh, z cze go 55,9 TWh wy two rzo no
w elek trow niach kon wen cjo nal nych i elek tro cie płow niach (resz tę
wy two rzo no ze źró deł od na wial nych). Przy cał ko wi tej mo cy wy -
twór czej wy no szą cej 12,4 GW i z 42 proc. udzia łem w ryn ku, Gru pa
Ka pi ta ło wa PGE jest naj więk szym pro du cen tem ener gii w Pol sce.

W 2009 ro ku na stą pił ko lej ny etap re ali za cji in te gra cji w ra mach
PGE, zo sta ła do ko na na zmia na na zwy spół ki na PGE Gór nic two
i Ener ge ty ka SA. Ak tu al nie ener ge ty ką kon wen cjo nal ną w Gru pie
Ka pi ta ło wej PGE zaj mu ją się:
• PGE Elek trow nia Beł cha tów S.A. (wy bra na na in te gra to ra dzia -

łal no ści Ener ge ty ka Kon wen cjo nal na w Gru pie Ka pi ta ło wej
PGE),
• PGE Elek trow nia Opo le S.A.,
• PGE Elek trow nia Tu rów S.A.,
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• De kla ra cja rzą du z 13 stycz nia 2009 r.
jest na pew no istot nym kro kiem po li tycz -
nym na dro dze do bu do wy pierw szych
elek trow ni ją dro wych w Pol sce lecz prak -
ty ka w wie lu kra jach wska zu je, że nie -
zbęd ne jest znacz nie sil niej sze i trwa łe po -
par cie po li tycz ne, przede wszyst kim przez
uchwa łę par la men tu. Ko niecz ne bo wiem
bę dzie przy sto so wa nie pra wa do wy mo -
gów roz wo ju tej dzie dzi ny go spo dar ki.
Wska zu je na to prak ty ka m.in. USA, gdzie
w 2002 ro ku ogło szo no i pod ję to re ali za cję
pro gra mu „Nuc le ar Po wer 2010”,
a w 2005 ro ku uchwa lo no Usta wę o no wej
po li ty ce ener ge tycz nej (EPACT 2005),
w któ rej wpro wa dzo no prze pi sy uła twia ją -
ce in we sty cje ją dro we. Po dob ne roz wią za -
nia po li tycz ne są przyj mo wa ne w in nych
kra jach, w tym rów nież w kra jach Unii
Eu ro pej skiej. Czy w Pol sce wy star czy de -
cy zja rzą du o roz wo ju ener ge ty ki ją dro -
wej, czy też na le ży dą żyć do pod ję cia
uchwa ły par la men tu?– A. Kas sen berg: – Przy ję to za ło że nie,bez po głę bio nych ana liz eko no micz nychi go spo dar czych, że ener ge ty ka ją dro wama u nas po wstać. Uwa żam, że na dziś in -ne opcje za spa ka ja nia po trzeb ener ge tycz -nych są dla nas waż niej sze i bar dziej ko -rzyst ne. Czę sto my li my in stru men ty re ali -za cji ce lów z ce la mi. W wie lu wy po wie -dziach sły szę, iż ce lem jest bu do wa w Pol -sce ener ge ty ki ją dro wej. Tym cza sem, elek -

trow nie wę glo we, ją dro we, czy też in ne sątyl ko środ kiem do zre ali zo wa nia cze goś cona zwał bym za spo ko je niem po trzeb spo -łecz nych i go spo dar czych na usłu gi ener -ge tycz ne w ra mach wy zna czo nych przezwy mo gi śro do wi sko we.. Tyl ko ta kie po sta -wie nie spra wy umoż li wia po rów na nie róż -nych opcji, ana li zo wa nie ich z eko no micz -ne go, po li tycz ne go, spo łecz ne go i eko lo -gicz ne go punk tu wi dze nia. Te go ty pu dys -

ku sji nie wi dzę. To co znaj du je się w „Po li -ty ce ener ge tycz nej...” z li sto pa da, któ ra,pod kre ślam to z przy jem no ścią, jest istot -nie in na niż po przed nia, jed nak nie jestprzy go to wa ne w kie run ku, o któ rym mó wi -łem. Bo wiem cel stra te gicz ny, ze ro ener ge -tycz ny wzrost go spo dar czy, nie zo stał kon -se kwent nie prze pro wa dzo ny, gdyż prze wi -du je się w niej 21% wzrost zu ży cia ener giipier wot nej, czy li nie jest to zgod ne z ww.
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Do cze ka li śmy się wresz cie, wpraw dzie enig ma tycz nych, lecz wy raź nych, dzia łań rzą du roz po czy na ją cych wstęp ną
fa zę przy go to wań do roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej w na szym kra ju. Za mie rze nia są bar dzo am bit ne, zwłasz cza ter -
min uru cho mie nia pierw sze go re ak to ra w 2020 ro ku. Ich re al ność za le ży od speł nie nia uwa run ko wań, w tym prze -
zwy cię że nia skut ków ne ga tyw ne go do świad cze nia z prze rwa ną bu do wą elek trow ni ją dro wej w Żar now cu. Wpraw -
dzie nie ist nie ją już czyn ni ki, któ re przy czy ni ły się do po li tycz nej de cy zji o prze rwa niu tej bu do wy, lecz są za to in ne,
zwią za ne z ak tu al ną sy tu acją go spo dar czą w Pol sce, sta nem na szej ener ge ty ki oraz ze spe cy ficz nym poj mo wa niem
de mo kra cji w na szym spo łe czeń stwie, któ re mo gą utrud nić ten pro ces. Te kwe stie war to prze dys ku to wać. Z te go
wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go” zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go -
spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy za gad nie niom pod ha słem „Per spek ty wy i pro ble my
wdra ża nia ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział wzię li:
– Dr An drzej Kas sen berg – Pre zes In sty tu tu na rzecz Eko ro zwo ju,
– Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej PW,
– Grze gorz Sa niew ski – Ge ne ral ny Pro jek tant w „Ener go pro jekt -War sza wa” S.A. Biu ro Stu diów i Pro jek tów Ener -

ge tycz nych,
– Adam Smo lik – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Na czel ny Za kła dów Po mia ro wo -Ba daw czych Ener ge ty ki „Ener go po -

miar” Sp. z o.o.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Perspektywy i problemy wdrażania
energetyki jądrowej w Polsce
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ce lem. Je że li więc pa da py ta nie: – czy roz -wi jać ener ge ty kę ją dro wą, czy też nie?, tonaj pierw na le ży prze pro wa dzić po głę bio nąana li zę eko no micz ną, go spo dar czą i do pie -ro wów czas pró bo wać na to py ta nie od po -wie dzieć. Ja w „Po li ty ce ener ge tycz nej...”ta kiej po głę bio nej ana li zy nie wi dzę. Myw skrom nym opra co wa niu „Al ter na tyw napo li ty ka ener ge tycz na dla Pol ski do ro -ku 2030” roz pa try wa li śmy sześć sce na riu -szy. I wy szło nam, że sce na riusz pro efek -tyw no ścio wy z du żym udzia łem OZE jestnaj bar dziej eko no micz ny i naj bar dziej uza -sad nio ny do 2030 ro ku. Rów no cze śnie,z te go opra co wa nia wy ni ka, że bu do waw Pol sce ener ge ty ki ją dro wej nie jestdo 2030 ro ku eko no micz nie uza sad nio na.Nie roz wią zu je nam bo wiem dwóch pod -sta wo wych pro ble mów: pierw sze go – za -spo ko je nia po trzeb na ener gię elek trycz nąw wy ma ga nym ho ry zon cie cza su, dru gie go– roz wią za nia kwe stii wy ni ka ją cych z Pa -kie tu Ener ge tycz no -Kli ma tycz ne go. A todla te go, że w jed nym i dru gim przy pad ku„bę dzie za póź no”. We dług te go opra co wa -nia, opcja oszczę dza nia ener gii, roz bu do waźró deł od na wial nych oraz no wo cze snejener ge ty ki ba zu ją cej na wę glu i ga zie jestdla nas do 2030 ro ku bar dziej ko rzyst na niżroz wój ener ge ty ki ją dro wej.– J. Le wan dow ski: – W do ku men cie„Po li ty ka ener ge tycz na...” ni gdzie nie jestza pi sa ny cel – „zbu do wać ener ge ty kę ją -dro wą”. Jest na to miast za pi sa ne, iż ce lembu do wy ener ge ty ki ją dro wej jest zwięk sze -nie róż no rod no ści wy ko rzy sty wa nychpier wot nych no śni ków ener gii by za pew -nić bez pie czeń stwo ener ge tycz ne kra ju.A ta ki cel nie po wi nien bu dzić chy ba ni -czy ich sprze ci wów. Po staw my so bie te razpy ta nie: – co jest pod sta wo wym za da niemad mi ni stra cji rzą do wej w ob sza rze wy twa -rza nia ener gii elek trycz nej? Otóż przy go to -wa nie for mal nych do ku men tów, któ reumoż li wią in we sto ro wi dzia ła nie go spo -dar cze ja kim jest wy twa rza nie ener gii elek -trycz nej. Nie wi dzę żad nych po wo dów abyaku rat w Pol sce jed na z tech no lo gii wy twa -rza nia ener gii elek trycz nej z przy czyn for -mal no -praw nych, ad mi ni stra cyj nych niemo gła być wy ko rzy sty wa na. Rząd ma dwapod sta wo we obo wiąz ki do speł nie niaw od nie sie niu do ener ge ty ki ją dro wej.Po pierw sze – po wi nien przy go to waći wdro żyć wszyst kie roz wią za nia praw nenie zbęd ne do roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej.Po dru gie – po wi nien pod jąć dzia ła nia neu -tra li zu ją ce skut ki, głów nie psy cho lo gicz ne,syn dro mu czar no byl skie go, bę dą ce efek -tem emo cji, nie wie dzy i okre ślo nej pro pa -gan dy. Krót ko mó wiąc, obo wiąz kiem ad -mi ni stra cji rzą do wej jest stwo rze nie ta kiejsy tu acji, że gdy po ja wi się in we stor i po -wie: – mam środ ki, chcę zbu do wać elek -trow nię ją dro wą, to bę dzie ją mógł zbu do -wać. Tyl ko ty le i aż ty le.

– M. Du da: – Chciał bym się od nieśćdo wy po wie dzi dr. Kas sen ber ga nie ja komo de ra tor dys ku sji, lecz ja ko czło nek ze -spo łu ARE opra co wu ją ce go pro gno zy zu -ży cia ener gii do 2030 ro ku. Otóż wszyst kiete ce le, któ rych uwzględ nie nia do ma ga siędr Kas sen berg, by ły w na szych pra cachobec ne. Za kła da jąc okre ślo ne tem po roz -wo ju go spo dar cze go spo rzą dzi li śmy pro -gno zę za po trze bo wa nia na ener gię elek -trycz ną i ana li zo wa li śmy moż li wo ści roz -wo ju wszyst kich źró deł ener gii elek trycz -nej, w tym ogra ni cze nia tech no lo gicz nei kosz ty wy twa rza nia ener gii elek trycz nej.Z ana liz tych wy ni ka, że do 2020 ro ku

ener ge ty ka ją dro wa nie jest nam w sta nie„za ła twić” wy ma gań Pa kie tu Ener ge tycz -no -Kli ma tycz ne go, ani Pa kie tu Kli ma tycz -ne go, bo to po pro stu nie ten ho ry zont. Na -to miast już po 2020 ro ku opcja ener ge ty kiją dro wej, we dług sze ro kie go prze kro ju da -nych świa to wych, wy cho dzi ja ko opcjao naj mniej szych zdys kon to wa nych kosz -tach wy twa rza nia ener gii elek trycz nej. Na -le ży jed nak za zna czyć, że te ana li zy opie -ra ją się na bar dzo opty mi stycz nych pro -gno zach ma kro eko no micz nych do ty czą -cych roz wo ju go spo dar ki świa to wejpo 2020 ro ku. In na rze czy wi stość, mniejopty mi stycz ne pro gno zy ma kro eko no -micz ne mo gą spra wić, że wzrost zu ży ciaener gii elek trycz nej bę dzie mniej szy niżza ło żo ny.Spra wa na stęp na, to dzia ła nia oszczęd -no ścio we, czy li ra cjo na li zu ją ce zu ży cieener gii elek trycz nej. To nie są dzia ła niaza dar mo. Na ra cjo na li za cję zu ży cia ener -gii po trzeb ne są środ ki za rów no in we sty -cyj ne jak i eks plo ata cyj ne.– G. Sa niew ski: – Mo że my so bie zro -bić kal ku la cje ja kie chce my, za ry so waćstra te gie ja kie chce my – są to roz wią za niaje dy nie teo re tycz ne. Je że li nie przy śpie -szy my two rze nia okre ślo nych roz wią zańpraw nych, to ich brak mo że cał ko wi cieroz ło żyć za mie rze nia do ty czą ce bu do wyener ge ty ki ją dro wej. A dzia łań przy spie -sza ją cych two rze nie no we go pra wa niewi dzę.– A. Smo lik: – Zbu do wa nie w Pol sceelek trow ni ją dro wej do 2020 ro ku bę dziebar dzo trud ne. Do dat ko we po trze by ener -ge tycz ne po ja wią się u nas, za nim się tosta nie. Swo je miej sce w pol skiej elek tro -ener ge ty ce znaj dzie więc wę giel, ale i gaz,któ re go ma my ma ło. W Sta lo wej Wo li,Ska wi nie, Gdań sku, Szcze ci nie, Po lko wi -cach/Gło go wie ma ją po wstać du że in we -sty cje ga zo we. Po wsta ną tak że ga zo we, in -ter wen cyj ne źró dła mo cy dla po trze b re-gu la cyj nych ope ra to ra sys te mu elek tro -ener ge tycz ne go. Na to miast ener ge ty ka ją -dro wa, je śli po wsta nie w tym ho ry zon ciecza so wym, o ja kim mó wi my, i na pla no wa -ną ska lę, sta no wi ła by w na szym bi lan sieelek tro ener ge tycz nym oko ło 10%. Oto bo -wiem, we dług „Po li ty ki ener ge tycz nej...”,w 2030 ro ku mie li by śmy 50 tys. MW mo -cy za in sta lo wa nej, w tym w ener ge ty ce ją -dro wej by ło by 4800 MW. To le d wie epi -zod, coś no we go... Po do ba mi się po glądprof. Le wan dow skie go, któ ry mó wi:„stwórz my wa run ki praw ne do bu do wyener ge ty ki ją dro wej”. Czy na to miast jejobiek ty po wsta ną – niech za de cy du ją in -we sto rzy. Je że li bu do wa elek trow ni ją dro -wej z eko no micz ne go punk tu wi dze nia bę -dzie sen sow na, to po wsta nie. Je że li na to -miast nie bę dzie, ża den in we stor nie wy ło -ży na nią gro sza. Prze cież bę dą to przed się -wzię cia ko mer cyj ne.
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– G. Sa niew ski: – Pań stwo mo że jed naksty mu lo wać lub nie kie run ki dzia łań in we -sto rów. Np. two rząc ja sne i pre cy zyj ne roz -wią za nia praw ne umoż li wia ją ce w Pol scebu do wę, uru cho mie nie nie i eks plo ata cjęelek trow ni ją dro wej.– A. Smo lik: – O tym wła śnie mó wi my.Przy czym nie cho dzi o pra wo, któ re by na -ka zy wa ło bu do wać – ta kie go nie znam– lecz po zwa la ło bu do wać. Pra wo w ob sza -rze ener ge ty ki w ogó le ma my trud ne. Dziśroz wią za nie pro ble mu wy pro wa dze niamo cy z elek trow ni kon wen cjo nal nej trwadłu żej niż jej bu do wa. Mu si my mieć sen -sow ne roz wią za nia praw ne umoż li wia ją cebu do wę wszyst kich ro dza jów źró deł wy -twa rza nia ener gii elek trycz nej.– J. Le wan dow ski: – Dwie ko lej ne eki -py rzą do we zło ży ły de kla ra cje po li tycz ne,że nie są prze ciw ni ka mi ener ge ty ki ją dro -wej, że w pla nie go spo dar czym wi dząw Pol sce miej sce dla wy twa rza nia w tejtech no lo gii ener gii elek trycz nej. De kla ra -cje rzą do we za tem ma my. Są dzę, że de kla -ra cje par la men tar ne po ja wią się w spo sóbna tu ral ny, w mo men cie gdy przyj dziedo sta no wie nia pra wa umoż li wia ją ce go bu -do wę ener ge ty ki ją dro wej.– G. Sa niew ski: – Dla mnie de kla ra cjepo li ty ków sta ną się zgod ne z ich za mie rze -nia mi w mo men cie gdy usły szę, że uru cho -mio no 100 mln zł na stwo rze nie pra waumoż li wia ją ce go w Pol sce bu do wę elek -trow ni ją dro wych. Bo ty le to, łącz nie zeszko le nia mi, bę dzie kosz to wa ło. Do pó kinie ma kon kret nych dzia łań, są to tyl ko sło -wa i obiet ni ce.– M. Du da: – Za rów no 2020 rok jaki 2030 rok, o któ rych tu mó wi my, to nie sące zu ry cza so we prze są dza ją ce o wyż szo ściokre ślo nych tech no lo gii wy twa rza nia ener -gii elek trycz nej. To wy cho dzi do pie row dłuż szej per spek ty wie cza so wej. Do pie -ro wów czas wi dać po trze by i moż li wo ściroz wo ju po szcze gól nych tech no lo gii.Po pierw sze – z po wo du na tu ral ne go wy -czer py wa nia się źró deł pa liw or ga nicz -nych. Po dru gie – ze wzglę du na za ostrza -ją ce się wy ma ga nia eko lo gicz ne i do syćod le głe ho ry zon ty bu do wy in sta la cji CCSi nie ja sne kosz ty ich ko mer cyj ne go wdro -że nia. Na pły wa ją ce wnio ski z ana liz pro -wa dzo nych w wie lu kra jach są iden tycz ne– po trzeb ne jest wy ko rzy sta nie wszyst kichmoż li wych źró deł ener gii przy jej ra cjo nal -nym użyt ko wa niu. Obec nie w żad nym pań -stwie nie ma ne ga cji po trze by roz wo jurów nież ją dro wych źró deł ener gii.– A. Kas sen berg: – W peł ni zga dzamsię z po glą dem, że pra wo po win no umoż -li wiać roz wój róż nych tech no lo gii wy twa -rza nia ener gii elek trycz nej. Wcze śniej mó -wio no tu o oszczęd nym użyt ko wa niu ener -gii. A ja mó wię o tym by by ły roz wią za niaener go osz częd ne, ener go efek tyw ne, np.w za go spo da ro wa niu prze strzen nym. Te go

mi bra ku je, a tu jest znacz nie szer sze po ledo oszczęd ne go ko rzy sta nia z ener gii. Pol -ska mo że po cze kać z bu do wą ener ge ty kiją dro wej. Mu si na to miast two rzyć wa run -ki do roz wo ju róż nych form za spa ka ja niapo trzeb ener ge tycz nych, w tym np. do bu -do wy farm wia tro wych na mo rzu. Niechroz wią za nie naj bar dziej opła cal ne, uza -sad nio ne eko no micz nie, go spo dar czo śro -do wi sko wo i spo łecz nie ak cep to wa ne„zwy cię ży”.– J. Le wan dow ski: – Naj gor sze co mo -że nam sie zda rzyć w przy pad ku ener ge ty -ki ją dro wej, to ta ka ty po wo pol ska po sta -wa: – po nie waż nie zdą ży my do ro ku „x”,to nie mu si my się śpie szyć. Ja prze ciw kota kiej po sta wie pro te stu ję. Czy pierw szaelek trow nia ją dro wa w Pol sce po wsta niew za ło żo nym ter mi nie, za le ży od dwóchrze czy: pierw sza – kie dy pań stwo przy go -tu je sto sow ne ure gu lo wa nia praw ne, o któ -rych mó wi li śmy wcze śniej, dru ga – od de -ter mi na cji in we sto ra, któ ry na re ali za cję tejin we sty cji wy ło ży środ ki. I je śli te dwa wa -run ki zo sta ły by speł nio ne, to moż na wy ka -zać, iż jest moż li we zbu do wa nie w Pol scepierw szej elek trow ni ją dro wej przed 2020ro kiem.– A. Smo lik: – Spraw dzo ne, tra dy cyj ne,du że elek trow nie wę glo we bu du je się 4-5lat. Na to miast cykl in we sty cyj ny, od kon -cep cji do od da nia do użyt ku trzech du żych,re ali zo wa nych w ostat nim cza sie in we sty -cji w pol skiej elek tro ener ge ty ce, trwał,bądź bę dzie trwał, śred nio, 12 lat. I to w sy -tu acji gdy tym in we sty cjom nie to wa rzy -szy ły żad ne kon tro wer sje, dys ku sje. Beł -cha tów – 16 lat, Ła gi sza – re kor dzist ka,tyl ko 9 lat. Na to miast w przy pad ku elek -trow ni ją dro wej ma my sy tu ację gdy nie jestwy bra na lo ka li za cja, bra ku je sto sow ne gopra wa by móc bu do wać i wie lu in nych rze -czy. Ja kie mam pod sta wy do te go by są -dzić, że pierw sza du ża elek trow nia ją dro waw Pol sce po wsta nie w cią gu 10 lat?Ry nek w Pol sce przy go to wu je sięna wzrost za po trze bo wa nia na ener gięelek trycz ną. Ma my do czy nie nia z sy tu acjąja kiej daw no nie by ło – dys po nu je my wie -lo ma po zwo le nia mi na bu do wę elek trow ni,przy go to wy wa ne jest mnó stwo do ku men -tów by moż na by ło szyb ko za cząć in we sty -cje. Pó ki co, w Pol sce nie ma żad nej no wej,roz po czę tej in we sty cji w źró dła wy twa rza -nia ener gii elek trycz nej. Bra ku je de cy zji,bra ku je ja sno ści sy tu acji.– M. Du da: – De cy zja o roz po czę ciu in -we sty cji nie na le ży do pań stwa lecz do in -we sto rów. Pań stwo jed nak mu si stwo rzyćwa run ki by in we sto rom opła ca ło się pod ję -cie ry zy ka. Tym cza sem, pań stwo stwo rzy -ło naj ko rzyst niej sze wa run ki tyl ko do roz -wo ju źró deł od na wial nych, z któ rych ener -gia jest naj droż sza.– A. Kas sen berg: – Gdy by śmy uwzględ -ni li kosz ty ze wnętrz ne ener ge ty ki wę glo -

wej, wów czas „naj droż sza” ener ge ty ka od -na wial na oka za ła by się naj tań sza.– M. Du da: – Nikt w Pol sce nie bu do -wał by ener ge ty ki od na wial nej tyl koz prze świad cze nia, że jest ona po trzeb na.Bu du je się ją dla te go, że jest to opła cal ne.Ze wzglę du na to, że uzy sku je się do dat ko -we przy cho dy z zie lo nych cer ty fi ka tów, cojest efek tem okre ślo nej po li ty ki pań stwa.Sko ro więc uzna li śmy, że na le ży bu do waćener ge ty kę ją dro wą, bo ogra ni cza ona ne -ga tyw ne od dzia ły wa nie ener ge ty ki na śro -do wi sko, to dla cze go od ma wiać pań stwupra wa do udzie la nia po mo cy pu blicz nejdla te go ro dza ju źró deł? Te go nie ro zu -miem.– G. Sa niew ski: – Tu nie cho dzi na weto te go ty pu po moc pań stwa. Niech tyl konie bę dzie prze szkód w bu do wie źró deł ją -dro wych. Wte dy in we sto rzy ja koś so biepo ra dzą. Bar dzo czę sto w tej dys ku sji pa -da ją ar gu men ty eko no micz ne „za” lub„prze ciw” okre ślo nym źró dłom wy twa rza -nia ener gii elek trycz nej. Jak moż na po li -czyć koszt wy twa rza nia ener gii w elek -trow niach ją dro wych nie ma jąc sto sow ne -go pra wa, nie wie dząc na ja kich za sa dachta ener ge ty ka po wsta nie? Jest to sy tu acjanie rów no praw na, nie rów no rzęd na w sto -sun ku do wy twa rza nia ener gii elek trycz nejw in ne go ro dza ju źró dłach.– M. Du da: – Każ dy in we stor kal ku lu je,ro bi na wła sny uży tek róż ne go ro dza jupro gno zy by oce nić ry zy ko po dej mo wa -nych przed się wzięć. Je że li pań stwozmniej sza mu ry zy ko, to tym chęt niej in -we stu je. In we sto wa nie w ener ge ty kę ją -dro wą obar czo ne jest du żym ry zy kiem:po pierw sze – wy ni ka ją cym z tzw. otocz ki
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spo łecz nej, po dru gie – dla te go, że te in we -sty cje trwa ją dłu go. Bo ga te pań stwa, jakchoć by USA, do sko na le zda ją so bie spra -wę z tych uwa run ko wań. Dla te go wpro wa -dza ją roz wią za nia ogra ni cza ją ce ry zy koin we sto wa nia w ener ge ty kę ją dro wą. Taksię dzie je m.in. w USA, Wiel kiej Bry ta nii,czy Fran cji.– A. Kas sen berg: – Je że li pań stwo mapo dej mo wać dzia ła nia wy rów nu ją ce szan -se roz wo ju róż nych źró deł wy twa rza niaener gii elek trycz nej, to mu szą to być dzia -ła nia rów no praw ne. Tym cza sem, gdy sły -szy się o dzia ła niach, któ re za mie rza pod -jąć rząd w dzie dzi nie po li ty ki in for ma cyj -nej na te mat ener ge ty ki ją dro wej, to na ta -kie po trak to wa nie nie mo gą li czyć żad nein ne źró dła ener gii. Nie mó wiąc o tym, żeza po wia da to pro pa gan dę ener ge ty ki ją dro -wej, a nie de ba tę o przy szło ści pol skiejelek tro ener ge ty ki. Tu nie zo sta wia sięmiej sca na in ne ar gu men ty, in ne punk ty wi -dze nia. Zor ga ni zo wa li śmy kon fe ren cję, za -pra sza jąc przed sta wi cie li Nie miec, by po -ka zać jak w in nych kra jach roz ma wia sięo ener ge ty ce ze spo łe czeń stwem. Na na -stęp ną kon fe ren cję za pro si my Skan dy na -wów. Za pro si li śmy też do udzia łu w kon fe -ren cji Peł no moc ni ka Rzą du ds. Ener ge ty kiJą dro wej, nikt z je go stro ny nie wziąłudzia łu.– M. Du da: – Po dzie lam Pa na po gląd,z jed nym wszak za strze że niem. Pol skiespo łe czeń stwo jest wy czu lo ne na pro wa -dzo ną swe go cza su pro pa gan dę za gro że nianu kle ar ne go, pro pa gan dę Czar no by la.Trze ba rze tel nie in for mo wać, ale nie tyl koo tym, Tak że o tym, że za so by pa liw or ga -nicz nych ule gną wy czer pa niu, że za so by

ener ge ty ki od na wial nej o ra cjo nal nychkosz tach są rów nież ogra ni czo ne, że struk -tu ry ener ge tycz nej w Pol sce z do mi na cjąwę gla nie da się szyb ko zmienić, że do2030 ro ku nie po ja wią się w ener ge ty ce ja -kieś no we cu dow ne tech no lo gie, a je śli na -wet, to do te go cza su nie uda się ich wdro -żyć ko mer cyj nie itd.– A. Smo lik: – We dług mnie, po mo cypo win no się udzie lać te mu, kto jej po trze -bu je. Ener gię elek trycz ną z wę gla pro du ku -je my już 100 lat i nie są dzę, aby ist nia ła po -trze ba edu ko wa nia spo łe czeń stwa, jak się toro bi. Na to miast ener gii elek trycz nej w elek -trow niach ją dro wych do tąd w Pol sce niepro du ko wa li śmy. Po nie waż tej ener ge ty kiu nas nie ma, trze ba ją spo łe czeń stwu przy -bli żyć, po ka zać, oba lić wszyst kie krą żą cewo kół niej mi ty, w tym do ty czą ce za gro żeń.Swe go cza su pro wa dzi li śmy pra ce zmie rza -ją ce do od pro wa dza nia spa lin ener ge tycz -nych przez chłod nie ko mi no we. Te gow Pol sce jesz cze nie by ło. Za pro si li śmywięc przed sta wi cie la Mi ni ster stwa Ochro -ny Śro do wi ska i re pre zen tan tów lo kal nychwładz do Nie miec i po ka za li śmy im, jak todzia ła. By ły spo tka nia, roz mo wy, ci lu dziezo ba czy li, jak wo kół elek trow ni ro sną drze -wa, pa są się kro wy, ba wią dzie ci. Je że li ktośzo ba czy, „do tknie”, o wie le ła twiej jest goprze ko nać do cze goś no we go. Dla te go niejest dla mnie ni czym szcze gól nym wy jąt ko -we po trak to wa nie in for mo wa nia o ener ge -ty ce ją dro wej. Dziś wę giel jest tym pier -wot nym no śni kiem ener gii, któ ry w oko -ło 90% za spo ka ja na sze po trze by na ener gięelek trycz ną. Je go udział w struk tu rze pa liwdla elek tro ener ge ty ki zmie rza w per spek ty -wie 2030 ro ku do 30–40%, czy li do śred nie -go po zio mu świa to we go pla no wa ne go mię -dzy in ny mi przez USA. Są dzę, że jest to po -ziom ak cep to wal ny dla przy szłych po ko leńi eko lo gów.– M. Du da: – Nie za leż nie od te go jakuło ży się przy szłość elek tro ener ge ty ki,pod sta wo wym obo wiąz kiem po li ty kówjest stwo rze nie wa run ków do po kry cia za -po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną.Dwie na stęp ne skła do we bez pie czeń stwaener ge tycz ne go, to kosz ty i eko lo gia. Je że -li skon cen tru je my się tyl ko na eko lo gii,mo że my w pew nym mo men cie zde rzyć sięz bra kiem ener gii. Skut ki ta kiej sy tu acji jużprze ra bia li śmy. Nie moż na kosz tem nie re -ali stycz nych am bi cji eko lo gicz nych za gro -zić bez pie czeń stwu do staw ener gii elek -trycz nej. Nie mó wiąc o tym, że by ło by tonie zgod ne z de fi ni cją zrów no wa żo ne goroz wo ju, któ ra mó wi o rów no wa dze za spo -ko je nia po trzeb obec nych bez po gar sza niawa run ków roz wo ju w przy szło ści. Chy ba,że nie chce my się roz wi jać. To też jest ja -kaś opcja.– A. Kas sen berg: – A czy nie mo że mysię roz wi jać bez zwięk sza nia zu ży cia ener -gii?

– M. Du da: – W tym miej scu pro po no -wał bym by uświa do mić so bie co to zna czyze ro ener ge tycz ny wzrost go spo dar czy. Je -stem zwo len ni kiem dą że nia do ze ro ener ge -tycz ne go wzro stu je śli cho dzi o ener giępier wot ną. I to się nam uda w per spek ty wiedo 2020 ro ku. Po tem wzglę dy eko lo gicz newy mu sza ją po gor sze nie spraw no ści. Na to -miast wzrost zu ży cia ener gii elek trycz nejbę dzie miał miej sce, bo wiem jest ona sty -mu la to rem roz wo ju cy wi li za cyj ne go.A prze cież ma my 2,5 – krot nie mniej szezu ży cie ener gii elek trycz nej na gło wę niżw bo ga tych kra jach UE.– A. Kas sen berg: – Rów no cze śnie, wy -star czy ro zej rzeć się do oko ła by zo ba czyćjak nie efek tyw nie tę ener gię użyt ku je my.– M. Du da: – My od lat zwięk sza myPKB prak tycz nie nie zwięk sza jąc zu ży ciaener gii elek trycz nej. Ale re zer wy pro stew za kre sie wzro stu efek tyw no ści użyt ko -wa nia ener gii elek trycz nej z wol na koń cząsię wraz z okre sem trans for ma cji ryn ko -wej.– A. Kas sen berg: – Po zwo lę so bie niezgo dzić się z Pa nem. Ist nie ją jesz czeogrom ne moż li wo ści oszczę dza nia ener -gii. Wg Fun da cji Efek tyw ne go Wy ko rzy -sta nia Ener gii do ro ku 2020 mo że my za -osz czę dzić 26,8 TWh/rok elek trycz no ścii 512,9 PJ/rok pa liw i in nych ro dza jówener gii, two rzą c bli sko 300.000 miejscpra cy.– M. Du da: – Są to je dy nie moż li wo ścipo ten cjal ne, któ rych wy ko rzy sta nie jestrów nież kosz tow ne.– J. Le wan dow ski: – Pro szę zwa żyć, żew nie zbyt od le głej per spek ty wie pod sta wo -wym środ kiem ko mu ni ka cji w mia stachsta nie się sa mo chód elek trycz ny.– M. Du da: – Ame ry ka nie pu bli ku ją wy -kre sy, na któ rych po ka za ne są re la cje kosz -tów pro duk cji ener gii w sto sun ku do kosz -tów oszczę dza nia ener gii. Oka zu je się, żemoż na za osz czę dzić, daj my na to, 5% ener -gii, po bar dzo nie wiel kich kosz tach. Je ślina to miast chce my za osz czę dzić, przy kła -do wo, 10% ener gii elek trycz nej, to kosztte go jest wyż szy niż wy pro du ko wa nieener gii.– A. Kas sen berg: – Dzie je się takprzy za ło że niu, że nie li czy my kosz tów ze -wnętrz nych wy pro du ko wa nia ener gii elek -trycz nej.– J. Le wan dow ski: – Wszy scy po win ni -śmy za dbać o to by nie po słu gi wać się ha -sła mi nie zwy mia ro wa ny mi. Naj wyż szapo ra by w in te re sie wszyst kich śro do wiskzna leźć w Pol sce wspól nie środ ki na okre -śle nie kosz tów ze wnętrz nych róż nychtech no lo gii wy twa rza nia ener gii elek trycz -nej. I zgo dzić się we wnątrz kra ju, że ta kieone są.– A. Kas sen berg: – W opra co wa niuEu ro pej skiej Agen cji Ochro ny Śro do wi -ska, któ ra po li czy ła kosz ty ze wnętrz ne

Adam Smolik
– Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Zakładów

Pomiarowo-Badawczych Energetyki
„Energopomiar” Sp. z o.o.



pro duk cji ener gii elek trycz nej dla po -szcze gól nych kra jów, Pol ska ma je naj -wyż sze – bo ener ge ty ka wę glo wa i w do -dat ku nie zbyt efek tyw na. Dla ro ku 2005osza co wa no, że mo gą one wa hać się5–18 eu ro cent/kWh, przy śred niej unij -nej 1,8–5,9 eu ro cent/kWh.– J. Le wan dow ski: – Po wie dzia łem wy -raź nie, że nie cho dzi mi o kosz ty ze wnętrz -ne dla kra ju lecz przy pi sa ne dla po szcze -gól nych tech no lo gii. Je dy na pra ca ja ka zo -sta ła na ten te mat wy ko na na, nie ma tamPol ski, po ka zu je, że kosz ty ze wnętrz ne tejsa mej tech no lo gii, osza co wa ne we dług tejsa mej me to dy, po tra fią się w po szcze gól -nych kra jach róż nić dwu krot nie. W tej sy -tu acji po wo ły wa nie się na nie po li czo nekosz ty ze wnętrz ne, a w każ dej tech no lo giimoż na się po my lić przy naj mniej dwu krot -nie, nie za bar dzo jest na miej scu.Chciał bym za ape lo wać o jesz cze jed no.Bu dże to we pie nią dze ma ją pra wo, wręczpo win ny być wy ko rzy sta ne do od kła ma niaCzar no by la. Na le ży wy tłu ma czyć spo łe -czeń stwu, że in sta la cja, któ ra ule gła awa riiw Czar no by lu nie mia ła nic wspól ne goz ty po wą in sta la cją ją dro wą do pro duk cjiener gii elek trycz nej. To by ła fa bry ka plu to -nu do pro duk cji gło wic nu kle ar nych,a ener gia elek trycz na by ła tam pro duk tem„od pa do wym”.– M. Du da: – Są ba da nia Świa to wej Or -ga ni za cji Zdro wia o skut kach awa riiw czar no byl skiej, któ re jed nak nie są po pu -la ry zo wa ne. A to dla te go, że są wbrewocze ki wa niom tych, któ rzy gło szą strasz li -we za gro że nia wy ni ka ją ce z funk cjo no wa -nia ener ge ty ki ją dro wej. Tym cza sem, naj -gor sze skut ki ja kie przy nio sła awa riaw Czar no by lu wy ni kły z prze sie dle niaoko licz nej lud no ści. Ba da nia lu dzi z tzw.

stre fy ze ro, któ rzy tam zo sta li, bo nie chcie -li być wy sie dle ni, po ka za ły bar dzo ogra ni -czo ne ne ga tyw ne skut ki awa rii dla ichzdro wia. Ja ro zu miem, że są pew ni lu dzie,któ rzy za spra wą swe go na sta wie nia emo -cjo nal ne go, do bie ra ją pew ne da ne by uza -sad nić swo je po glą dy. Ale nie mo że to byćtak ten den cyj ne, że urą ga ele men tar nejprzy zwo ito ści.– J. Le wan dow ski: – Krą żą da ne do ty -czą ce kosz tów bu do wy ener ge ty ki ją dro -wej róż nią ce się już pra wie o rzę dy wiel ko -ści. Sły szę da ne, z któ rych praw do po dob -nie żad ne nie są praw dzi we.– A. Kas sen berg: – Bo nikt praw dzi -wych nie zna. – J. Le wan dow ski: – To ja mam py ta nie:– 10 km od gra nic War sza wy chcę zbu do -wać dom, 200 m2. Ile bę dzie kosz to wał?Nie znaj dzie się nikt, kto udzie li mi pre cy -zyj nej od po wie dzi na to py ta nie. – M. Du da: – My w ARE ro bi li śmy ana -li zy po rów naw cze kosz tów in we sty cyj -nych dla róż nych tech no lo gii wy twa rza niaener gii elek trycz nej. Do pie ro przy 6 tys.eu ro za ki lo wat dla ją dró wek oka zy wa łosię, że prze sta ją być kon ku ren cyj ne w od -nie sie niu do źró deł na wę glu bru nat nym.

Ener gia ze wszyst kich in nych źró deł oka -zy wa ła się droż sza. Kosz ty ze wnętrz ne by -ły uwzględ nia ne w po sta ci kosz tów za ku puupraw nień do emi sji CO2.– A. Kas sen berg: – I to jest błąd, kosz tyze wnętrz ne ma ją znacz nie szer szy wy miar.– M. Du da: – To są kosz ty dla spo łe -czeń stwa, in we stor ich ni gdy nie uwzględ -nia...– A. Kas sen berg: –... ale po li tyk po wi -nien...– M. Du da: –... po li tyk pa trzy na nie po -przez pra wo i po przez nie mo że prze ło żyćje na in we sto ra. Nie da się pro wa dzić in we -sty cji w opar ciu o kosz ty ze wnętrz ne, któ reewen tu al nie wi dzi spo łe czeń stwo. Bo niktta kich in we sty cji nie po dej mu je.– A. Kas sen berg: – Nikt też nie po dej -mie ta kich de cy zji po li tycz nych, bo by gona tych miast wy wa lo no. Opra co wa li śmyswe go cza su al ter na tyw ną po li ty kę trans -por to wą. I po li czy li śmy koszt ben zy nyuwzględ nia jąc kosz ty ze wnętrz ne i to tyl kopo li czal ne. Wy szło nam, że ben zy na po -win na być trzy krot nie droż sza niż jest. Pro -szę so bie wy obra zić rząd, któ ry trzy krot niepod no si ce nę ben zy ny.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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• Pol ska elek tro ener ge ty ka ma za so bą
po nad 10 lat wspie ra nia pro duk cji ener gii
elek trycz nej ze źró deł od na wial nych.
W tym okre sie sto so wa ne by ły dwa pod sta -
wo we me cha ni zmy: sys tem cen opar tych
na uza sad nio nych kosz tach wy twa rza nia
oraz sys tem, w któ rym ener gia elek trycz na
sprze da wa na jest po ce nie ryn ko wej,
a wspar cie zwią za ne jest z sys te mem opar -
tym na cer ty fi ka tach po cho dze nia, któ re
ma ją cha rak ter praw ma jąt ko wych.
W więk szo ści kra jów UE sto so wa ny jest
sys tem gwa ran to wa nych ta ryf. Jak dziś
moż na oce nić oba te me cha ni zmy?

– J. Po pczyk: – Pro ble my od na wial nych
źró deł ener gii, bio pa liw trans por to wych
(es try, eta nol), re duk cji emi sji CO2 (seg -
ment ETS i non -ETS) na le ży roz pa try wać
kom plek so wo. Je że li się te go nie czy ni, to
w tym wraż li wym współ cze śnie ob sza rze Fo

t. 
M

. W
itk

ow
ic

z
Ener ge ty ka opar ta o od na wial ne źró dła ener gii jest jed nym z istot nych fi la rów po li ty ki Unii Eu ro pej skiej. Naj więk szym

po ten cja łem wśród pa liw od na wial nych w Pol sce cha rak te ry zu je się przede wszyst kim bio ma sa, ro zu mia na ja ko drew -
no od pa do we, upra wy ro ślin szyb ko ro sną cych, od pa dy z prze my słu rol ni cze go i spo żyw cze go oraz bio gaz. Naj więk szym
za in te re so wa niem pod mio tów kra jo wej elek tro ener ge ty ki i cie płow nic twa cie szą się tech no lo gie umoż li wia ją ce współ -
spa la nie bio ma sy z wę glem w ist nie ją cych ko tłach ener ge tycz nych. Za sto so wa nie współ spa la nia po przez bez po śred nie
mie sza nie bio ma sy z wę glem, jest co praw da roz wią za niem naj tań szym, jed nak w przy pad ku wzro stu udzia łu nie któ rych
ro dza jów bio ma sy w mie szan ce, mo że przy spa rzać wie lu róż no ra kich kło po tów tech no lo gicz nych.

Ener ge ty ka za wo do wa za in te re so wa na jest nie tyl ko opty ma li za cją ist nie ją cych sys te mów, ale tak że no wy mi tech no -
lo gia mi po śred nie go współ spa la nia – pa le ni ska i ga zo ge ne ra to ry. Jej za in te re so wa nie roz sze rza się rów nież na bio de -
gra do wal ną część od pa dów, któ re mo gą być po ten cjal nie źró dłem ener gii od na wial nej. Wy twa rza nie ener gii od na wial -
nej w elek tro ener ge ty ce jest pro ce sem, któ ry już się roz po czął, ale osią gnię cie od po wied nie go po zio mu tech no lo gicz -
ne go, a w szcze gól no ści wie dzy eks plo ata cyj nej cią gle wy ma ga wie lu ba dań i ob ser wa cji. Rze czą istot ną jest tak że od -
dzie le nie mi tów od rze czy wi sto ści od no śnie za so bów bio ma sy moż li wych do wy ko rzy sta nia w pol skiej elek tro ener ge ty -
ce. O tych kwe stiach war to dys ku to wać. Z te go wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du
Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy za gad nie -
niom pod ha słem „Wy ko rzy sta nie bio ma sy w pol skiej elek tro ener ge ty ce – mi ty i rze czy wi stość”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Ry szard Ga jew ski – Pre zes Za rzą du Pol skiej Izby Bio ma sy,
– Dr inż. To masz Go lec – Kie row nik Pio nu Ciepl ne go w In sty tu cie Ener ge ty ki,
– Ce za ry Mi sie wicz – Dy rek tor Ryn ku w Ener go mon taż – Pół noc SA,
– Prof. dr hab. inż. Jan Po pczyk – Po li tech ni ka Ślą ska,
– Doc. dr inż. Ja nusz Ra kow ski – In sty tut Ener ge ty ki,
– Dr inż. Krzysz tof Sa dow ski – Czło nek Za rzą du, Dy rek tor ds. Stra te gii i Roz wo ju w Elek tro cie płow ni Bia ły stok S.A.,
– Dr inż. Ma riusz Sło ma – Dy rek tor Na czel ny Met so Au to ma tion Pol ska Sp. z o.o.,
– Krzysz tof Je rzy Wia trow ski – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Na czel ny „PAK Bio pa li wa” Sp. z o.o.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Wykorzystanie biomasy
w polskiej elektroenergetyce

– mity i rzeczywistość
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nie mo że my ocze ki wać kon struk tyw nych
roz wią zań. Z ta ką sy tu acją ma my obec nie
nie ste ty u nas do czy nie nia. Jest to efekt
bra ku sko or dy no wa nych dzia łań w za kre -
sie re gu la cji. Cer ty fi ka ty by ły do brą kon -
cep cją. Zo sta ła ona jed nak wy pa czo na
i dziś dzia ła źle. Cer ty fi ka ty mu szą być ka -
li bro wa ne z uwzględ nie niem wszyst kich
kosz tów ze wnętrz nych. Po nie waż tak się
nie dzie je, to nie sta no wią im pul su roz wo -
jo we go dla efek tyw nych tech no lo gii, bo
nie okre śla ją wa run ków rze czy wi stej kon -
ku ren cyj no ści. W pol skim sys te mie cer ty -
fi ka tów nie uwzględ nia się zna cze nia kosz -
tów ze wnętrz nych, np. w po sta ci kosz tów
sie ci, czy kosz tów usług sys te mo wych. Je -
że li wkra cza my na ob szar ener ge ty ki od na -
wial nej, to za ra zem wkra cza my na te ren
ener ge ty ki roz pro szo nej, czy li po trzeb na
jest per spek ty wa od bior cy. U od bior cy
kosz ty sie cio we i usług sys te mo wych mu -
szą być uwzględ nia ne w kosz cie ener gii
z da nej tech no lo gii. Je że li tak nie jest, tech -
no lo gia o naj wyż szej kon ku ren cyj no ści nie
prze bi ja się na ryn ku wy twa rza nia i nie wy -
pie ra in nych tech no lo gii. Kró lu ją zaś
na nim tech no lo gie nie kon ku ren cyj ne. Kla -
sycz nym przy kła dem jest ener ge ty ka wia -
tro wa, ge ne ru ją ca ogrom ne za po trze bo wa -
nie na za so by sie cio we i usłu gi sys te mo we.
Te kosz ty w ogó le nie są uwzględ nia ne
w ra chun ku in we sto ra ener ge ty ki wia tro -
wej. Ma my ta ki sam cer ty fi kat dla elek -
trow ni wia tro wej oraz mi kro bio ga zow ni
pod łą czo nej bez po śred nio do sie ci we -
wnętrz nej od bior cy, gdzie nie ma żad ne go
za po trze bo wa nia ani na in we sty cje sie cio -
we, ani na usłu gi sys te mo we. Na wet prze -
ciw nie, mi kro bio ga zow nia (z ma szy ną
syn chro nicz ną, zdol ną do pra cy au to no -
micz nej) mo że re ali zo wać co raz bar dziej
po trzeb ną usłu gę od dol ne go fi la ru bez pie -
czeń stwa elek tro ener ge tycz ne go. Ta ki stan
rze czy do pro wa dził do wy na tu rze nia sys te -
mu cer ty fi ka tów. To zu peł nie ina czej dzia -
ła w in nych kra jach, zwłasz cza w Niem -
czech.

Ko lej ny pro blem. Otóż za sta na wiam się,
gdzie w Pol sce znaj du je się ośro dek od po -
wie dzial ny za ra cjo nal ność dzia łań w na -
szej ener ge ty ce od na wial nej? W War sza -
wie na Pla cu Trzech Krzy ży – w Mi ni ster -
stwie Go spo dar ki, czy na ul. Chłod nej
– w URE?... 

– R. Ga jew ski: – A mo że na ul. Żu ra -
wiej, bądź też na ul. Wa wel skiej?...

– J. Po pczyk: – ... no wła śnie, gdzie?
Dla cze go nie na ul. Wspól nej/Cha łu biń -
skie go – w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry?
Sta wiam te zę, iż obec ny układ kom pe ten cji
w ob sza rze ener ge ty ki od na wial nej, jest
u nas cał ko wi cie nie wła ści wy. Prze cież
ener ge ty ka roz pro szo na ma in ne ce chy, in -
ne wła ści wo ści. Rzą dzi się zu peł nie in ny mi
pra wa mi niż tra dy cyj na ener ge ty ka. Ma my
Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej, czy li in sty tu cję zbie -
ra ją cą opła ty za stęp cze wy no szą ce mi liar -
dy zło tych. I za te mi liar dy zło tych, tej in -
sty tu cji nie uda ło się wy kre ować pol skiej
pro gre syw nej spe cjal no ści w dzie dzi nie
od na wial nych źró deł ener gii (współ spal nie
jest za prze cze niem ra cjo nal ne go dzia ła -
nia). Do fi nan so wa niem pro jek tów rzą dzi
cał ko wi ty przy pa dek. Ta spra wa po win na
zo stać pod da na po głę bio nej ana li zie.

Re asu mu jąc, sys tem cer ty fi ka tów był
do brze po my śla ny, jed nak w prak ty ce zo -
stał spa pra ny. Ich mno gość za ma za ła ob -
raz. Cer ty fi kat po wi nien być je den, a w je -
go wy ce nie na le ży uwzględ niać kosz ty śro -
do wi sko we, sie cio we i sys te mo we. Ma my

już pro jekt roz po rzą dze nia do ty czą ce go
ener ge ty ki od na wial nej, w któ rym za kła da
się, iż do 2020 r. bę dzie ona do star cza -
ła 18,7% ener gii. Jest to po li tycz ny cel,
któ ry po win ni śmy osią gnąć jak naj niż szym
kosz tem. Je że li za brak nie nam ta nich tech -
no lo gii do pie ro wów czas, we dług za sa dy
kosz tów krań co wych, po win na wejść
na wiel ką ska lę hor ren dal nie dro ga (je śli
się uwzględ ni kosz ty ze wnętrz ne) ener ge -
ty ka wia tro wa.

– K. Sa dow ski: – Nie ma wąt pli wo ści,
że dy wer sy fi ka cja od na wial nych źró deł
ener gii jest rze czą ko niecz ną. Pań stwo,
usta wo daw ca nie ma jed nak po glą du, co
wy raź nie wi dać, któ re tech no lo gie bar -
dziej, a któ re mniej pro mo wać. Cer ty fi ka ty
są na szym, pew nym do rob kiem. Je że li wy -
czer pa ły swo je moż li wo ści, to co w za -
mian?

– T. Go lec: – Chciał bym zwró cić uwa gę
na ko niecz ność sta bil no ści sys te mów
wspar cia od na wial nych źró deł ener gii. Je -
że li bo wiem ro bi my ana li zę tech nicz no -
-eko no micz ną in we sty cji ener ge tycz nej, to
ro bi my ją na co naj mniej 15 lat. I te raz, gdy
po pię ciu la tach zmie ni my wa run ki gry, to
dla in we sto ra mo że się to za koń czyć fa tal -
nie. Był bym za utrzy ma niem sys te mu cer -
ty fi ka tów, przy rów no cze snym udo sko na le -
niu, zra cjo na li zo wa niu go, bez dal sze go
roz sze rza nia o ko lej ne. Na le ża ło by rów no -
cze śnie uru cho mić in ne sys te my wspar cia
by śmy mo gli się do ro bić ja kiejś ty po wo
pol skiej tech no lo gii, wy ge ne ro wa nej w kra -
ju, a nie ku po wać np. bio ga zow nie z Nie -
miec. Ko niecz na jest tak że kon cen tra cja
środ ków na okre ślo nych ce lach. Dziś bo -
wiem środ ki są „roz my wa ne”, tak jak mia -
ło to miej sce w pro jek tach stra te gicz nych.

– K.J. Wia trow ski: – Z ja ko ścią pra wa
w Pol sce, zwłasz cza go spo dar cze go, ma my
cią gle pro ble my. Tym cza sem, jak re agu je
na nie biz nes, któ ry re pre zen tu ję? Otóż po -
zy tyw ne de cy zje biz ne so we po dej mu je się
wte dy, gdy po ziom wia ry god no ści oto cze -
nia, zwłasz cza pra wa, gwa ran tu je zwrot za -
in we sto wa ne go ka pi ta łu. Ob ser wu je my
więc re gu la cje unij ne, pol skie pra wo, ry -
nek i po dej mu je my de cy zję o bu do wie blo -
ku ener ge tycz ne go de dy ko wa ne go bio ma -
sie. Bo za kła da my, że po nie sio ne na kła dy
zwró cą się nam w per spek ty wie kil ku na stu
lat. My po dwóch, czy trzech la tach nie mo -
że my na gle zde rzyć się ze zmie nio ny mi re -
gu ła mi gry.

– T. Go lec: – In we sty cje w ener ge ty ce są
ka pi ta ło chłon ne. Dla te go, choć nie ko cha -
my współ spa la nia bio ma sy w ener ge ty ce,
to je sto su je my, bo jest ta nie. Z ko lei, ko ge -
ne ra cja na bio ma sie nie roz wi ja się, bo
w obec nych wa run kach jest nie opła cal na.

– C. Mi sie wicz: – Każ dy fun dusz, któ ry
wcho dzi w ja ki kol wiek biz nes li czy kosz ty
wyj ścia z nie go. I co ma zro bić in we stor,
gdy w sy tu acji bra ku sta bil no ści wa run ków

Ryszard Gajewski
– Prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy

Dr inż. Tomasz Golec
– Kierownik Pionu Cieplnego

w Instytucie Energetyki



w ja kich dzia ła, nie jest w sta nie pre cy zyj -
nie skal ku lo wać in we sty cji w okre sie
zwro tu z tej in we sty cji? Nie jest w sta nie
okre ślić war to ści in we sty cji w mo men cie
jej sprze da ży, kosz tu za mia ny pa li wa itd.
W przy pad ku współ spa la nia spra wa jest
pro sta – re zy gnu je my z 20% bio ma sy
i wcho dzi my w in ne, al ter na tyw ne pa li wo.
Na to miast w przy pad ku blo ków de dy ko -
wa nych bio ma sie w du żej ener ge ty ce, sa -
me ukła dy trans por tu są to, od dziel ne,
ogrom ne przed się wzię cia in we sty cyj ne.
Za kła dam, że moż na do ko nać kon wer sji
ko tła na bio ma sę na in ne pa li wo. Ale co
zro bić z sys te mem trans por tu i ma ga zy no -
wa nia? To jest ogrom ny koszt wyj ścia z te -
go biz ne su gdy prze sta je się opła cać, bo nie
ma sta bil no ści wa run ków je go dzia ła nia.
• Wie lo krot nie by ła tu po ru sza na kwe -

stia ko niecz no ści ist nie nia sta bil ne go sys -
te mu wspar cia od na wial nych źró deł ener -
gii. Jak za tem na le ży zmo der ni zo wać i zra -
cjo na li zo wać obec nie funk cjo nu ją cy sys -
tem cer ty fi ka tów, bez na ru sza nia sta bil no -
ści wspar cia od na wial nych źró deł ener gii?

– R. Ga jew ski: – Gdy wpro wa dza no
u nas sys tem cer ty fi ka tów, wy da wał się on
roz wią za niem bar dzo no wo cze snym.
Z upły wem lat sto pień je go no wo cze sno ści
ma lał, a dziś, w Eu ro pie, sys tem cer ty fi ka -
tów ma ją tyl ko dwa kra je. Wszyst kie in ne
kra je zmie ni ły ten sys tem na bar dziej sta -
bil ny dla in we sto rów, w któ rym zna ją ce nę
ener gii za lat 15–20. Sys tem cer ty fi ka tów
jest ko rzyst ny dla du żych wy twór ców
ener gii. Rów no cze śnie, eli mi nu je ma łych,
unie moż li wia roz wój ener ge ty ki roz pro -
szo nej, mi kro ge ne ra cji. Przy czym, tym
du żym za pew nia sta bil ność dzia ła nia
do 2017 ro ku. A co bę dzie po tem? Sys tem
wspar cia ener ge ty ki od na wial nej po wi nien
być zróż ni co wa ny na ten dla ma łych i dla
du żych wy twór ców ener gii. Tyl ko z kim
na ten te mat roz ma wiać? Znam przy naj -
mniej sześć ad re sów, pod któ ry mi zaj mu ją
się ener ge ty ką od na wial ną. Je że li trzech
z tych part ne rów do ga da się ze so bą, to już
z po zo sta ły mi w ża den spo sób nie mo że.

– T. Go lec: – Naj więk szy ko cioł na bio -
ma sę w Pol sce po wsta nie w Elek trow ni Po -
ła niec. Zwró co no się do In sty tu tu z py ta -
niem, czy któ ryś z ko tłów od sta wio nych
po 2015 ro ku da się prze ro bić w 100%
na bio ma sę – my śla no o ko tłach „beł cha -
tow skich” i o mo cy 200 MW. Przy oka zji
stwier dzi li śmy, iż nie ma na świ cie ko tła
na bio ma sę tej wiel ko ści ja ki chce się wy -
bu do wać w Po łań cu. Oczy wi ście, im więk -
sza in we sty cja, tym więk sze ry zy ko in we -
sty cyj ne i tym więk szej wa gi na bie ra pro -
blem sta bil no ści re guł gry. Wy da je się rze -
czą ko niecz ną zróż ni co wa nie wspar cia od -
na wial nych źró deł ener gii w du żej ener ge -
ty ce i roz pro szo nej.

– M. Sło ma: – Met so Po wer jest do staw -
cą tech no lo gii do spa la nia bio ma sy. Met so

do star czy ło naj więk szy ko cioł bio ma so wy
na świe cie o mo cy 250 MWe. Jest to ko cioł
wie lo pa li wo wy, któ ry mo że pra co wać za -
rów no na sa mej bio ma sie jak i na sa mym
wę glu. Al hol men skraft zlo ka li zo wa ne jest
na za chod nim wy brze żu Fin lan dii i in ten -
cją in we sto ra by ło aby ko cioł pra co wał
przede wszyst kim na bio ma sie. Met so Po -
wer jest rów nież do staw cą flu idal nych ko -
tłow bio ma so wych (BFB -ze sta cjo nar nym
zło żem flu idal nym) lub wie lo pa li wo wych
(CFB – z cyr ku la cyj nym zło żem flu idal -
nym) śred niej wiel ko ści (ok. 20 MWe -100
MWe) jak pro jek ty re ali zo wa ne w PGE
Dol na Od ra Elek trow nia Szcze cin (BFB 65
MWe) czy Ostro łę ka (CFB 50 MWe). Przy -

szłość dla bio ma sy jest jed nak rów nież
w ener ge ty ce roz pro szo nej. Met so ma dla
niej tech no lo gie, ale jak do tąd ani jed ne go
te go ty pu obiek tu nie uda ło się sprze dać
w Pol sce.

– R. Ga jew ski: – Dzie je się tak za spra -
wą dwóch pod sta wo wych przy czyn.
Pierw sza – o czym już mó wi li śmy, sys tem
cer ty fi ka tów w obec nym kształ cie nie
uwzględ nia po trzeb, spe cy fi ki ener ge ty ki
roz pro szo nej. Dru ga – zwią za na jest z tym,
że w NFO ŚiGW pro jek ty o war to ści do 10
mln zł, nie wzbu dza ją za in te re so wa nia.
Tym cza sem, bio ma sa to ty po we lo kal ne
pa li wo, któ re go nie po win no się jak wę giel
wo zić po Pol sce lecz zu ży wać w miej scu
wy two rze nia. Wte dy ma to sens eko lo gicz -
ny i eko no micz ny.

– M. Sło ma: – W Wiel kiej Bry ta nii je ste -
śmy za an ga żo wa ni w pro jekt na bio ma sie
o mo cy 300 MWe, gdzie bio ma sa bę dzie
wo żo na stat ka mi z Ame ry ki Po łu dnio wej.

– J. Po pczyk: – Je śli świat w dzie dzi nie
wy ko rzy sta nia bio ma sy wszedł chwi lo wo
na ścież kę so cja li zmu, to z niej szyb ko zej -
dzie, bo rów nie szyb ko ten non sens zo sta -
nie ob na żo ny. W Po łań cu ma po wstać 190
MWe na bio ma sę, to ozna cza zu ży cie
ok. 1,2 mln ton rocz nie, z ca łym sys te mem
lo gi stycz nym zwią za nym z za opa trze niem
blo ku w bio ma sę (w przy ro dzie roz pro szo -
ną). Kto od po wie za re gu la cje, któ re pro -
wa dzą do ta kich in we sty cji?

– T. Go lec: – Gdy by się nie opła ca ło, to
by nie bu do wa li. Sko ro uwa run ko wa nia ze -
wnętrz ne czy nią tę in we sty cję opła cal ną, to
po wsta je.

– J. Po pczyk: – To nie są na tu ral ne uwa -
run ko wa nia ze wnętrz ne lecz sztucz ne, nie -
ra cjo nal ne, rzą do we. Pro szę zo ba czyć jak
to dzia ła w Niem czech. Środ ki z ener ge ty -
ki wiel kiej ska li są in we sto wa ne w ener ge -
ty kę od na wial ną roz pro szo ną. U nas na to -
miast przez sys tem cer ty fi ka tów są do niej
z po wro tem za wra ca ne na po kry cie ro sną -
cych kosz tów. To naj mniej efek tyw ny spo -
sób pod no sze nia cen ener gii elek trycz nej.
W od nie sie niu do ener ge ty ki roz pro szo nej
za miast cer ty fi ka tów eks plo ata cyj nych na -
le ży wpro wa dzić cer ty fi ka ty in we sty cyj ne.

– K. Sa dow ski: – Mó wi my tu o wy ko -
rzy sta niu bio ma sy w ener ge ty ce, za po mi -
na jąc o ko niecz no ści po wsta nia ryn ku bio -
ma sy. Du ża ener ge ty ka wcho dząc w jej
wy ko rzy sta nie, przy czy nia się do po wsta -
nia te go ryn ku, z któ re go bę dzie ko rzy sta ła
ener ge ty ka roz pro szo na. Te go nie wol no
ba ga te li zo wać. Ma ła ener ge ty ka, opar ta
na bio ma sie, nie ru szy bo wiem bez po wsta -
nia ryn ku te go pa li wa, ca łej, obu do wu ją cej
go lo gi sty ki.
• Dość po wszech nie pa nu je opi nia, że

gdy by ce ny ener gii elek trycz nej uwzględ -
nia ły kosz ty ze wnętrz ne, to tech no lo gie
OZE by ły by kon ku ren cyj ne w sto sun ku
do tech no lo gii ga zo wych, czy wę glo wych.
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Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
– Politechnika Śląska
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Je że li zgo dzić się z tą te zą, to w kon se -
kwen cji na le ża ło by uznać, że gra ni cę
wspar cia eko no micz ne go po win na wy zna -
czać wy so kość unik nię tych kosz tów ze -
wnętrz nych w sto sun ku do tech no lo gii do -
mi nu ją cej na ryn ku, a więc okre śla ją cej
po ziom ce ny ryn ko wej. Jest oczy wi ście
kło pot z okre śle niem ja kie są w Pol sce
kosz ty ze wnętrz ne dla po szcze gól nych
tech no lo gii ener ge tycz nych, bo do tych -
czas w kra ju nie prze pro wa dzo no na ten
te mat po waż nych ba dań. Za kła da jąc, że
są one po dob ne jak w in nych kra jach UE
moż na po sta wić te zę, że więk szość tech no -
lo gii OZE wspie ra na jest zbyt wy so ko. Jak
dłu go ta ki sys tem mo że być sto so wa ny?

– J. Po pczyk: – Je że li spoj rzy my dziś
na ener ge ty kę wę glo wą i od na wial ną, to
jed nej do ty czą ka ry, a dru giej do pła ty.
Rów no cze śnie, nie do unik nię cia są wzro -
sty cen ener gii. Roz wój od na wial nych źró -
deł ener gii bę dzie pro wa dził do spad ku
kosz tów wy twa rza nia ener gii w tych źró -
dłach. Z ko lei, kosz ty re duk cji emi sji CO2
bę dą pro wa dzi ły do wzro stu kosz tów wy -
twa rza nia ener gii w źró dłach wę glo wych.
Te dwie krzy we kosz tów zmie rza ją
do prze cię cia się. W tej sy tu acji nie moż na
bu do wać (ma ni pu la cyj nie) świa do mo ści,
że ener ge ty ka od na wial na wy ma ga sta łe go
do fi nan so wa nia. In we sto rzy zda ją so bie
do sko na le spra wę, że ok. 2020 r. od na wial -
ne źró dła ener gii nie bę dą po trze bo wa ły
żad nych do ta cji.

– K. Sa dow ski: – Tyl ko jak my w tych
wa run kach ma my roz wi jać ko ge ne ra cję?
W obec nych wa run kach bar dziej praw do -
po dob ne jest odłą cza nie się od bior ców
od scen tra li zo wa nych sys te mów cie płow -
ni czych i prze cho dze nie na „in dy wi du al ne
pie cy ki” oraz ma łe ko tłow nie.

– J. Po pczyk: – In kor po ra cja kosz tów
ze wnętrz nych do kosz tów pa li wa (i rów no -
cze sna re duk cja ak cy zy) roz wią za ła by ten
pro blem. Sys tem mu si być tak usta wio ny,
by z każ dej me ga wa to go dzi ny ener gii za -
war tej w pa li wie pier wot nym in we stor
(i każ dy na byw ca pa li wa) wy ko rzy sty wał
mak si mum te go, co się da uzy skać na ryn -
kach koń co wych ener gii (ener gii elek trycz -
nej, cie pła, pa liw trans por to wych). W ta -
kim ukła dzie ko ge ne ra cja mu si wy grać.

– J. Ra kow ski: – Wszyst kie spra wy,
o któ rych tu do tych czas Pa no wie mó wi li -
ście, są oczy wi ście ogrom nie waż ne. Re -
alia pol skie są jed nak ta kie, że: po pierw sze
– w da ją cej się prze wi dzieć przy szło ści,
czy to się ko muś po do ba czy też nie, bę dzie
u nas do mi no wa ła jed nak du ża ener ge ty ka
wę glo wa, po dru gie – współ spa la nie bio -
ma sy z wę glem jest u nas w kil ku elek trow -
niach fak tem. Na ca łym świe cie ro bi się to
w stu kil ku dzie się ciu elek trow niach. Oczy -
wi ście współ spa la nie ma wie le wad, ale
jest re al ne i przy no si okre ślo ne ko rzy ści.
Tech no lo gie ogra ni cza nia emi sji CO2 po -

przez zga zo wa nie wę gla, czy też po przez
wy chwy ty wa nie CO2 ze spa lin, są sza le nie
dro gie. W mo im od czu ciu wpół spa la nie
bio ma sy, jest obec nie je dy ną re al ną me to dą
ogra ni cza nia emi sji CO2 z du żej ener ge ty ki
wę glo wej. Czy za tem nie na le ża ło by do -
sko na lić te go co już ma my? In ne bo wiem
roz wa ża nia na ten te mat są in te re su ją ce
aka de mic ko, ale chy ba nie zbyt prak tycz ne.

– J. Po pczyk: – Je że li mó wi my o współ -
spa la niu, to pa mię taj my o je go spraw no ści.
Po dru gie – za cznij my wresz cie ro bić
w ener ge ty ce cią gnio ny ra chu nek kosz tów,
uwzględ nia ją cy np. koszt trans por tu bio -
ma sy. No i niech du ża ener ge ty ka prze sta -
nie dre no wać ry nek bio ma sy, a za cznie zaj -

mo wać się czym po win na. Prze cież blok
w Po łań cu, o rocz nym zu ży ciu bio ma sy 1,2
mln ton nie wy grał by kon ku ren cji na ryn -
ku, na któ rym trze ba kon ku ro wać o re duk -
cję CO2 i re duk cję zu ży cia pa liw ko pal -
nych (ce le Pa kie tu 3x20), gdy by wspo ma -
ga nie by ło jed no li te dla ener gii elek trycz -
nej, cie pła i pa liw trans por to wych. Gdy by
jed no li cie by ły uwzględ nio ne kosz ty trans -
por tu bio ma sy (i ca łej lo gi sty ki)! 

– T. Go lec: – Spraw ność ko tła wę glo we -
go jest wyż sza niż bio ma so we go. W związ -
ku z tym bu do wa nie ko tła na bio ma sę jest
mniej ko rzyst ne niż jej współ spa la nie.
• Wy da je się, że na kan wie tech no lo gii

ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia bio ma sy
war to pod jąć wą tek za so bów bio ma sy
w Pol sce i ra cjo nal ne go ich wy ko rzy sta -
nia. Owe za so by nie są nie wy czer pa ne.

– T. Go lec: – Na to py ta nie znacz nie bar -
dziej pre cy zyj nie mógł by od po wie dzieć
przed sta wi ciel In sty tut Upra wy Na wo że nia
i Gle bo znaw stwa w Pu ła wach, ale nie do -
tarł na na szą dys ku sję. Ja na to miast po wie -
dział bym tak – jesz cze kil ka in sta la cji
wspól spa la nia bio ma sy na po zio mie kil ka -
set ty się cy ton rocz nie każ da i za brak nie
tej, któ ra jest obec nie w kra ju do stęp na.
A o tej, któ ra jest do stęp na, moż na obec nie
mó wić w od nie sie niu do bio ma sy le śnej
i sło my. Do pie ro w per spek ty wie, o upra -
wach ener ge tycz nych. Pro wa dzo ne są pra -
ce nad wska za niem te re nów pod plan ta cje
ro ślin ener ge tycz nych i osza co wa niem ich
po ten cja łu tech nicz ne go oraz eko no micz -
ne go. Z za cho wa niem bio róż no rod no ści,
omi nię ciem te re nów „Na tu ra 2000” itd. I tu
moż na by mó wić o znacz nym, per spek ty -
wicz nym po ten cja le bio ma sy. 

– R. Ga jew ski: – Bio ma sę rol ną moż na
po dzie lić na trzy jak by ka te go rie – sło ma,
trwa łe użyt ki zie lo ne i wie lo let nie plan ta -
cje ro ślin ener ge tycz nych. Je że li cho dzi
o te ostat nie, to od 2007 r. nie tyl ko nie roz -
wi ja ją się, po za jed ną plan ta cją za ło żo ną
dla po trzeb Dal ki, ale ostat nio otrzy mu ję
sy gna ły o, wręcz, li kwi da cji plan ta cji. A to
dla te go, że bra ku je ja sne go wspar cia,
zwłasz cza na eta pie za kła da nia plan ta cji,
co jest bar dzo kosz to chłon ne oraz gwa ran -
cji kon trak ta cji bio ma sy ze stro ny du żej
ener ge ty ki, któ ra nie wy cią gnę ła do plan ta -
to rów przy ja znej rę ki. Wresz cie, ma my ta -
kie sy tu acje jak od mo wa od bio ru przez
PAK pe le tów ze sło my, ze wzglę du na ko -
ro zję ko tłów. Je że li cho dzi o obec ny po ten -
cjał bio ma sy rol nej, to – za leż nie kto po da -
je da ne, bar dzo się od sie bie róż nią – wie -
lo let nich plan ta cji ro ślin ener ge tycz nych
jest 10 tys. ha, co da je rocz nie 90–120 tys.
ton bio ma sy, sło ma z prze zna cze niem
na ce le ener ge tycz ne – 3,5 mln ton rocz nie,
trwa łe użyt ki zie lo ne – 2,5–3 mln ton rocz -
nie i bio ma sa le śna, w 2020 r. – ok. 6 mln
ton. Zu ży cie bio ma sy na ce le ener ge tycz ne
w 2009 r. wy nio sło u nas 4,5 mln ton.

Doc. dr inż. Janusz Rakowski
– Instytut Energetyki

Dr inż. Krzysztof Sadowski
– Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

w Elektrociepłowni Białystok S.A.



W 2020 r. bę dzie my po trze bo wa li po nad 20
mln ton. A ma my jej obec nie kil ka na ście
mi lio nów ton. Resz ta mu si po cho dzić z ce -
lo wych upraw ro ślin ener ge tycz nych, od -
po wied nio zlo ka li zo wa nych, by bio ma sy
nie wo zić po kra ju.

– C. Mi sie wicz: – Prze cież ktoś te wie lo -
let nie ro śli ny ener ge tycz ne mu si upra wiać.
Mu szą więc być lu dzie ma ją cy zie mię, chę -
ci, wie dzę, wy po sa że nie, ka pi tał, mu si im
się to opła cać. Po win ni być od po wied nio
zor ga ni zo wa ni, by do star czyć sto sow nie
du żą ilość bio ma sy. Ko niecz ne jest za pew -
nie nie ca łej lo gi sty ki ma ga zy no wej, trans -

por to wej itd. Czy my to wszyst ko ma my
za pew nio ne? 

– T. Go lec: – W ana li zach ja kie pro wa -
dzi na ten te mat JUNG, wszyst kie te kwe -
stie są roz wa ża ne. Ana li zo wa ny jest rów -
nież czyn nik ludz ki.

– R. Ga jew ski: – Ty le, że to wszyst ko
dzie je się w sfe rze teo re tycz nej. Ko niecz ne
jest stwo rze nie w prak ty ce wzor co we go
roz wią za nia tych pro ble mów, któ re moż na
by zo ba czyć, do tknąć.

– K. J. Wia trow ski: – Ja ko od bior ca
bio ma sy upar cie szu kam wia ry god nych da -
nych do ty czą cych po ten cja łu bio ma sy
w kra ju. I gdzie ucho przy ło żyć, tam in ne
da ne na ten te mat. Mię dzy in ny mi są ta kie,
że na upra wę ro ślin ener ge tycz nych moż na
w kra ju prze zna czyć mi lion hek ta rów
grun tów. Je że li przy jąć plo ny na po zio -
mie 16 ton z ha, da je to 16 mln ton bio ma -
sy rocz nie.

– T. Go lec: – Są dzę, iż plo ny z ha na le ży
przy jąć na po zio mie nie więk szym niż 12
ton z hek ta ra. To i tak bę dzie do brze.

– K. Sa dow ski: – To nie zmie nia po sta ci
rze czy. Z te go co pa no wie mó wią wy ni ka,
że są jed nak moż li wo ści, me cha ni zmy po -
zwa la ją ce na to, że mo że my mieć w kra ju
znacz ny po ten cjał bio ma sy do wy ko rzy sta -
nia na ce le ener ge tycz ne. Gdy po dej mo wa -
li śmy de cy zję o bu do wie ko tła de dy ko wa -
ne go bio ma sie, roz ma wia li śmy z plan ta to -
rem wierz by ener ge tycz nej, któ ry miał
plan ta cję 700 ha. I „od gra żał się”, że bę dzie
miał 2 tys. ha. Gdy pod ję li śmy osta tecz ną
de cy zję o bu do wie ko tła, plan ta tor zli kwi -
do wał plan ta cję i to przed pod ję ciem jesz -
cze ja kich kol wiek ne go cja cji ce no wych
z na mi. Praw do po dob nie oka za ło się to bo -
wiem dla nie go nie opła cal ne ze wzglę du
na roz bież ność mię dzy ocze ki wa ny mi
a rze czy wi sty mi wiel ko ścia mi zbio rów.

Spra wa na stęp na. Mó wi się tu jed nym
tchem o bio ma sie, wszyst kie jej ro dza je
wrzu ca jąc do jed ne go wor ka. Tym cza sem,
nie każ dą bio ma sę da się w ogó le spa lić, in -

na na da je się z ko lei tyl ko do współ spa la -
nia itd.

– K. J. Wia trow ski: – Np. sło ma nisz czy
urzą dze nia, mie li śmy za du żo od sta wień
ko tłów, jej spa la nie sta ło się dla nas nie -
opła cal ne. Jed nym cię ciem wy eli mi no wa -
li śmy ze spa la nia sło mę, z wiel ki mi pro ble -
ma mi dla jej do staw ców. Za stę pu je my ją
bio ma są za mor ską. W Ni ge rii le ży do
wzię cia 100 mln ton łu sek pal my ole istej.
Kwe stia tyl ko do wie zie nia i ro bi my to.
Cie ka we tyl ko ja ki jest te go efekt eko lo -
gicz ny i na ile po do ba się pre mie ro wi Paw -
la ko wi to, że spa la my bio ma sę z Ni ge rii,
za miast z Pol ski. 

– T. Go lec: – Przy go to wy wa na jest dy -
rek ty wa, któ ra bę dzie licz bo wo okre śla ła
ja ka jest unik nię ta emi sja CO2 w przy pad -
ku róż nych ro dza jów bio ma sy. I ist nie je
praw do po do bień stwo, że bio ma sy spro wa -
dza ne z du żych od le gło ści bę dą mia ły ten

DYSKUSJA REDAKCYJNA

12

Dr inż. Mariusz Słoma
– Dyrektor Naczelny

Metso Automation Polska Sp. z o.o.

Dr Mirosław Duda
– ARE

Krzysztof Jerzy Wiatrowski
– Prezes Zarządu,

Dyrektor Naczelny „PAK Biopaliwa” Sp. z o.o.

Globalne zu¿ycie biomasy

1 186 Mtoe

Nowoczesne zu¿ycie biomasy

462 Mtoe

Tradycyjne zu¿ycie biomasy
(1

724 Mtoe

Biopaliwa
(2

24.4 Mtoe

Ciep³o

293 Mtoe

En.el + chp
(3

80.7 Mtoe

Straty

63.9Mtoe

Przemys³

188.6Mtoe

Budynki

104.4Mtoe

Światowe wykorzystanie biomasy dla potrzeb energetycznych w roku 2006
Ozna cze nia:
1) tra dy cyj ne (pry mi tyw ne) ogrze wa nie bez po śred nie + go to wa nie
2) 40 Gl (Gi ga li trów) bio eta no lu + 3 Gl bio die sla 
3) sko ja rzo ne wy twa rza nie ener gii elek trycz nej i cie pła



wskaź nik tak nie ko rzyst ny, że ich wy ko -
rzy sta nie sta nie się nie opła cal ne. 

– M. Sło ma: – Ma ła ener ge ty ka  – roz -
pro szo na, to blo ki o mo cy 5–8 MWe. I ma -
my ta kie kom plet ne blo ki na bio ma sę, ale
ge ne ral nie po cho dze nia le śne go. Cho dzi
o uzy ski wa nie okre ślo nych spraw no ści,
tem pe ra tu ry pa ry itd. Z bio ma sa agro - z ro -
ślin jed no rocz nych w tym ze sło mą jest
ina czej, zde rza my się tam bo wiem z wy so -
ką za war to ścią chlo ru i ko ro zją chlo ro wą
oraz z wy so ką za war to ścią me ta li al ka licz -
nych, któ re zna czą co ob ni ża ją tem pe ra tu rę
mięk nię cia po pio łów. Po wo du je to – przy
du żym udzia le pro cen to wym w pa li wie
– de gra da cję urzą dzeń tech no lo gicz nych.
Do ty czy to szcze gól nie wy so ko pa ra me tro -
wych ko tłów ener ge ty ki za wo do wej nie
pro jek to wa nych ory gi nal nie do współ spa -
la nia bio ma sy Zre ali zo wa li śmy też w Pol -
sce pro jek ty kon wer sji 4 ko tłów OP 140,
jest ich w kra ju kil ka dzie siąt, któ re moż na
prze ro bić na spa la ją ce wy łącz nie bio ma sę
w tech no lo gii flu idal nej BFB. To wy jąt ko -
wo eko no micz ne przed się wzię cie, po zo sta -
je bo wiem ca ła in fra struk tu ra, któ rej nie
trze ba bu do wać. Na szą in ten cją w do star -
cza niu tech no lo gii nie są jed nak wy łącz nie
ko tły bio ma so we lecz tak że wie lo pa li wo -
we spa la ją ce rów nież np. od pa dy kwa li fi -
ko wa ne.

– J. Po pczyk: – Mó wiąc o po ten cja le
bio ma sy w Pol sce ca ły czas mó wi my o bio -
ma sie od pa do wej oraz o ro śli nach wie lo let -
nich. Gdy na to miast uwzględ ni my ro śli ny
jed no rocz ne, to ten po ten cjał nie po mier nie
ro śnie i zmie nia się je go struk tu ra. W ubie -
głym ro ku nad pro duk cja zbo ża wy nio sła
w Pol sce 4–6 mln ton, a Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki wpro wa dzi ło po spiesz nie w ży cie
roz po rzą dze nie umoż li wia ją ce je go współ -
spa la nie. War to też pa mię tać, że rol nic two
ener ge tycz ne u nas ist nia ło za wsze.
W 1939 r. mie li śmy 5 mln, a w 1950 r. pra -
wie 3 mln ko ni. Jed nost ka pa szo wa przy pa -
da ją ca na ko nia, to 1,5 ha grun tu. To ozna -
cza, że w prze szło ści, ale w no wych gra ni -
cach pań stwo wych, na rol nic two ener ge -
tycz ne (na wy ży wie nie ko ni) prze zna cza li -
śmy oko ło 4,5 mln ha. W ubie głym ro ku
mie li śmy do czy nie nia z pa le niem na wsi
ży tem i jęcz mie niem (15 GJ/t), któ re rol nik
mógł sprze dać po 250 zł za to nę, gdy to na
wę gla (25 GJ/t) kosz to wa ła go 700 zł. To
ozna cza, że w rol nic twie pro du ku je się
ener gię ta niej niż w ko pal niach. Do dat ko -
wo chło pi re du ku ją emi sję CO2 i nie otrzy -
mu ją pro fi tów z cer ty fi ka tów. To są praw -
dzi we pro ble my zwią za ne z za so ba mi bio -
ma sy i spo so bem ich wy ko rzy sta nia w Pol -
sce wy ni ka ją cym z rzą do wych re gu la cji. 
•Nie po ru sza li śmy do tąd sze rzej pro ble -

mu wy ko rzy sta nia bio ma sy w cie płow nic -
twie.

– K. Sa dow ski: – Są dzę, że ist nie je ko -
niecz ność uru cho mie nia me cha ni zmów,

któ re wręcz zmu sza ły by do roz wo ju zie lo -
nej ko ge ne ra cji.

– J. Po pczyk: – Spraw ność w ko ge ne ra -
cji się ga 90%. Ma my więc wy so ką re duk -
cję emi sji CO2 oraz pa liw ko pal nych.
Wszyst kie roz wią za nia zmie rza ją do te go,
choć nie u nas, by pro mo wać ta kie roz wią -
za nia.
• Po li ty ka pań stwa, a w kon se kwen cji

pra wo mu szą być spój ne z za cho wa nia mi
in we sto rów.

– K. Sa dow ski: – To klu czo we za gad -
nie nie. Nikt w ener ge ty ce za wo do wej nie
po dej mie in we sty cji opie ra jąc się na pew -
nych zja wi skach je dy nie ko niunk tu ral -
nych.
• Z ko lei w ener ge ty ce roz pro szo nej li -

czy się „kal ku la cja chłop ska”. I ca ła po li -
ty ka pań stwa mu si być na sta wio na na tę
kal ku la cję. Ina czej ener ge ty ka roz pro szo -
na nie bę dzie się roz wi ja ła.

– R. Ga jew ski: – Po pierw sze – pań stwo
pro ble mu ener ge ty ki roz pro szo nej nie
ogar nia. Po dru gie – jest ona dla nie go ma -

ło in te re su ją ca, bo nie moż na te go ob ło żyć
ak cy zą, po dat kiem.

– C. Mi sie wicz: – Tak wy glą da ła by
rzecz w pierw szej fa zie. W mo men cie jed -
nak gdy by ry nek bio ma sy, ener ge ty ka roz -
pro szo na roz wi nę ły się, rzecz wy glą da ła by
ina czej. Kwe stią nie ba ga tel ną by ła by tak że
ak ty wi za cja śro do wisk wiej skich. I prze su -
nię cie czę ści tej gru py za wo do wej ze sfe ry
qu asi pro duk cyj nej do czę ści re al nie pro -
duk cyj nej re dy stry bu ują cej do bu dże tu
część swo ich do cho dó w po sta ci po dat ków.

– K. J. Wia trow ski: – Ener ge ty ka po -
wo li sta je się ad wo ka tem rol nic twa....

– C. Mi sie wicz: – Mo że nie ad wo ka tem,
ale ko łem za ma cho wym roz wo ju i prze -
mian rol nic twa. Ener ge ty ka od na wial na
przy na wią za niu współ pra cy biz ne su, na -
uki i prze my słu jest tak że szan są na po -
wsta nie pew nej pol skiej spe cjal no ści.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Wy kre sy: „No wo cze sne tech no lo gie po zy ski wa nia i ener -
ge tycz ne go wy ko rzy stywa nia bio ma sy”, Mo no gra fia, In -
sty tut Ener ge ty ki, 2010.
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Pro gno zo wa ny po ten cjał tech nicz ny, eko no micz ny oraz ryn ko wy sło my do ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia
[tys. ton]

Pro gno za po ten cja łu eko no micz ne go i ryn ko we go bio ma sy z pro duk cji trwa łych użyt ków zie lo nych do wy ko -
rzy sta nia na ce le ener ge tycz ne w la tach 2010–2020

Pro gno za po ten cja łu eko no micz ne go i ryn ko we go za so bów bio ma sy po cho dze nia le śne go do ener ge tycz -
ne go wy ko rzy sta nia na la ta 2010–2020.
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• Mi ja 20 lat od cza su gdy roz wią za ne zo -
sta ły okrę gi ener ge tycz ne. Wy dzie li ły się
z nich po je dyn cze elek trow nie, któ re otrzy -
ma ły sta tus sa mo dziel nych przed się biorstw
pań stwo wych, a na stęp nie zo sta ły prze -
kształ co ne w spół ki ak cyj ne Skar bu Pań -
stwa. Po dob nie zo sta ły prze kształ co ne za -
kła dy ener ge tycz ne zaj mu ją ce się dys try bu -
cją i han dlem ener gią elek trycz ną. Ener ge -
ty ka ule gła nie sły cha ne mu roz drob nie niu.
Jak dziś na le ży oce nić de cy zje sprzed 20 lat?

– J.M. Ła ska wiec: – Prze ży łem tam te
cza sy. Zo sta ły ze rwa ne wię zi kor po ra cyj ne,
po wsta ły 63 pod mio ty – elek trow nie, elek -
tro cie płow nie, za kła dy ener ge tycz ne. Te ma -
łe przed się bior stwa nie by ły w sta nie re ali -
zo wać ja kich kol wiek in we sty cji od two rze -
nio wych. Moż li wo ści in we sto wa nia po ja wi -
ły się do pie ro wów czas, gdy na wzór bry tyj -
ski, wpro wa dzo no kon trak ty dłu go ter mi no -
we. Eko no mia nie zno si próż ni, po wstał
więc su ro gat po wią zań kor po ra cyj nych,
z PSE w ro li głów nej. W pew nym jed nak
mo men cie ry nek, naj praw do po dob niej in -
spi ro wa ny przez han dla rzy prą dem, za czął
sy gna li zo wać, że kon trak ty dłu go ter mi no we
są nie do bre, bo fał szu ją wy ni ki na ryn ku.
Kon trak ty dłu go ter mi no we zo sta ły więc
znie sio ne. Po wsta ła sy tu acja wręcz na ka zu -
ją ca po now ne zjed no cze nie ener ge ty ki. Po -
wsta ły PKE, BOT, by ły też in ne pró by kon -

cen tra cji, któ re nie do koń ca po wio dły się.
To je dy nie słusz ny kie ru nek dzia łań, bo lo -
gicz ny. Ro śnie zdol ność kre dy to wa tych du -
żych or ga ni za cji, któ ra po win na być ob ró co -
na na ma te rial ne in we sty cje, a nie tyl ko port -
fe lo we, czy fi nan so we.
• Dziś oce nia my ne ga tyw nie de cy zję

o roz drob nie niu pol skiej elek tro ener ge ty ki

przed 20. la ty. Ale czy gdy by po zo sta wio no
ją w ów cze snym kształ cie, nie wy glą da ła-
by ona obec nie jak Pol skie Ko le je Pań -
stwo we?

– S. Kry stek: – Ope ra cję roz bi cia struk tur
pol skiej elek tro ener ge ty ki przed 20. la ty
oce niam zde cy do wa nie ne ga tyw nie. W jej
wy ni ku po wsta ły bo wiem przed się bior stwa
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Struk tu ra or ga ni za cyj na pol skiej elek tro ener ge ty ki ule ga ła i na dal ule ga do syć za sad ni czym zmia nom. Mia ło to, ma
i bę dzie mia ło okre ślo ne kon se kwen cje dla bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju, funk cjo no wa nia elek tro ener ge ty ki,
a tak że od bior ców ener gii elek trycz nej. Ja kie go ro dza ju są to kon se kwen cje, ja ki jest sto pień ra cjo nal no ści zmian
w struk tu rze or ga ni za cyj nej pol skiej elek tro ener ge ty ki oraz jak ma się ona do kształ tu or ga ni za cyj ne go elek tro ener ge -
ty ki w in nych kra jach?

Wy da je się, iż o tych i im po dob nych kwe stiach war to dys ku to wać. Z te go wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj -
nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska,
po świę ci li śmy te ma to wi pod ha słem „Struk tu ra or ga ni za cyj na pol skiej elek tro ener ge ty ki – wczo raj, dziś, ju tro”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Grze gorz Barszcz – Za stęp ca Dy rek to ra De par ta men tu Nad zo ru Wła ści ciel skie go w Mi ni ster stwie Skar bu Pań stwa,
– Dr Mi ro sław Du da – ARE,
– Ro man Kucz kow ski – Ko mi sja ds Re gu la cji Praw nych w Pol skim To wa rzy stwie Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii Elek -

trycz nej,
– Je rzy Mie czy sław Ła ska wiec – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Fa bry ki Ko tłów „SE FA KO” S. A.,
– Edward Sło ma – Za stęp ca Dy rek to ra De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski PW – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry -

stek – Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Struktura organizacyjna
polskiej elektroenergetyki

– wczoraj, dziś, jutro
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nie ma ją ce żad nych szans roz wo ju. Do pie ro
kon trak ty dłu go ter mi no we po pra wi ły sy tu -
ację. Me na dże ro wie pol skiej elek tro ener ge -
ty ki pró bo wa li ja koś so bie ra dzić w tych wa -
run kach. Raz by ły to po my sły bar dziej, in -
nym zaś ra zem mniej ra cjo nal ne.

– E. Sło ma: – Tuż przed roz bi ciem struk -
tur pol skiej elek tro ener ge ty ki przed 20. la ty,
wy je cha łem na trzy let ni kon trakt za gra ni cę.
Opu ści łem więc in ną ener ge ty kę, a wró ci -
łem do zu peł nie in nej. Już wów czas uwa ża -
łem, że za miast to tal nie roz drab niać pol ską
elek tro ener ge ty kę, le piej by ło pięć pań stwo -
wych okrę gów ener ge tycz nych prze kształ -
cić w spół ki pra wa han dlo we go. W ten spo -
sób utrzy ma li by śmy du ży po ten cjał ja kim
okrę gi dys po no wa ły, ja ko du żych grup ener -
ge tycz nych. Nie za po mi naj my jed nak tak że
o tym, że w UE do pie ro w po ło wie lat 90.,
dy rek ty wą 92/96, wpro wa dzo no re gu ły ryn -
ko we, seg men tu jąc elek tro ener ge ty kę na
czte ry pod sek to ry. Roz drob nie nie elek tro -
ener ge ty ki bar dzo szyb ko uświa do mi ło me -
na dże rom sek to ra, że jest to dro ga do ni kąd.
Elek trow nie i elek tro cie płow nie szu ka ły
więc „ra tun ku” w kon trak tach dłu go ter mi -
no wych, zaś dys try bu cja w two rze niu grup
in te gru ją cych, sku pia ją cych za kła dy ener ge -
tycz ne le żą ce te ry to rial nie bli sko sie bie. Pol -
ska elek tro ener ge ty ka przed 20. la ty, oprócz
in nych po wo dów, zo sta ła „roz sa dzo na” tak -
że dla te go, że nie któ rym ów cze snym me na -
dże rom sek to ra wy da wa ło się, iż elek trow -
nia o mo cy np. 2000 MW to ogrom ny po ten -
cjał. Na ska lę gmi ny, po wia tu, wo je wódz twa
– ow szem. Na ska lę zaś eu ro pej ską – nie ste -
ty nie, je śli spoj rza ło się ja kim po ten cja łem
już wów czas dys po no wa ły or ga ni za cje ener -
ge tycz ne np. w Niem czech, czy we Fran cji,
któ re, nie by ło co do te go wąt pli wo ści, bę dą
wy wie ra ły wpływ na to jak elek tro ener ge ty -
ka w Eu ro pie bę dzie się kształ to wa ła. To się
sta ło.

– R. Kucz kow ski: – Mi nę ło 20 lat i dziś
jest nam bar dzo ła two do ko ny wać te go ro -
dza ju ocen. Gdy by śmy nie „roz bi li” wów -
czas ener ge ty ki, pró bo wa li prze kształ cać to
co by ło, a w okrę gach ener ge tycz nych by ły
na to po my sły i lu dzie go to wi pod jąć się no -
wych wy zwań, to bez wąt pie nia za osz czę -
dzi li by śmy ma sę ener gii i pie nię dzy. Roz -
drob nie nie elek tro ener ge ty ki przy nio sło jed -
nak tak że pew ne po zy tyw ne re zul ta ty.
Znacz nie wię cej lu dzi by ło za an ga żo wa nych
w za rzą dza nie fir ma mi, co wy zwo li ło mnó -
stwo róż no ra kich ini cja tyw, choć by do ty czą -
cych in for ma ty za cji firm. Wcze śniej, in no -
wa cyj ne roz wią za nia wdra ża ne by ły z tru -
dem, trak to wa no je bo wiem ja ko coś na rzu -
co ne go od gór nie. W no wym ukła dzie wdra -
ża nie in no wa cji mia ło cha rak ter od dol ny.
Ko lej nym, po zy tyw nym zja wi skiem by ło
po wsta nie w sek to rze elek tro ener ge tycz nym
towarzyst integrujących śro do wi sko, agre -
gujących je go po glą dy. Nie ste ty, „zgu bio ne”
zo sta ło to co obec ne by ło w okrę gach ener -

ge tycz nych, tzn. po nad bran żo we wi dze nie
sek to ra.

– E. Sło ma: – Nie wol no nam abs tra ho -
wać od tła go spo dar cze go na ja kim na stą pi -
ło roz drob nie nie elek tro ener ge ty ki. Na po -
cząt ku lat 90. za nik nę ło wie le branż prze my -
słu cięż kie go. Elek tro ener ge ty ka, któ ra
do te go mo men tu pra co wa ła na peł nych ob -
ro tach, na gle uzy ska ła „od dech” – ob cią że -
nie Kra jo we go Sys te mu Elek tro ener ge tycz -
ne go zma la ło bo wiem na gle o 30-40%.

– S. Kry stek: – Okrę gi ener ge tycz ne zo -
sta ły roz wią za ne przez pre mie ra Ra kow -
skie go. I by ła to de cy zja stric te po li tycz na.

– M. Du da: – Są dzę, że uświa do mie nie
so bie przy czyn ów cze snych de cy zji do ty -
czą cych elek tro ener ge ty ki jest ko niecz ne by
zro zu mieć ca ły ciąg pro ce sów, któ re na stą -
pi ły po tem. Ża den z Pa nów nie wspo mniał

o naj waż niej szej przy czy nie te go co sta ło się
przed 20. la ty w elek tro ener ge ty ce. Mam
mia no wi cie na my śli re for my ryn ko we.
Wte dy do wszyst kich sek to rów go spo dar ki
pró bo wa ło się wpro wa dzić re gu ły ryn ko we.
Do elek tro ener ge ty ki pró bo wa no zaś prze -
szcze pić mo del bry tyj ski, nie bar dzo wia do -
mo dla cze go. W tym mo de lu przed się -
biorstw mia ło być jak naj wię cej, bo tyl ko
wów czas me cha ni zmy kon ku ren cji mia ły
być sku tecz ne. Nikt wte dy nie za sta na wiał
się nad ujem ny mi skut ka mi te go ro dza ju
roz drob nie nia, nikt nie za sta na wiał się
nad przy szło ścią, któ ra wy ma ga ła od po -
wied niej si ły eko no micz nej przed się biorstw.
Okre śle nie „nikt” jest tu za pew ne prze sa -
dzo ne, nie mniej zwy cię ży ły po glą dy zwo -
len ni ków wpro wa dze nia na si łę kon ku ren cji
do elek trow ni, któ re sta ły się sa mo dziel ny mi
przed się bior stwa mi. Nie uwzględ nio no
ogra ni czeń pra cy po je dyn czych elek trow ni
w sys te mie. Każ da elek trow nia ma swo je
miej sce w sys te mie i nie po win na funk cjo -
no wać ja ko sa mo dziel ne przed się bior stwo,
w do dat ku na ryn ku dział ają cym w opar ciu
o TPA. W „Po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski
do 2010 ro ku” był za pis o ko niecz no ści
utwo rze nia czte rech przed się biorstw wy -
twór czych, któ re by ze so bą kon ku ro wa ły
na ryn ku, za miast trzy dzie stu kil ku, któ re
dłu go na ryn ku nie utrzy ma ły by się. Dla cze -
go te go za pi su nie zre ali zo wa no – nie wiem.
Za miast te go po dej mo wa no przed się wzię cia
„ra tun ko we”, w ro dza ju KDT -ów. Gdy
uświa do mio no so bie wa dy te go sys te mu,
pod ję to róż ne pró by na praw cze, nie ste ty
nie uda ne. Jed ną z nich, bar dzo lo gicz ną
z wie lu wzglę dów, by ła pró ba po łą cze nia
ko palń wę gla bru nat ne go z elek trow nia mi.
Po mysł ten zo stał stor pe do wa ny przez
związ ki za wo do we. Był to po czą tek wie lu
re form w elek tro ener ge ty ce „ska żo nych” in -
te re sa mi związ ków, któ re by ły zu peł nie in ne
niż in te res go spo dar ki.

– S. Kry stek: – Nad rzęd nym jed nak mo -
ty wem dzia łań wo bec elek tro ener ge ty ki ów -
cze śnie rzą dzą cych, by ła „wal ka z mo no po -
la mi”.

– R. Kucz kow ski: – Dziś, z per spek ty -
wy 20. lat ja kie mi nę ły, je stem pra wie pew -
ny, że gdy roz bi ja no struk tu ry elek tro ener -
ge ty ki ci, któ rzy to czy ni li nie mie li żad nej
wi zji do ty czą cej przy szło ści sek to ra. Stąd
po tem roz pacz li we po szu ki wa nia no wych
roz wią zań, „obi ja nie się od ściany do
ściany”. Wy ko na no ruch po li tycz ny, nie
określając co da lej.

– M. Du da: – To praw da, ty le że tak że za -
rów no w Eu ro pie jak i w USA nikt za bar dzo
nie wie dział jak, przy ogra ni cze niach sys te -
mo wych, ma wy glą dać kon ku ren cja w elek -
tro ener ge ty ce. Tyl ko w żad nym z kra jów nie
po dej mo wa no naj pierw de cy zji, a do pie ro
po tem pa trzo no na ich skut ki. 

– S. Kry stek: – Nikt le piej niż ja nie od -
czuł skut ków ta kie go po stę po wa nia. By łem

Grzegorz Barszcz
– Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru

Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa

Dr Mirosław Duda
– ARE



ostat nim dy rek to rem tech nicz nym Wspól no -
ty Ener ge ty ki Wę gla Bru nat ne go. De cy zja
o jej roz wią za niu za pa dła, ku za sko cze niu
wszyst kich, przy pad ko wo, w wa run kach
wrze nia po li tycz ne go. W ten sam spo sób za -
pa dła de cy zja o li kwi da cji elek trow ni ato -
mo wej w Żar now cu.
•Do dziś w Pol sce sprze da no in we sto rom

pry wat nym, głów nie za gra nicz nym, tyl ko
kil ka elek trow ni i za kła dów ener ge tycz -
nych, na to miast więk szość elek tro cie płow -
ni. Elek tro cie płow nia w za kre sie wy twa rza -
nia cie pła zwią za na jest z lo kal nym, wy dzie -
lo nym ryn kiem i jest zwy kle na ta kim ryn ku
je dy nym wy twór cą. Czy za tem sprze daż
elek tro cie płow ni nie ozna cza w prak ty ce
sprze da ży ryn ku? Czy o ta ką sprzew daż
cho dzi ło?

– S. Kry stek: – Naj gor sze jest to, iż nie -
kie dy sprze da no na da nym te re nie ca ły ry -
nek, naj pierw elek tro cie płow nię, a po tem
rów nież sieć. Przy kła dem choć by Po znań.
Nie zro bio no te go co wy mu sza te raz na nas
Unia, że jest miej ski ope ra tor, któ ry do -
pusz cza do sie ci in nych do staw ców cie pła.
Na byw cy elek tro cie płow ni, a w za sa dzie
ryn ku na cie pło, zro bi li na tym do sko na ły
in te res. Gdy się po pa trzy na War sza wę, to
na byw ca elek tro cie płow ni, po sprze da ży
nie po trzeb nych mu grun tów, z na wiąz ką
zwró cił so bie kosz ty na by cia owych elek -
tro cie płow ni.

– M. Du da: – Pro ces pry wa ty za cji elek -
tro ener ge ty ki był ste ro wa ny: z jed nej stro ny
– przez de cy zje władz bę dą cych wła ści cie la -
mi ma jąt ku ener ge tycz ne go, z dru giej zaś
– przez ofer ty kup na skła da ne przez in we -
sto rów. Dla cze go elek tro cie płow nie cie szy -
ły się du żym po py tem? Bo to pew ny biz nes.
Ry zy ko in we sty cyj ne jest tu ni kłe. Po za tym,
w elek tro cie płow niach by ły du że moż li wo -
ści zmniej sze nia kosz tów, a więc osią gnię cia
znacz nych pro fi tów z wpro wa dze nia pew -
nych pro ce dur wy ni ka ją cych z pry wat nej
wła sno ści. No i w przy pad ku elek tro cie -
płow ni, przy oka zji, ku pu je się ry nek lo kal -
ny. Z ko lei w przy pad ku pry wa ty zo wa nych
elek trow ni naj chęt niej by ły wi dzia ne po sia -
da ją ce kon trak ty dłu go ter mi no we po strze ga -
ne ja ko naj lep szy biz nes.

– S. Kry stek: – Nie któ re elek tro cie płow -
nie zo sta ły ku pio ne przez in we sto rów, któ -
rzy w swo ich kra jach nie pro wa dzą elek tro -
cie płow ni. W związ ku z tym, do tych ku pio -
nych u nas nie wnie śli zna czą ce go po stę pu
tech nicz ne go. 

– R. Kucz kow ski: – Dla mnie od po cząt -
ku by ło ja sne, że sprze da jąc elek tro cie płow -
nie przede wszyst kim sprze da je my ry nek.
Je że li ktoś są dził ina czej to zna czy, że żył
w świe cie złu dzeń. Na mar gi ne sie, o ile wy -
dzie le nie ope ra to ra sie ci prze sy ło wych ener -
gii elek trycz nej jest do syć ła twe, to wy dzie -
le nie ope ra to ra sie ci cie płow ni czych już ła -
twe nie jest, co po ka zu je prak ty ka. Pusz cze -
nie pry wa ty za cji elek tro cie płow ni na ży -

wioł, bez wcze śniej sze go usta le nia pew nych
za sad, pryn cy piów by ło błę dem.
• Od no szę wra że nie, że pry wa ty za cja

elek tro cie płow ni nie by ła efek tem okre ślo -
nej po li ty ki Skar bu Pań stwa lecz sa mo -
sprze da żą. Tzn., je że li pre zes, za rząd da nej
jed nost ki by li ob rot ni i chcie li się pry wa ty -
zo wać, to się pry wa ty zo wa li. A mi ni ster
Skar bu Pań stwa jak przy oka zji do stał z te -
go ja kieś pie nią dze, to był za do wo lo ny.

– S. Kry stek: – Ale by ło też tak, że gdy
mia sto Łódź zde cy do wa nie prze ciw sta wi ło
się pry wa ty za cji elek tro cie płow ni, to rząd
nie wziął te go ab so lut nie pod uwa gę.

– E. Sło ma: – W koń cu 1998 r., na gieł dę
we szła Elek tro cie płow nia Bę dzin. Był to
okres chwiej nej ko niunk tu ry na gieł dzie i ta
pry wa ty za cja nie na la ża ła do uda nych.
W na stęp stwie za nie cha no tej ścież ki pry wa -
ty za cji elek tro cie płow ni.

– M. Du da: – W dzie dzi nie wła sno ści ma -
jąt ku ener ge tycz ne go za miast pro fe sjo na li -
zmu i prag ma ty zmu, ope ro wa no ha sła mi.
A jed nym z na czel nych by ło ha sło – „pry wa -
ty za cja”. Na to miast nie spe cjal nie za sta na -
wia no się nad tym, czy to jest istot nie pry wa -
ty za cja. Prze cież nasz pań stwo wy ma ją tek
był ku po wa ny przez fir my pań stwo we, ty le
że z in nych kra jów. Pod wpły wem tych ha -
seł, wpro wa dzo no prze pi sy za chę ca ją ce pra -
cow ni ków do po pie ra nia pry wa ty za cji, np.
wpro wa dzo no dla nich pre mie. Nikt nie do -
pusz czał my śli, że przed się bior stwa pań -
stwowe też mo gą do brze dzia łać na ryn ku.
Tyl ko trze ba wpro wa dzić ta kie za sa dy by
mo gły dzia łać ko mer cyj nie, jak dzie je się to
we Fran cji, czy też w Szwe cji.

– S. Kry stek: – Po wiem wię cej, nie kie dy
fir my pań stwo we są w sta nie dzia łać na ryn -
ku le piej niż pry wat ne, któ rych ce lem jest
za wsze mak sy ma li za cja zy sku.

– R. Kucz kow ski: – Swe go cza su wy ra zi -
łem po gląd, że gdy by na sza bran ża mo gła
funk cjo no wać tak jak Vet ten fall funk cjo nu je
w Szwe cji, to nie by ło by po trze by pry wa ty -
zo wa nia.
• Dzia łal ność za gra nicz nych firm w pol -

skiej elek tro ener ge ty ce jest mar gi ne sem dla
ca ło ści ich dzia łal no ści. RWE ma sprze daż
ener gii dla od bior ców koń co wych na po zio -
mie po nad 350 TWh rocz nie, a w Pol sce
sprze da je tyl ko 6 TWh. Moc jed no stek
w Pol sce Vat ten fal la, to oko ło 3% ca ło ści
mo cy jed no stek w je go wła da niu. Dla tych
firm, dzia łal ność w na szym kra ju to „in te -
re sik” na wet nie dru gie go, ale dal sze go rzę -
du, któ re go w każ dej chwi li mo gą się po -
zbyć.

– M. Du da: – Przed się bior stwa pań stwo -
we w elek tro ener ge ty ce zde rza ją się z kon -
flik tem in te re sów pań stwa ja ko wła ści cie la
i pań stwa ja ko re gu la to ra. Wła ści ciel dą ży
do mak sy ma li za cji zy sków, na to miast pań -
stwo, ja ko re gu la tor dą ży do ochro ny in te re -
sów od bior ców ener gii. Roz wią zy wa nie
na bie żą co tych sprzecz no ści jest nie zwy kle
trud ne. Dla te go je stem za pry wa ty za cją
elek tro ener ge ty ki, ale pod wa run kiem, że
od po wied nio sil na bę dzie ro la re gu la to ra.
Ry nek, je że li bę dzie pań stwo wy, nie bę dzie
dzia łał do brze.

– S. Kry stek: – Żad na z in sty tu cji cen tral -
nych w Pol sce, od po wie dzial nych za ener -
ge ty kę, nie dzia ła do brze. Jak to wy glą da
gdy owe in sty tu cje dzia ła ją do brze, po dam
na przy kła dzie Da nii. W połowie lat 90. mi -
ni ster stwo go spo dar ki te go kra ju wy da ło
roz po rzą dze nie, że wszyst kie ko tły wod ne
o mo cy ciepl nej po wy żej pew ne go pu ła pu,
mu szą pro du ko wać ener gię w sko ja rze niu.
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– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Fabryki
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Da no na to 5 lat. Dziś moc ciepl na ko tłów
wod nych w Pol sce „po wia to wej” jest więk -
sza niż moc ciepl na ko tłów w ener ge ty ce za -
wo do wej. Gdy by więc 5, czy 10 lat te mu
pol ski mi ni ster go spo dar ki wy dał po dob ne
roz po rzą dze nie, jak 15 lat te mu je go od po -
wied nik w Da nii, to obec nie mie li by śmy
w kra ju nad miar ener gii elek trycz nej pro du -
ko wa nej ze spraw no ścią 70–80%. To ozna -
cza ło by za ra zem ko lo sal ną re duk cję emi sji
CO2.

– J.M. Ła ska wiec: – Pa mię tam roz mo wę
z fran cu ski mi elek tro ener ge ty ka mi z po cząt -
ku lat 90. Mó wi li: – no nie da się chy ba
utrzy mać ca ło ści elek tro ener ge ty ki w pań -
stwo wych rę kach, bo przyj dą ci z Unii i ka żą
nam spry wa ty zo wać 30%. – A sko ro tak, to
my tę spry wa ty zo wa ną od zy ska my so bie
gdzie in dziej. I przy szli do Pol ski, Ame ry ki
Po łu dnio wej. Gdy ich na to miast zmu szo no
do pry wa ty za cjo 30% elek tro ener ge ty ki, to
sprze da no ją na gieł dzie róż nym swo im pod -
mio tom pań stwo wym. Fran cu zi wy ka za li
za tem zu peł nie in ne po dej ście do pry wa ty -
za cji elek tro ener ge ty ki niż my.

– S. Kry stek: – We Fran cji dzia ło się i na -
dal dzie je coś co u nas w ogó le nie ma miej -
sca, że pań stwo we fir my ener ge tycz ne ku -
po wa ły i ku pu ją fir my pry wat ne z sek to ra.

– M. Du da: – Po praw ne dzia ła nie przed -
się biorstw pań stwo wych jest u nas za kłó ca -
ne przez nad mier ne ape ty ty po li ty ków by
czer pać z nich jak naj więk sze pro fi ty. Prze -
ja wia się to m.in. w tym, że zmia na eki py
u wła dzy ozna cza na tych miast zmia nę za -
rzą dza ją cych przed się bior stwa mi pań stwo -
wy mi. Jest to nie sły cha nie groź ne zja wi sko.

– S. Kry stek: – Tu pań stwo znów za wio -
dło, prze sta ło dzia łać ja ko re gu la tor w spra -
wach per so nal nych, za ni kły jed no li te kry te -
ria na bo ru kadr za rzą dza ją cych elek tro ener -
ge ty ką. Gdy by ist nia ły, za mknię to by dro gę
do kie row ni czych sta no wisk dla lu dzi nie
po sia da ją cych sto sow nych kwa li fi ka cji. Jest
to dziw ne, bo ta ki sys tem w Pol sce obo wią -
zu je np. dla ban ków.
• Przy ję ty w 2006 ro ku Pro gram dla elek -

tro ener ge ty ki do pro wa dził do kon so li da cji
nie sprze da nych jesz cze elek trow ni, elek tro -
cie płow ni za wo do wych i za kła dów ener ge -
tycz nych w 4 pod mio ty go spo dar cze: PGE,
Tau ron, Ener ga i Enea, o zna czą co zróż ni -
co wa nej wiel ko ści oraz re la cji mię dzy wy -
twa rza niem a dys try bu cją. Dziś pod mio ty te
są w trak cie kon so li da cji, a emo cje wzbu dza
za kup Ener gii przez PGE. Czte ro let nia per -
spek ty wa jest pew nie jesz cze zbyt krót ka dla
obiek tyw nej oce ny pro gra mu, ale nie moż -
na nie po dej mo wać prób ta kiej oce ny. Jak
ona wy glą da?

– G. Barszcz: – Ten Pro gram był przy go -
to wa ny przez Mi ni stra Go spo dar ki i przy ję -
ty przez Ra dę Mi ni strów. Zresz tą, prze mia -
ny struk tu ral ne w pol skiej elek tro ener ge ty ce
są efek tem okre ślo nych pro gra mów rzą do -
wych. W ostat niej de ka dzie z 2003, 2006,

2008 i 2009 ro ku. Na te mat ich skut ków trwa
dys ku sja i zda nia by wa ją róż ne.

– E. Sło ma: – W 2006 ro ku pod ję ta zo sta -
ła pró ba, i wy da je się, że sku tecz na, zbu do -
wa nia na ba zie po zo sta łe go po pry wa ty za cji
w rę kach pań stwa po nad 80% po ten cja łu
pol skiej elek tro ener ge ty ki, no wej jej or ga ni -
za cji w po sta ci sil niej szych przed się biorstw
zdol nych do roz wo ju i eks pan sji go spo dar -
czej. W ra mach pro gra mu wy dzie lo no tak że
i uma jąt ko wio no ope ra to ra sys te mu prze sy -
ło we go. Po wsta ło za tem pięć du żych grup
ener ge tycz nych, któ re uma jąt ko wio no.
Czte ry, któ re ma ją wy twa rza nie, dys try bu cję
i ob rót oraz ope ra to ra sys te mu prze sy ło we -
go. Licz ba tych pod mio tów, ich wiel kość,
udział w ryn ku mu sia ły za do wo lić Ko mi sję
Eu ro pej ską oraz UOKiK. Do bór skład ni ków

po szcze gól nych grup bu dzi do dziś dys ku -
sje. In ten cje by ły ta kie, by jed na z tych grup
by ła li de rem, my ślę tu o PGE, któ rej więk -
szo ścio wy udział bę dzie miał Skarb Pań -
stwa. Dru ga gru pa pod wzglę dem wiel ko ści,
to Tau ron, w któ rym Skarb Pań stwa nie za -
cho wu je więk szo ścio we go pa kie tu ak cji, ale
po przez spe cjal ny za pis w sta tu cie, ma jąc
po nad 30% ak cji, za cho wu je władz two kor -
po ra cyj ne, któ re prze kła da się na de cy do wa -
nie o naj waż niej szych spra wach tej spół ki.
Dziś ko lej ną spra wą są pro ce sy pry wa ty za -
cyj ne do ty czą ce czte rech grup ener ge tycz -
nych, przy czym ope ra tor po zo sta nie spół ką
Skar bu Pań stwa oraz pro ce sy dal szych re or -
ga ni za cji we wnętrz nych by uzy skać efekt
sy ner gii.

Na wszyst ko to na kła da ją się dwie kwe -
stie. Pierw sza – to ta, że rze czy wi stość unij -
na, go spo dar cza, roz wój cy wi li za cyj ny Pol -
ski spra wia ją, iż nie tyl ko wę giel bę dzie su -
row cem, z któ re go bę dzie się pro du ko wa ło
ener gię elek trycz ną, ale tak że in ne no śni ki,
źró dła. To po wo du je ko niecz ność zu peł nie
in ne go niż do tych czas pa trze nia na roz wój
ca łe go pol skie go sys te mu elek tro ener ge tycz -
ne go. Dru ga kwe stia – do ty czy te go, że ener -
ge ty ka by ła bu do wa na za pań stwo we pie nią -
dze. No wa rze czy wi stość go spo dar cza spra -
wi ła, że te raz przed się bior stwa ener ge tycz ne
mu szą sa me my śleć o swej przy szło ści.

– J.M. Ła ska wiec: – Umy ka nam w tym
wszyst kim rzecz pod sta wo wa – bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne kra ju. Nie da się go za -
pew nić przy po mo cy pro stych me cha ni -
zmów ryn ko wych. My ślę, że de cy den ci go -
spo dar czy nie zda ją so bie zu peł nie spra wy
co nas w tym wzglę dzie cze ka. Bez pie czeń -
stwo ener ge tycz ne za stą pio no bez pie czeń -
stwem eko no micz nym elek trow ni, a resz ta
sa ma się za ła twi Wła ści ciel żą da atrak cyj ne -
go zwro tu z wy ło żo ne go ka pi ta łu i ma w tym
wzglę dzie wie le moż li wo ści. Tym cza sem,
pie nią dze z ener ge ty ki nie idą na jej roz wój.

– M. Du da: – Przed się bior stwa ener ge -
tycz ne po win ny kon cen tro wać się na ryn ku
ener gii by za pew nić bez pie czeń stwo do staw.
Tym cza sem, wy star czy się gnąć po pra sę
ener ge tycz ną by skon sta to wać, że fir my
ener ge tycz ne kon cen tru ją się na ryn ku ka pi -
ta ło wym. To nie zwy kle nie bez piecz ne zja -
wi sko. Przed się bior stwa ener ge tycz ne, ow -
szem, mo gą funk cjo no wać na ryn ku ka pi ta -
ło wym, ale po to by speł nić cel pod sta wo wy,
czy li za spo ko ić po trze by ener ge tycz ne.
W przed się bior stwach pań stwo wych, gdy
po ja wi ła się dziu ra bu dże to wa, za żą da no
wy pła ty dy wi den dy. To jest strzał w sto pę,
bo wiem ogra ni cza się moż li wo ści roz wo jo -
we po przez za bie ra nie środ ków fi nan so -
wych.

– J.M. Ła ska wiec: – Wczo raj przej rza -
łem mi sje na szych du żych grup ener ge tycz -
nych. Wszyst kie ma ją w swych mi sjach za -
pi sa ną sa tys fak cję ak cjo na riu szy, żad na bez -
pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

Edward Słoma
– Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki

w Ministerstwie Gospodarki

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– PW



– E. Sło ma: – W ener ge ty ce po win ny in -
we sto wać nie tyl ko fir my bran ży, ale tak że
in ni dys po nen ci ka pi ta łu. Ener ge ty ka jest
bo wiem in trat nym i pew nym biz ne sem. Wy -
twa rza dwa pro duk ty po wszech nie uży wa ne
i nie zbęd ne, tzn. cie pło i ener gię elek trycz -
ną. Je że li przy tym zwa ży się ska lę od bu do -
wy istniejących mo cy i ko niecz ność bu do wy
w cią gu 20. naj bliż szych lat no we go po ten -
cja łu w wielkości około 40% ist nie ją ce go
dzisiaj – to wi dać ja kim biz ne sem jest in we -
sto wa nie w elek tro ener ge ty kę.

– R. Kucz kow ski: – Pa dły tu sło wa o eks -
pan sji pol skich grup ener ge tycz nych, kon -
ku ren cji na eu ro pej skim ryn ku. Ale że by by -
ło moż li we to ostat nie, trze ba mieć moż li -
wo ści im por tu i eks por tu ener gii elek trycz -
nej, któ rych nie ma. Spra wa ko lej na, kon -
cen tru je my się na ko niecz no ści od bu do wy
mo cy, bu do wy no wych. Za po mi na się, iż
na każ dą zło tów kę za in we sto wa ną w wy -
twa rza nie ener gii elek trycz nej na le ży, mi ni -
mum, 70 gro szy za in we sto wać w sie ci. Ina -
czej, ener gii elek trycz nej nie bę dzie czym
prze słać. No i wresz cie, kwe stia oto cze nia
praw ne go ener ge ty ki umoż li wia ją ce go,
w sy tu acji gdy po ja wi się za gro że nie bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go, pod ję cie dzia łań
za rad czych. Cze ka nas dłu ga dro ga by ta kie
oto cze nie praw ne po wsta ło.

– E. Sło ma: – Wy da je się, że dzia ła nia
rzą du w spo sób jed no znacz ny wska zu ją, iż
tak wła śnie po strze ga on pro ble my elek tro -
ener ge ty ki. Co się zaś ty czy eks por tu i im -
por tu ener gii oraz roz wo ju sie ci, to do tych -
czas w Eu ro pie hoł do wa no za sa dzie, że po -
łą cze nia trans gra nicz ne po win ny umoż li -
wiać „tech nicz ne pod par cie” z ze wnątrz
oko ło 10% po sia da ne go po ten cja łu wła sne -
go. Dziś dą ży my do bu do wy wspól ne go, eu -
ro pej skie go ryn ku ener gii elek trycz nej,
a Unia stoi przed pro ble mem zmo bi li zo wa -
nia kra jo wych ope ra to rów do roz wo ju po łą -
czeń trans gra nicz nych. Z na szej stro ny są
w tym wzglę dzie po dej mo wa ne licz ne dzia -
ła nia – Li twa, Bia ło ruś, Ukra ina, Niem cy.
Ener gię elek trycz ną ku pu je się i sprze da je
na ryn kach mię dzy na ro do wych al bo ze
wzglę dów ope ra tor skich, al bo też czy sto
han dlo wych. Co zaś ty czy zmian w otocz ce
praw nej elek tro ener ge ty ki, to one sys te ma -
tycz nie na stę pu ją, m.in. trwa ją pra ce
nad roz wią za nia mi uła twia ją cy mi bu do wę
sie ci, w przy szłym ro ku po win ni śmy z ni mi
fi ni szo wać.
• W li be ral nej, ryn ko wej Eu ro pie naj -

więk sze kon cer ny ener ge tycz ne EdF i Vat -
ten fall, to spół ki pań stwo we. W kra jach Eu -
ro py Wschod niej roz sze rza swo je wpły wy
pań stwo wy CEZ. Ja kie są per spek ty wy dla
ta kich pań stwo wych gi gan tów? Czy jest po -
trze ba aby w Pol sce utwo rzyć po dob ne
przed się bior stwo? Czy mo że nim stać się
PGE? Jak moż na oce nić pol ski mo del ko -
mer cja li za cji ener ge ty ki? Jak po wi nien wy -
glą dać mo del opty mal ny?

– E. Sło ma: – Pod czas kry zy su ener ge -
tycz ne go w la tach 70., w USA na stą pi ły
pierw sze pró by prze bu do wa nia ryn ku ener -
gii elek trycz nej w kie run ku ryn ku kon ku ren -
cyj ne go. Na stęp nie po dob ne dzia ła nia pod -
ję to w Eu ro pie. W UE pro ces bu do wy ryn ku
ener gii elek trycz nej na brał pew ne go wy mia -
ru od mo men tu wej ścia w ży cie dy rek ty -
wy 92/96. Bu do wa ryn ku ener gii w UE trwa
więc już 15 lat. I na tym nie ko niec, bo pro -
ces bu do wa nia ryn ku ener gii jest za gad nie -
niem nie zwy kle zło żo nym i za ra zem trud -
nym. My tak że w „Po li ty ce ener ge tycz nej
Pol ski do 2030 ro ku” za pi sa li śmy do syć ra -
dy kal ną prze bu do wę ryn ku ener gii.

– R. Kucz kow ski: – Pry wa ty za cja firm
sek to ra elek tro ener ge tycz ne go po win na być
na dal pro wa dzo na. In we sto rzy zaś uczest ni -
czą cy w tym pro ce sie wca le nie mu szą być
bran żo wi – to po pierw sze. Po dru gie – oto -
cze nie praw ne bran ży elek tro ener ge tycz nej
mu si zo stać tak ukształ to wa ne aby w przy -
pad kach ko niecz no ści za pew nie nia bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju, pań stwo
mo gło mieć kon tro lę nad pro ce sa mi dzie ją -
cy mi się w elek tro ener ge ty ce. I wca le nie
mu si to być kon tro la ka pi ta ło wa.

– M. Du da: – Ostat nie zda nie wy po wie -
dzi mo je go przed mów cy jest za ra zem od po -
wie dzią na py ta nie: czy pol skiej elek tro ener -
ge ty ce po trzeb na jest fir ma, gru pa – li der?
Otóż, nie jest po trzeb na.

– J.M. Ła ska wiec: – Wy da je się, że do -
brze by jed nak by ło gdy by na si in we sto rzy
bran żo wi by li in we sto ra mi w elek tro ener ge -
ty ce in nych kra jów. Po ostat nich, przy krych
do świad cze niach z go spo dar ką li be ral ną
w wy mia rze świa to wym, zwłasz cza w sfe rze
prze pły wów pie nięż nych, pań stwo ma pra wo
do odro bi ny ego izmu, nie pa trząc na ry nek.

Ry nek nie za pew ni bo wiem bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go. Je że li ener gię im por tu je my,
to ro bot ni ka z kra ju eks por te ra stać w nie -
dzie lę na do bry obiad, a nie na sze go.

– E. Sło ma: – Spójrz my na pro ble my
z pro duk cją „Fia ta” w Pol sce. Co z nich wy -
ni ka? Otóż, po pierw sze – że często po tra fi -
my le piej niż in ni. Po dru gie – że cza sa mi
po dej mo wa ne są de cy zje biz ne so we nie dla -
te go, iż się opła ca, tyl ko dla te go, jak w przy -
pad ku „Fia ta”, że trze ba utrzy mać za trud nie -
nie we Wło szech. Ale to dy gre sja. Je ste śmy
w trak cie przy go to wy wa nia za ło żeń do no -
we go Pra wa ener ge tycz ne go w ob sza rze
ener ge ty ki. Lu dzie ener ge ty ki, zna ją cy się
naj le piej na rze czy, po win ni w tym pro ce sie
aktywnie uczest ni czyć. Jak bo wiem za pi sze -
my te re gu ły praw ne, tak w przy szło ści ener -
ge ty ka bę dzie dzia łać, tak bę dą się za cho wy -
wać in we sto rzy w tym sek to rze.

– M. Du da: – Nie da się przy po mo cy pra -
wa ure gu lo wać wszyst kich aspek tów ży cia.
Nie na le ży tu mieć złu dzeń. Trze ba sto so wać
roz wią za nia sys te mo we, tzn. po dej mo wać
de cy zje zgod nie z pra wem, ale rów no cze -
śnie z za ło że nia mi sys te mo wy mi. Te ostat -
nie zaś mu szą być kla row ne, np. w od nie sie -
niu do bez pie czeń stwa do staw, któ re po win -
no być prio ry te tem. Po chod ną te go prio ry te -
tu po win ny być po dej mo wa ne de cy zje i for -
mu ło wa ne prze pi sy pra wa. Nie ste ty, 70%
na sze go pra wa kształ to wa ne jest w Bruk se li.
Dla cze go „nie ste ty”? Bo tam po ku tu ją nie -
bez piecz ne po my sły, np. po mysł roz dzie le -
nia wła sno ścio we go przed się biorstw sie cio -
wych od wy twór czych. Na szczę ście zo sta ło
to za blo ko wa ne w Par la men cie Eu ro pej -
skim. Te go ro dza ju po my sły po ku tu ją wśród
tam tej szych eks per tów, któ rzy ma ją in ne
prio ry te ty niż my. I tu znów od ży wa sta ry
po stu lat zwięk sze nia na szej ak tyw no ści
w Bruk se li na eta pie two rze nia za ło żeń
do dy rek tyw, przy go to wy wa nia ak tów praw -
nych. Bo po tem, gdy zo sta ną już uchwa lo ne
przez Par la ment Eu ro pej ski i Ra dę, na dzia -
ła nia jest już za póź no.

– G. Barszcz: – Czy PGE mo że być li de -
rem pol skiej elek tro ener ge ty ki? Otóż uwa -
żam, że z ra cji po ten cja łu, za so bów, ak ty -
wów ja kie po sia da mo że peł nić tę funk cję.
Jest w po sia da niu ca łe go, nie ja ko łań cu cha
umoż li wia ją ce go nie tyl ko wy twa rza nie
ener gii elek trycz nej, ale tak że do star cze nie
jej do od bior cy. Oczy wi ście prio ry te tem
w dzia łal no ści owe go li de ra mu si być bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne, co po win ny za -
pew niać sto sow ne roz wią za nia praw ne i sys -
te mo we.
• My ślę, iż za sad nym jest w tym miej scu

po sta wie nie py ta nia: dla cze go sa mo rząd
go spo dar czy dzia ła ją cy w ob sza rze pol -
skiej elek tro ener ge ty ki nie ma do tych czas
w Bruk se li biu ra, któ re zaj mo wa ło by się
pil no wa niem tam in te re sów na szej elek tro -
ener ge ty ki?
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska
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• Sys tem na by wa nia upraw nień do emi sji
na au kcjach, ja ki za cznie obo wią zy wać od
2013 r., z jed nej stro ny – zwięk szy kosz ty wy -
twa rza nia prak tycz nie wszyst kich pro duk tów.
Z dru giej stro ny – do star czy do bu dże tu pań -
stwa środ ki w wy so ko ści nie mniej szej niż
kosz ty za ku pu upraw nień przez przed się bior -
stwa. Czy moż na skon stru ować ta ki me cha -
nizm wy ko rzy sta nia tych środ ków, któ ry nie
spo wol ni, a mo że przy spie szy roz wój go spo -
dar czy kra ju?

– S. Kry stek: – Po li ty cy za de kre to wa li, że

ener gia ma być dro ga. Sko ro tak, to za pew ne

bę dzie dro ga. Z tym po glą dem zu peł nie się nie

zga dzam, ener gia wca le dro ga nie mu si być, ale

to pro blem do od dziel nych roz wa żań. Dro ga

ener gia bę dzie ozna cza ła, iż nie któ re prze my -

sły mo gą nam z kra ju „uciec”. Py ta nie – jak

do te go nie do pu ścić? Na mar gi ne sie, dziś nikt

przy zdro wych zmy słach nie ma wąt pli wo ści,

że wpływ dzia łal no ści czło wie ka na wzrost za -

war to ści CO
2

w at mos fe rze, ocie pla nie kli ma tu

jest zni ko my, al bo ża den. Pro blem zo stał „wy -

my ślo ny” w kra jach Za cho du, aby te prze my -

sły, któ re im swe go cza su „ucie kły” za gra ni cę,

z po wro tem wró ci ły. Po cząt ki te go tren du moż -

na ob ser wo wać. Po za tym, sku pia my się na

glo bal nej emi sji CO
2

nie do strze ga jąc jej wy -

mia ru lo kal ne go, któ ry mo że mieć za rów no

cha rak ter ne ga tyw ny jak i po zy tyw ny. Pro blem

w tym, że UE „ry su je” nam pew ne ra my po stę -

po wa nia, do któ rych – czy się z ni mi zga dza my,

czy też nie – jed nak mu si my się do sto so wać.

To tro chę przy po mi na ży cie w po przed nim sys -

te mie, w któ rym wła dza naj pierw coś wy my -

śla ła, a do pie ro po tem lu dzie za sta na wia li się,

jak do te go z sen sem do sto so wać się.

• Po brzmie wa tu ton sa mych ne ga tyw nych
skut ków ja kie przy nie sie ze so bą dro ga ener gia.
A czy nie wy ge ne ru je to rów nież po zy tyw nych
zja wisk? Spójrz my, wpro wa dza my nie zwy kle
skom pli ko wa ną usta wę zwią za ną z bia ły mi cer -
ty fi ka ta mi, by wspie rać fi nan so wo, przy mon -

stru al nie roz bu do wa nej ad mi ni stra cji i biu ro -
kra cji, oszczę dza nie ener gii. Prze cież gdy ener -
gia bę dzie dro ga, to za cznie się ją oszczę dzać
bez uru cha mia nia ja kich kol wiek do dat ko wych
me cha ni zmów wspar cia te go pro ce su. W tych
wa run kach, być mo że, ca ły sys tem bia łych cer -
ty fi ka tów mo że się oka zać cał ko wi cie nie przy -
dat ny. Czy za tem nie wi dać plu sów wy ni ka ją -
cych z dro giej ener gii oraz dys po no wa nia wol -
ny mi środ ka mi przez bu dżet pań stwa?

Fo
t. 

M
on

ik
a 

W
itk

ow
ic

z

Od pra wie 10 już lat, za jed no z głów nych wy zwań cy wi li za cyj nych, z ja ki mi po win na zmie rzyć się Unia Eu ro pej ska, po -
li ty cy uzna li ogra ni cze nie emi sji dwu tlen ku wę gla. Już w po ro zu mie niu z Kio to kra je Unii wspól nie zo bo wią za ły się ogra -
ni czyć emi sję bar dziej niż in ne pań stwa. Od 2005 r. wpro wa dzo no sys tem han dlu upraw nie nia mi do emi sji, ja ko na rzę -
dzie, któ re ma uła twić re ali za cję te go zo bo wią za nia. Przy ję te zo bo wią za nia ogra ni cze nia emi sji o 20% do ro ku 2020 ma -
ją już jed no stron ny cha rak ter i nie to wa rzy szą te mu po dob ne zo bo wią za nia in nych kra jów. Opu bli ko wa na zo sta ła Bia ła
Księ ga, za po wia da jąc ob ni że nie emi sji o 80% do ro ku 2050.

Jest to wy zwa nie, przed któ rym stoi tak że pol ska go spo dar ka. Owe go wy zwa nia nie wol no zba ga te li zo wać. Z te go
wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go -
spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, wy daw cę cza so pi sma od 15 lat, po sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi
pod ha słem „Po li ty ka kli ma tycz no -ener ge tycz na – co da lej?” Rów no cze śnie, wy da je nam się, iż dys ku sja ta po win na
być swo istym otwar ciem „Prze glą du Ener ge tycz ne go” dla cy klu pu bli ka cji na ten te mat.

Do udzia łu w dys ku sji za pro si li śmy:
– Dr Mi ro sła wa Du dę – ARE,
– Mar tę Mi ros – Mi ni ster stwo Go spo dar ki, De par ta ment Ener ge ty ki, Wy dział Ryn ku Ener gii Elek trycz nej,
– Dr Zyg mun ta Par czew skie go – Dy rek to ra w Ba da nia Sys te mo we „Energ Sys” Sp. z o.o.,
– Sta ni sła wa Po rę bę – eks per ta w ERNST&YOUNG.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski PW – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry -

stek – Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Polityka klimatyczno-energetyczna
– co dalej?
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– S. Kry stek: – Owe „plu sy” po ja wi ły by się

wów czas, gdy by ener gia by ła dro ga w wy mia -

rze glo bal nym. Wte dy sta no wi ło by to im puls

do pod ję cia prac nad no wy mi tech no lo gia mi

umoż li wia ją cy mi oszczę dza nie ener gii. Jed nak

w sy tu acji gdy jed ni bę dą mie li ener gię dro gą,

a in ni ta nią, ci pierw si sta ną się mniej kon ku -

ren cyj ni, ze skut ka mi ła twy mi do prze wi dze -

nia. To jest za gro że nie dla Unii, a zwłasz cza dla

Pol ski.

– S. Po rę ba: – Nie chcę wcho dzić w kwe -

stie do ty czą ce przy czyn zmian kli ma tu, w ja -

kim stop niu za nie od po wie dzial ny jest czło -

wiek. Co zaś ty czy py ta nia po sta wio ne go na

wstę pie. Zwięk szo ne środ ki bu dże to we ze

sprze da ży upraw nień mo gą, jak zwy kle, być

prze zna czo ne al bo na kon sump cję, al bo na in -

we sty cje. Wy dat ki na kon sump cję wpły wa ją

na po ziom ży cia obec nych po ko leń. Wy dat ki

na in we sty cje bę dą wpły wa ły na po ziom ży cia

przy szłych po ko leń. Obec na wiel kość bu dże tu

nie po zwa la wy da wać do sta tecz nej ilo ści środ -

ków na ża den z tych ce lów. W ta kich wa run -

kach spo łe czeń stwo ma ten den cję do gło so wa -

nia na te par tie, któ re obie cu ją, że le piej bę dzie

„tu i te raz”, a nie za 15–20 lat. Wy da nie więc

ca ło ści do dat ko wych środ ków bu dże to wych

na dzia ła nia pro roz wo jo we, by ło by dla każ dej

par tii u wła dzy dzia ła niem sa mo bój czym.

Część pie nię dzy, o któ rych tu mó wi my, zo sta -

nie więc, bez wąt pie nia, wy da na na kon sump -

cję, np. w po sta ci do ta cji dla kon su men tów

ener gii, by w mniej szym stop niu od czu li im -

puls ce no wy.

– M. Du da: – Ma my tu jak by dwie stro ny te -

go sa me go me da lu. Pierw sza – to wzrost cen

ener gii wy wo ła ny opła ta mi za emi sję CO
2
.

Dru ga zaś – to zbie ra nie tych opłat dla za si le -

nia bu dże tu pań stwa. I te raz na le ża ło by się za -

sta no wić nad tym – co w więk szym stop niu bę -

dzie od dzia ły wa ło na roz wój go spo dar ki: pod -

wyż sze nie cen ener gii, czy za si le nie bu dże tu?

Ko mi sja Eu ro pej ska usi łu je udo wod nić, że

wpro wa dze nie obo wiąz ku za ku pu upraw nień

na au kcjach i prze zna cze nie środ ków z tych

opłat do za si la nia bu dże tu roz ru sza go spo dar -

kę. Mam co do te go głę bo kie wąt pli wo ści.

Kon se kwen cje pod wyż sze nia cen ener gii są

szyb kie i do tkli we. Dla firm – ze wzglę du na

utra tę kon ku ren cyj no ści. Dla spo łe czeń stwa

– ze wzglę du na wzrost kosz tów utrzy ma nia.

Oby dwa te zja wi ska nie tyl ko nie bę dą im pul -

sem dla roz wo ju go spo dar ki, ale ów roz wój po -

wstrzy ma ją. Czy to za ha mo wa nie roz wo ju go -

spo dar ki bę dzie skom pen so wa ne wpły wa mi

do bu dże tu, któ re zo sta ną prze zna czo ne na in -

we sty cje? Mam wąt pli wo ści. Nie wi dzia łem

żad ne go opra co wa nia, w któ rym ta ki do wód

był by prze pro wa dzo ny. Wzrost cen ener gii,

w wy ni ku po więk sze nia kosz tów jej wy twa rza -

nia przez do łą cze nie do nich opłat za emi sję

CO
2
, nie mo że być ko rzyst ny dla go spo dar ki.

To nie ma być ko rzyst ne na wet w za ło że niach.

Ogra ni cze nie emi sji ma być ko rzyst ne dla

przy szłych po ko leń. Zresz tą te ko rzy ści bę dą

wiel ce pro ble ma tycz ne.

– S. Kry stek: – Ma ło kto zwra ca uwa gę

na to, że wpro wa dze nie tych roz wią zań do pro -

wa dzi do zła ma nia za sa dy so li da ry zmu spo -

łecz ne go w UE. Oto bo wiem zu peł nie in ny ten

swo isty po da tek za pła cą Po la cy, a zu peł nie in -

ny Fran cu zi. Ce ny ener gii w róż nych kra jach

wzro sną więc w róż nym stop niu, co dla kon ku -

ren cyj no ści ich go spo da rek bę dzie mia ło okre -

ślo ne kon se kwen cje. Co in ne go gdy by ce ny

ener gii w ca łej UE wzro sły w rów nym stop niu,

a jesz cze le piej gdy by się to sta ło w wy mia rze

glo bal nym. Wte dy mó wi się – trud no. Unia na -

wet nie usi łu je prze ko ny wać, że te no we roz -

wią za nia ogra ni czą emi sje. Ona mó wi, że da -

dzą im puls do roz wo ju no wych tech no lo gii,

na któ rych UE za ro bi. Jest to tłu ma cze nie po -

kręt ne, nie uczci we.

– S. Po rę ba: – Ta dys ku sja mia ła sens

przed 2007 r., gdy Ra da UE przyj mo wa ła po li -

ty kę kli ma tycz ną. Dziś ta po li ty ka jest, ja ka jest

i, w mo jej oce nie, przez naj bliż sze 10 lat tej po -

li ty ki nie da się „prze wró cić”. Mu si my się za -

tem po ru szać w ist nie ją cych re aliach, na rze ka -

nia mi ich nie zmie ni my.

– Z. Par czew ski: – Rów nież ja, po dob nie

jak moi przed mów cy, nie mam złu dzeń, że

w wa run kach na pię te go bu dże tu, nikt do dat ko -

wych przy cho dów w zbyt du żej czę ści nie ze -

chce od dać na ce le pro roz wo jo we. Aż się pro -

si by jesz cze przed wy bo ra mi do ko nać ana li zy

sys te mo wej co i ile da wy dat ko wa nie tych pie -

nię dzy w okre ślo ny spo sób, kto w ja kim wa -

rian cie zy ska, a kto stra ci. Są w kra ju do stęp ne

na rzę dzia i wie dza, umoż li wia ją ce do ko na nie

ta kiej ana li zy – choć by przez Energ Sys. Gdy by

do ko na no jej sto sow nie wcze śnie, być mo że,

uda ło by się nas uchro nić przed two ra mi ty pu

usta wa o efek tyw no ści ener ge tycz nej. Ce le jej

są zboż ne, ale in stru men ty i me cha nizm dzia ła -

nia tak zło żo ne, że za pew ne nie bę dzie do brze

funk cjo no wa ła. Wra ca jąc na mo ment do pierw -

sze go py ta nia o moż li wość skon stru owa nia

me cha ni zmu efek tyw ne go wy ko rzy sta nia

środ ków – od po wiem, że oczy wi ście to moż li -

we, ale nie ste ty to su per waż ne za da nie nie zo -

sta ło pod ję te we wła ści wym cza sie i wy mia rze,

ani przez rząd, ani przez sa mo rząd ener ge ty -

ków.

– M. Du da: – Nikt nie kwe stio nu je po trze by

ogra ni cza nia emi sji CO
2
. Wy da je się jed nak, że

fi lo zo fia, we dług któ rej ten cel ma być osią -

gnię ty, nie zo sta ła szczę śli wie do bra na przez

or ga ny UE. Me to da usta la nia ce lów w za kre sie

re duk cji CO
2

dla po szcze gól nych kra jów jest

z na tu ry rze czy kon flik to gen na. Li mi ty emi sji

są bo wiem ob cią że niem dla państw i one,

z oczy wi stych wzglę dów, bę dą się przed ni mi

bro ni ły. Zde cy do wa nie bar dziej sku tecz ną by -

ła by me to da ogra ni cza nia emi sji po przez usta -

la nie nor ma ty wów mię dzy na ro do wych na

wszyst kie no we in sta la cje i obiek ty. By ło by to

pa trze nie w przy szłość, a nie w prze szłość, jak

obec nie.

– S. Po rę ba: – Sko ro nie ma wąt pli wo ści, że

przez naj bliż sze 10 lat re gu la cji unij nych nie

uda się nam zmie nić, to pro ble mem nie jest czy

pa ra -po da tek ma być wpro wa dzo ny, czy też

nie, lecz ja ka po win na być je go wy so kość

na po cząt ku. De ro ga cje po zwa la ją na stop nio -

we ob cią ża nie cen ener gii elek trycz nej kosz ta -

mi za ku pu upraw nień do emi sji CO
2
, ale trze ba

zre ali zo wać kra jo wy plan in we sty cyj ny o na -

kła dach co naj mniej rów nych war to ści bez płat -

nych upraw nień. Opła cal ność ko rzy sta nia z de -

ro ga cji po win na być prze ana li zo wa na z róż -

nych punk tów wi dze nia. Ta ki pro blem do roz -

wią za nia po sta wi ło przed na mi TGPE i do ko -

na li śmy te go. Z ana liz wy ni ka, że prze zna cze -

nie do dat ko wych wpły wów bu dże to wych na

kon sump cję, bę dzie mia ło ne ga tyw ny wpływ

na roz wój go spo dar ki. Dzia ła nia zaś pro roz -

wo jo we, np. ob ni że nie po dat ków, za owo cu ją

ko rzyst ny mi zja wi ska mi w go spo dar ce. Dla

sek to ra ener ge tycz ne go i sek to ra przed się -

biorstw i in nych od bior ców ener gii de ro ga cje

Dr Mirosław Duda
– ARE

Marta Miros
– Ministerstwo Gospodarki, Departament

Energetyki, Wydział Rynku Energii Elektrycznej
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są opła cal ne w każ dym wa rian cie. Ana li zy do -
ty czą de ro ga cji do 2020 ro ku. Co bę dzie po tem
– spra wa jest otwar ta.

– M. Mi ros: – Dys ku sja na te mat te go co bę -
dzie po 2020 r. jest już w Ko mi sji Eu ro pej skiej
pro wa dzo na. Są też dwa do ku men ty do ty czą ce
okre su po 2020 r. Uczest ni czy my w tej dys ku -
sji, sta ra jąc się po ka zać sy tu ację na sze go kra ju.
W ra mach rzą du trwa ją pra ce nad spo so bem
wy ko rzy sta nia przy cho dów z au kcji. W pra -
cach tych uczest ni czy Mi ni ster stwo Fi nan sów,
Mi ni ster stwo Śro do wi ska, Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki. Je ste śmy dru gim w Eu ro pie emi ten -
tem CO2, moż na się za tem spo dzie wać zna czą -
cych przy cho dów do bu dże tu z au kcji. Bę dzie
ni mi za rzą dza ło Mi ni ster stwo Fi nan sów, a Dy -
rek ty wa UE za kła da moż li wość wy ko rzy sta nia
przy naj mniej 50% tych wpły wów na ce le pro -
śro do wi sko we. Mi ni ster stwo Śro do wi ska oraz
Mi ni ster stwo Go spo dar ki bę dą za bie gać aby
tak się sta ło. Bę dzie to za ra zem ozna cza ło, iż
zna czą ca część tych środ ków zo sta nie prze zna -
czo na na ce le pro  ro zwo jo we. Ja ki bę dzie osta -
tecz ny re zul tat dla go spo dar ki, po ka żą efek ty
trwa ją cych obec nie w rzą dzie prac.

– Z. Par czew ski: – Z Pa ni wy po wie dzi wy -
ni ka, że rząd, mi ni ster stwo jed no, dru gie, trze -
cie ma ją peł ny prze gląd sy tu acji, dzia ła ją ra cjo -
nal nie. Dys po nu ję do sta tecz nie du żą licz bą do -
wo dów by stwier dzić, że wszyst kie te pod mio -
ty dzia ła ją na oślep. In ten cje są na ogół do bre,
bra ku je na to miast na rzę dzi i in for ma cji by
pew ne spra wy wła ści wie ar gu men to wać i kre -
ować ra cjo nal ne roz wią za nia. Sys tem w obec -
nym kształ cie, któ ry za or dy no wa ła nam Unia,
w pew nym mo men cie bę dzie mu siał zo stać
przez Pol skę za ne go wa ny. To po pierw sze.
Po dru gie – w kra jach o ugrun to wa nych go spo -
dar kach ryn ko wych na te mat te go ko mu i ja kie
skut ki mo gą przy nieść okre ślo ne roz wią za nia
po li tycz ne i go spo dar cze – pro wa dzi się nie -
prze rwa ne, wie lo let nie ba da nia. I do pie ro ich
wy ni ki są wia ry god ne. U nas ta kich ba dań nie
pro wa dzi się od sze re gu lat i ob cią ża to w naj -
więk szym stop niu mi ni ster stwa. Symp to mem
za nie chań są np. wy po wie dzi wi ce pre mie ra
Paw la ka na te mat ener ge ty ki kra jo wej, w któ -
rych przy wo łu je wy łącz nie wy ni ki ba dań firm
oraz or ga ni za cji za gra nicz nych. Na to miast re -
ali zo wa ne w kra ju ba da nia do raź ne, nie wie le
da ją – na co wska zu ją tak że „moc no roz bież ne”
wy po wie dzi w ni niej szej dys ku sji.
• Czy nie moż na so bie wy obra zić ta kiej oto

sy tu acji. Wy twór cy ener gii wli czą peł ny koszt
upraw nień do ce ny ener gii – to ny prze mno żo -
ne przez ce nę ryn ko wą upraw nień. Pol skie
spół ki wy kreu ją mon stru al ne zy ski, a Mi ni -
ster stwo Skar bu za bie rze je w po sta ci dy wi -
den dy. Spół ki zaś za chod nie dy wi den dę wy -
wio zą za gra ni cę. I mo że zda rzyć się naj gor sza
z moż li wych sy tu acji – nie bę dzie ta niej ener -
gii, pie nię dzy, tyl ko „roz la na zu pa”.

– M. Mi ros: – We dług Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, przed się bior stwa ener ge tycz ne, mi mo że
do sta wa ły upraw nie nia do emi sji za dar mo, już
wli czy ły ich kosz ty do ce ny ener gii elek trycz -

nej. Dla te go po 2013 ro ku nie po win ni śmy
mieć pro ble mów ze wzro stem cen ener gii.

– Z. Par czew ski: – Zro bi li to Niem cy,
Szwe cja i kil ka in nych kra jów - o bar dziej roz -
wi nię tych ryn kach ener gii.

– S. Po rę ba: – Pol ski sek tor wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej osią gnął w 2009 r. zysk
net to na po zio mie oko ło 9 mld zł, zaś w 2010 r.
by ło to oko ło 8 mld zł. To da je ren tow ność net -
to, któ rej nie po wsty dził by się ża den sek tor go -
spo dar ki. Nie mów my więc, że in ni wli czy li
kosz ty upraw nień do emi sji do ce ny ener gii,
a nasz sek tor elek tro ener ge tycz ny te go nie
uczy nił. Mo że jesz cze nie w peł ni, ale zna czą -
cy krok już zo stał zro bio ny.
• W nie któ rych elek trow niach wskaź nik

ren tow no ści net to osią gnął oko ło 20%.
– Z. Par czew ski: – Me cha ni zmy osią ga nia

zy sków w elek tro ener ge ty ce są do syć skom pli -
ko wa ne. Nie na le ży m.in. za po mi nać o znacz -
nych kwo tach przy cho dów z cer ty fi ka tów
i roz wią za nych KDT

– M. Du da: – Do te go do cho dzą skut ki
opóź nień w pew nych wy dat kach, przy cho dy ze
współ spa la nia bio ma sy itp.
• A co się sta nie gdy jed nost ka ener gii u jej

wy twór cy bę dzie kosz to wa ła 300 zł?
– Z. Par czew ski: – I z ta kie go po zio mu mo -

że my rze czy wi ście wy star to wać. Wów czas
kon su men ci ener gii pła cząc, zgrzy ta jąc zę ba mi
zmniej szą jej zu ży cie. Za dzia ła ją czyn ni ki pro
efek tyw no ścio we skła nia ją ce do zmniej sze nia
zu ży cia ener gii. Wte dy wy twór cy zej dą z ce ną
w dół. O ile? Nie wie my, bo nikt na ten te mat
nie pro wa dzi ba dań, ana liz. No i ce na ukształ -
tu je się na ja kimś po zio mie rów no wa gi. Du że
wa ha nia cen nie są do bre dla go spo dar ki. Po -
wsta ną więc za pew ne ja kieś me cha ni zmy sta -
bi li za cji cen za rów no po stro nie do staw ców,
jak i od bior ców ener gii. Bu du ją ce jest to, że
wy twór cy część kosz tów upraw nień już wli -
czy li do kosz tów ener gii. Ja ką część? – oka że
się gdy za upraw nie nia trze ba bę dzie pła cić.

– S. Po rę ba: – Je że li ra cjo nal nym zy skiem
w ska li ro ku, w pol skim sek to rze wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej, był by zysk na po zio mie 4
mld zł, co wy ni ka ze śred niej zy sków osią ga -
nych w eu ro pej skiej elek tro ener ge ty ce, to dru -
gie 4 mld zł zo sta ło „do ło żo ne” do ce ny ener -
gii. Gdy tę kwo tę po dzie li my przez 120 TWh
ener gii sprze da wa nych rocz nie w Pol sce, to
ma my ja sny ob raz. Do ce ny sprze da wa nej jed -
nost ki ener gii „do ło żo no” 30 zł. To zo sta ło zro -
bio ne przy po mo cy róż nych me cha ni zmów,
m.in. po przez roz li cza nie kosz tów osie ro co -
nych i do dat ko we zy ski przy współ spa la niu.
Nie ma zna cze nia z ja kich ty tu łów po ja wią się
zwięk szo ne zy ski, przy wzro ście kosz tów mo -
gą amor ty zo wać wzrost cen. Wszy scy tu zga -
dza my się, że sko ki cen ener gii są dla go spo -
dar ki wy jąt ko wo nie ko rzyst ne, bo wpro wa dza -
ją ele ment nie pew no ści. Przy szyb kich wzro -
stach część firm ban kru tu je po nie waż więk -
szość z nich nie ma re zerw na prze trwa nie sy -
tu acji kry zy so wych, to z ko lei mo że wy wo łać
efekt la wi ny. Sko rzy sta nie z de ro ga cji da moż -
li wość zła go dze nia tych nie ko rzyst nych zja -
wisk.

– M. Du da: – Czy ktoś ma świa do mość kon -
se kwen cji uwa run ko wań Ko mi sji Eu ro pej skiej
do ko rzy sta nia z de ro ga cji? Prze cież one przy -
czy nią się do zwięk sze nia wy dat ków w przed -
się bior stwach...

– Z. Par czew ski: –... i zwięk sze nia przy cho -
dów pol skich kan ce la rii praw nych.

– M. Du da: – Ko rzy sta nie z de ro ga cji bę -
dzie owo co wa ło obo wiąz ko wy mi in we sty cja -
mi da ją cy mi za miast tań szej, droż szą ener gię.

– S. Po rę ba: – In we sty cje są na rzu ca ne tym,
że wpro wa dza my od płat ne upraw nie nia do
emi sji. Ozna cza to, iż in sta la cje dziś jesz cze
opła cal ne, po wpro wa dze niu od płat nych
upraw nień, prze sta ją być opła cal ne. W kon se -
kwen cji, za owo cu je to ko niecz no ścią przed ter -
mi no wej wy mia ny czę ści mo cy. To za tem wy -
wo ła po trze bę in we sty cji, a nie wa run ki ko rzy -
sta nia z de ro ga cji. Uwa żam, że de ro ga cje zła -
go dzą kon se kwen cje wpro wa dze nia płat nych

Dr Zygmunt Parczewski
– Dyrektor w Badania Systemowe

„EnergSys” Sp. z o.o.

Stanisław Poręba
– ekspert w ERNST&YOUNG
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upraw nień do emi sji, po twier dza ją to ana li zy
eko no micz ne.

– Z. Par czew ski: – Je że li de ro ga cje zo sta ną
wdro żo ne, to przy nio są pew ne po zy tyw ne
skut ki. Za owo cu ją m.in. po wsta niem kra jo we -
go pla nu in we sty cyj ne go w elek tro ener ge ty ce.
Po wi nien on zo stać za twier dzo ny przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską. Na ile rząd pol ski te dzia ła nia
w elek tro ener ge ty ce ze chce wes przeć, na ile
zaś bę dą go in te re so wa ły je dy nie do dat ko we
wpły wy do bu dże tu, wo bec któ rych ma in ne
pla ny niż zwią za ne z elek tro ener ge ty ką?

– M. Mi ros: – Wo la rzą du jest ta ka, by sko -
rzy stać z de ro ga cji. W tej kwe stii jest na bie żą -
co pro wa dzo na i ko or dy no wa na współ pra ca
z za in ter so wa ny mi re sor ta mi, or ga ni za cja mi
dzia ła ją cy mi w sek to rze elek tro ener ge tycz -
nym, by wcze śniej roz wią zać wszel kie wąt pli -
wo ści ja kie się po ja wią.

– Z. Par czew ski: – Pięk na de kla ra cja, ty le
że nie po twier dzo na wy po wie dzią żad ne go wy -
so kie go przed sta wi cie la rzą du...
• Czy go to wi by li by ście Pań stwo oce nić, ile

w 2013 r. wy nie sie ce na jed nost ki ener gii elek -
trycz nej u wy twór cy?

– Z. Par czew ski: – Po cząt ko wo ok. 270 zł...
– S. Po rę ba: – 280 zł...
• ...czy li 100 zł wię cej niż obec nie wy no si jej

ce na?
– S. Po rę ba: – No jed nak tyl ko 60 zł wię cej

niż obec nie...
– M. Du da: – ...bez uwzględ nie nia de ro ga cji.
• Zwią za nie de ro ga cji z in we sty cja mi spra -

wi, że ten pro ces bę dzie do syć ła twy do ko or dy -
na cji. Bo je śli ktoś ze chce do stać de ro ga cje,
bę dzie mu siał in we sto wać.

– S. Po rę ba: – Więk szość firm ma zbi lan so -
wa ną war tość upraw nień i war tość na kła dów
in we sty cyj nych. Na dziś jest tak, że ma my nie -
zbi lan so wa ne tyl ko 2 mld zł. Bę dzie prze pro -
wa dzo na dru ga tu ra an kiet, praw do po dob nie
po ja wią się no we za da nia, mo gą być wpro wa -
dzo ne me cha ni zmy za stęp cze – wte dy prak -
tycz nie pro blem bę dzie roz wią za ny. Co nie
ozna cza, że bę dzie ła two. Przed Pol ską „dro ga
krzy żo wa” z do pro wa dze niem wnio sku o de ro -
ga cje do speł nie nia wszyst kich wy mo gów UE.
Speł nie nie wa run ków biu ro kra cji unij nej jest
jed nak moż li we. 

De ro ga cje da dzą efek ty dwo ja kie go ro dza ju.
Pierw szy – zła go dze nie tem pa wzro stu cen
ener gii, któ re nie wzro sną zbyt szyb ko. Dru gi
– po wsta nie w elek tro ener ge ty ce im pul su in -
we sty cyj ne go. Oko ło 10 mld eu ro do ta cji w po -
sta ci bez płat nych upraw nień, jest za fik so wa ne,
a więc pew ne je że li nasz wnio sek de ro ga cyj ny
zo sta nie za twier dzo ny przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską. To na praw dę po waż ny im puls in we sty cyj -
ny, któ ry za chę ci wie lu in we sto rów, o czym
mo że świad czyć licz ba zgło szeń za dań do kra -
jo we go pla nu in we sty cyj ne go.
• Gdy by wpro wa dzo ny sys tem sta no wił wi -

docz ne za gro że nie dla go spo dar ki kra ju, teo -
re tycz nie moż na za wie sić sto so wa nie pra wa
unij ne go w Pol sce. Ja ką ce nę po li tycz ną moż -
na za pła cić za ta kie dzia ła nie, czy rze czy wi ście

pro blem utra ty kon ku ren cyj no ści do ty czy tyl -
ko pol skiej go spo dar ki i nie jest moż li we zna -
le zie nie so jusz ni ków w ra dy kal nych dzia ła -
niach? 

– Z. Par czew ski: – Mo ra to rium na cza so we
za wie sze nie dzia ła nia w Pol sce pra wa unij ne go
jest moż li we. Sze ro ko ro zu mia ne kon se kwen -
cje ta kiej de cy zji, to od dziel na spra wa. Są dzę,
że po win ni śmy uświa do mić Unii, iż z sys te -
mem na by wa nia upraw nień do emi sji na au -
kcjach, ja ki za cznie obo wią zy wać od 2013 r.,
pew ne sek to ry na szej go spo dar ki po ra dzą so -
bie, szcze gól nie po sia da ją ce trans na ro do wy
cha rak ter, ale in ne nie.

– S. Po rę ba: – Twórz my sce na riu sze trzy -
ma ją ce się jed nak zie mi. Nie ne guj my do tych -
cza so wych wy sił ków w mo der ni za cji go spo -
dar ki. Pol skie hut nic two jest mniej emi syj ne
niż śred nio unij ne. Po dob nie jest z prze my słem
ce men to wym. Je że li więc mo wa o „uciecz ce”
pro duk cji od nas do in nych kra jów, to za gro że -

nie jest ze stro ny kra jów le żą cych po za Unią,
nie wpro wa dza ją cych tak szyb ko ogra ni czeń
emi sji ga zów cie plar nia nych. To za gro że nie
do ty czy wszyst kich kra jów UE i dla te go jest
wpro wa dza ny me cha nizm kwa li fi ko wa nia sek -
to rów do gru py na ra żo nej na uciecz kę pro duk -
cji po za UE. Dla nich są utrzy my wa ne przy -
dzia ły bez re duk cji w ko lej nych la tach.

– M. Du da: – Nie był bym tak spo koj ny.
Na rzecz ca łą nie na le ży pa trzeć nie tyl ko
z punk tu wi dze nia in te re su po szcze gól nych
branż. Na le ży spoj rzeć na kon se kwen cje wzro -
stu cen ener gii z punk tu wi dze nia ca łej go spo -
dar ki – ban kruc twa nie któ rych za kła dów,
wzrost bez ro bo cia. Ce ny ener gii są za gad nie -
niem nie zwy kle czu łym po li tycz nie, nie tyl ko
z punk tu wi dze nia prze my słu, ale i spo łe czeń -
stwa. Bo ję się re ak cji spo łe czeń stwa na wet
przy ist nie niu de ro ga cji, gdy po cząt ko wo tyl -
ko 30% upraw nień bę dzie ku po wa ne na au -
kcjach. Pod wyż ki cen ener gii elek trycz nej
prze wi dy wa ne wcze śniej przez Pań stwa, we -
dług mnie, bar dzo opty mi stycz ne, bę dą sil nie
od czu wal ne za rów no przez go spo dar kę jak
i spo łe czeń stwo. I mo że to sta no wić na ty le
moc ny im puls po li tycz ny, że na sze rzą dy nie
po ra dzą so bie z nim.

– S. Po rę ba: – To jest pe sy mizm nie znaj du -
ją cy żad ne go uza sad nie nia.
• Gdy 7–8 lat te mu ce na jed nost ki ener gii

sprze da wa nej przez wy twór ców wy no si ła bo -
daj 120 zł, wów czas mó wio no, że gdy wzro śnie
do 200 zł, go spo dar ka pad nie. Kosz tu je obec -
nie 200 zł. I co?

– Z. Par czew ski: – Ce ny cze go kol wiek, sa -
me w so bie, nie mó wią nic. Li czą się re la -
cje cen, zwłasz cza do do cho dów. Pro wa dzi li -
śmy w Energ Sys ba da nia, z któ rych wy ni -
ka, że opie ra nie się je dy nie na ela stycz no ści ce -
no wej jest wa dli we i pro wa dzi do wy cią ga -
nia czę sto błęd nych wnio sków. Trze ba wziąć
pod uwa gę rów nież prze wi dy wa ny wzrost do -
cho dów za rów no firm jak i oby wa te li. I mo -
że się oka zać, że w okre ślo nych wa run kach
te wzro sty cen ener gii przej dą ła god nie. Ale
też mo że być ina czej. 

– S. Po rę ba: – I znów wra ca my do czar no -
-bia łe go wi dze nia oto cze nia. Nie po win no się
na si łę szu kać czar nych sce na riu szy ani bia -
łych. Wra ca jąc jesz cze na chwi lę do roz wa żań
nad ewen tu al nym za wie sze niem pra wa unij ne -
go, gdy by śmy nie mo gli so bie po ra dzić z kon -
se kwen cja mi na by wa nia upraw nień do emi sji.
Mo im zda niem nie ma żad nych wąt pli wo ści,
że za wie sze nie pra wa unij ne go o wie le bar -
dziej ob ni ży ło by wzrost go spo dar czy niż kosz -
ty na by wa nia upraw nień do emi sji. Za gro że nia
ist nie ją, ale moż na, mo im zda niem, upo rać się
z ni mi. Przede wszyst kim od bior cy ener gii
mu szą mieć wy raź ne sy gna ły o wzro ście kosz -
tów za opa trze nia w ener gię elek trycz ną i cie -
pło. Już te raz po win ni śmy stop nio wo pod no sić
ce ny. 

– M. Du da: – Ale my nie ma my cza su na ła -
god ne, stop nio we pod no sze nie cen ener gii.
Jest 2011 r., a za „chwi lę” bę dzie rok 2013.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– PW

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki
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– M. Mi ros: – Rząd ro bi w tych spra wach co
mo że. Ale po wiedz my so bie szcze rze, bez
współ pra cy z przed sta wi cie la mi sek to ra elek -
tro ener ge tycz ne go oraz in nych sek to rów go -
spo dar ki – i nie tyl ko w kra ju, ale tak że na róż -
nych fo rach Unii – sku tecz ność je go dzia łań
jest mniej sza niż mo gła by być.
• W tym miej scu na le ży po sta wić, już nie

wia do mo któ ry raz, py ta nie: dla cze go pol skie
śro do wi sko elek tro ener ge tycz ne do dziś nie
ma swe go biu ra w Bruk se li?

– M. Mi ros: – No wła śnie... Jest aż wręcz
za dzi wia ją ce, że pod czas róż nych spo tkań
w Bruk se li, w trak cie któ rych roz pa try wa ne są
spra wy elek tro ener ge ty ki, z róż nych kra jów
jest po kil ku przed sta wi cie li sek to ra, a z Pol ski
nie ma ani jed ne go. To jest nie do przy ję cia. Sa -
mo mó wie nie o pro ble mach, to za ma ło, sek tor
mu si za cząć dzia łać.

– M. Du da: – O tym, że re pre zen ta cja lob -
bin go wa pol skie go sek to ra elek tro ener ge tycz -
ne go w Bruk se li jest żad na, mó wi my od daw -
na.

– Z. Par czew ski: – Od po wie dzial ność za to
po no szą za rów no sa mo rząd go spo dar czy dzia -
ła ją cy w elek tro ener ge ty ce, jak i rząd.

– M. Du da: – Mam ro ze zna nie w tym jak to
wy glą da w Da nii. Duń czy cy ma ją swo ich lob -
by stów we wszyst kich dy rek to ria tach Ko mi sji
Eu ro pej skiej. Efekt? Kto wie czy re la tyw nie
nie do sta ją naj wię cej środ ków z UE na roz wój
ener ge ty ki od na wial nej. Zwróć my tak że uwa -
gę na to, że w or ga ni za cjach lob bin go wych
w Bruk se li czę ściej spo ty ka się przed sta wi cie li
du żych or ga ni za cji go spo dar czych, niż przed -
sta wi cie li sa mo rzą du go spo dar cze go.

– Z. Par czew ski: – Szko da, że nie uda ło się
nam po ru szyć wszyst kich za gad nień ja kie Re -

dak cja za pla no wa ła do dys ku sji. Ale pla ny te
by ły chy ba zbyt am bit ne. Szcze gól nie cie ka we
mo gło być roz wa że nie dy le ma tu czy w obec -
nych uwa run ko wa niach war to roz po czy nać bu -
do wę no wych blo ków wę glo wych. My ślę, że
war to, trze ba jed nak speł nić wie le wa run ków,
aby mia ło to sens. Co zaś ty czy pro ble mów,
o któ rych tu mó wi li śmy, to więk szość z nich na -
py ta li śmy so bie sa mi, a w szcze gól no ści za nie -
cha nia mi i/lub opóź nie nia mi w dzia ła niach pol -
skie go rzą du. Nie mam tu na my śli ja kie goś jed -
ne go lecz ko lej ne rzą dy na prze strze ni lat, któ -
rym bra ko wa ło per spek ty wicz ne go i stra te gicz -
ne go my śle nia oraz zro zu mie nia in te re su kra ju
w od nie sie niu do elek tro ener ge ty ki. W na szej
ener ge ty ce mu si my się bar dzo szcze gó ło wo
przyj rzeć spra wom fun da men tal nym. Roz da -
łem Pań stwu wy kres ob ra zu ją cy tzw. ślad eko -
lo gicz ny, tzn. ile czło wiek z da ne go kra ju, ko -
rzy sta jąc z za so bów eko lo gicz nych, po wo du je
szkód śro do wi sko wych. Pol ska jest pod tym
wzglę dem gru bo po ni żej śred niej unij nej. Uwa -
żam, że te go ty pu po szu ki wa nia, z uza sad nie -
nia mi sa mo rząd go spo dar czy po wi nien wy mu -
szać na rzą dzie, by po wsta wa ły wskaź ni ki sta -
wia ją ce nas wo bec Unii w lep szej sy tu acji niż
ma to miej sce obec nie. Pew ne roz wią za nia unij -
ne są bo wiem po chod ną da nych uśred nio nych.
A te są, nie ste ty, naj czę ściej nie ko rzyst ne dla
Pol ski – szcze gól nie w ener ge ty ce.

– M. Du da: – Przyj mu je my sys tem opra co -
wa ny przez or ga ny UE ja ko „da ny przez Bo -
ga”. To się mu si źle skoń czyć. Gdy by te ce le,
nor ma ty wy do ty czy ły no wych obiek tów, sy tu -
acja wy glą da ła by zu peł nie ina czej. Idea ogra -
ni cze nia emi sji CO2 na bra ła by wów czas zu peł -
nie in ne go wy mia ru. Ucier pia ła by szyb kość
roz wią za nia te go pro ble mu, ale nie po mier nie
wzro sła by sku tecz ność.

– S. Po rę ba: – Moż na bar dzo dłu go dys ku -
to wać, któ ra dro ga po stę po wa nia jest bar dziej
sku tecz na. Zga dzam się, że Unia nie co prze sa -
dza z tem pem wpro wa dza nia zmian. To no -
wość w dzia ła niach Unii, bo do tych czas, gdy
by ły wpro wa dza ne no we stan dar dy emi syj ne,
po wo du ją ce do dat ko we kosz ty, to czas ich
wdra ża nia był do syć dłu gi. Od no śnie re duk cji
CO2 pa nu je du ża nie cier pli wość, któ ra owo cu -
je nie naj wyż szą ja ko ścią wdra ża nych roz wią -
zań. W per spek ty wie dłu go ter mi no wej te roz -
wią za nia trze ba bę dzie nie wąt pli wie udo sko na -
lać. W per spek ty wie zaś śred nio ter mi no wej
uwa run ko wa nia są, ja kie są. I w ich ra mach ne -
ga ty wy trze ba bę dzie mi ni ma li zo wać, zaś po -
zy ty wy – mak sy ma li zo wać. Tak by bi lans wy -
szedł przy naj mniej na ze ro, a być mo że na lek -
ki plus. Wi dzę na to szan se, ale mu si my sa mi
wy ka zy wać więk szą ak tyw ność. Od dzie się ciu
lat ca ły pol ski sek tor elek tro ener ge tycz ny nie
mo że za pew nić środ ków na swe go przed sta wi -
cie la w Bruk se li. Po je dyn cze fir my, ta kie jak
Vat ten fall, EdF czy RWE stać na trzech – czte -
rech. Nie dziw my się, że in te re sy pol skiej elek -
tro ener ge ty ki nie za wsze są trak to wa ne rów no -
rzęd nie.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

* Wskaź nik hek ta ry/oso bę in for mu je o za po trze bo wa niu (kon sump cji) po wierzch ni czyn nej bio lo gicz nie
(zdol nej do re ge ne ra cji) w da nym kra ju (w hek ta rach), przy pa da ją cej na oso bę (ca pi ta). Za sad ni cza trud -
ność in ter pre ta cyj na wią że się z me to dy ką sza co wa nia tej po wierzch ni bio lo gicz nie zdol nej do re ge ne ra cji
– co mo że być dys ku syj ne, ale jest sto so wa ne w ska li mię dzy na ro do wej od daw na. I obec nie z grub sza jest
ak cep to wa ne w świe cie. Ist nie je moż li wość róż nej in ter pre ta cji wpły wu kon sump cji w da nym kra ju w po wią -
za niu ze „śla dem eko lo gicz nym”. Przy kła dem jest kil ka kra jów skan dy naw skich, w któ rych ślad jest wy so ki
(Szwe cja, Fin lan dia), ale ma ją ma ło lu dzi, a dość spo re po wierzch nie i zie lo ne (la sy, wo da). Ma ją więc
w swo im kra ju nad wyż kę bio lo gicz nej zdol no ści re ge ne ra cyj nej.
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• Prak tycz nie wszyst kie do tych cza so we
dy rek ty wy śro do wi sko we by ły od bie ra ne
przez kra jo wy prze mysł ja ko wy zwa nie prze -
kra cza ją ce re al ne moż li wo ści tech nicz ne
i fi nan so we. Wy ma ga nia Dy rek ty wy o emi -
sjach prze my sło wych moż na w skró cie stre -
ścić jed nym zda niem: nie wol no spa lać wę -
gla bez in sta la cji oczysz cza ją cych spa li ny,
a spraw ność tych in sta la cji po win na być
moż li wie naj wyż sza. Czy moż na po wie dzieć,
że dla pol skiej ener ge ty ki ta kie wy ma ga nie
jest zbyt da le ko idą ce?

– A. Ka nia: – W przy pad ku Dy rek ty wy

IED roz wa że nia wy ma ga ją dwie kwe stie: cel

Dy rek ty wy oraz kon se kwen cje dla prze my -

słu jej wdro że nia. Je że li cho dzi o za pi sa ne

w Dy rek ty wie li mi ty, pro gi emi sji, ter mi ny

ich wdra ża nia, to osią gnię cie tych ce lów bę -

dzie trud ne, ale nie nie moż li we. Za znacz nie

więk sze za gro że nia uwa żam te, wy ni ka ją ce

z pro ce dur uzy ski wa nia Po zwo leń Zin te gro -

wa nych. Są przy miarki do te go aby by ły one

bar dzo re stryk cyj ne, co mo że do pro wa dzić

do „za mknię cia” czę ści ener ge ty ki.

Re pre zen tu ję prze mysł na wo zo wy i z tej

po zy cji za da ję py ta nie: czy aż tak da le ko

idą ce oczysz cza nie spa lin, jak za pi sa ne

w Dy rek ty wie, jest ko niecz ne i czy w ogó le

ma sens? Czy np. SO
2

w spa li nach po win ni -

śmy re du ko wać do ze ra, ob ni ża jąc spraw no -

ści wy twa rza nia ener gii, a na stęp nie do da -

wać siar kę do na wo zów rol ni czych? Czy też

mo że, je śli jest je den emi ter na 100–200 km2,

nie re du ko wać w nim tak re stryk cyj ne emi sji

SO
2

tyl ko emi to wać na po zio mie nie szko dli -

wym dla zdro wia miesz ka ją cych tam lu dzi,

Fo
t. 

M
on

ik
a 

W
itk

ow
ic

z

Pra wie pół ro ku te mu we szła w ży cie Dy rek ty wa o emi sjach prze my sło wych (IED). Naj istot niej sze w ob sza rze ener ge -
ty ki (spa la nie pa liw) zmia ny za czną obo wią zy wać od 2016 ro ku i zwią za ne są ze zna czą cym za ostrze niem stan dar dów
emi sji dwu tlen ku siar ki, tlen ków azo tu i py łu oraz jed no znacz nym zde fi nio wa niu źró dła spa la nia. De fi ni cję tę moż -
na spro wa dzić do zna ne go już za pi su „źró dło = ko min”. Koń co wa wer sja Dy rek ty wy zna czą co róż ni się od pier wot nej
pro po zy cji. W wy ni ku ne go cja cji uwzględ nio no w znacz nym za kre sie pol skie po stu la ty do ty czą ce przede wszyst kim wy -
łą cze nia z niej ma łych źró deł i wpro wa dze nia okre sów przej ścio wych.

Mi mo zła go dze nia za pi sów Dy rek ty wa jest uwa ża na za źró dło ko lej ne go wy zwa nia tech no lo gicz ne go dla kra jo wej
ener ge ty ki. Stąd pod sta wo we py ta nie: czy Dy rek ty wa jest za gro że niem, czy szan są na mo der ni za cję mniej szych źró deł,
przede wszyst kim pol skich elek tro cie płow ni i cie płow ni? To dy le mat, nad któ rym war to się za sta no wić i war to go prze -
dys ku to wać. Z te go wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo -
wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy te ma to wi pod ha słem „Dy rek ty wa
o emi sjach prze my sło wych – szan se, czy za gro że nia dla pol skiej ener ge ty ki”?

Do udzia łu w dys ku sji za pro si li śmy:
– Dr Mi ro sła wa Du dę – ARE,
– Dr inż. Jac ka Jaś kie wi cza – kon sul tan ta ds. ochro ny śro do wi ska w AT MO TERM S.A.,
– Ada ma Ka nię – Głów ne go Ener ge ty ka w Za kła dach Azo to wych PU ŁA WY S.A., przed sta wi cie la Fo rum Od bior ców

i Użyt kow ni ków Ener gii,
– Fran cisz ka Pcheł kę – Za stęp cę Dy rek to ra ds. Tech nicz nych w To wa rzy stwie Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie,
– Bo gu sła wa Re gul skie go – Wi ce pre ze sa Za rzą du Izby Go spo dar czej Cie płow nic two Pol skie,
– Elż bie tę Wró blew ską – Głów ne go Spe cja li stę w De par ta men cie Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski PW – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry -

stek – Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Dyrektywa o emisjach przemysłowych
– szanse, czy zagrożenia
dla polskiej energetyki?
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aby utrzy mać swo istą rów no wa gę w przy ro -
dzie? Dy rek ty wa po win na za tem mó wić
o ba rie rach szko dli wo ści dla śro do wi ska
emi to wa nych sub stan cji. Tym cza sem, ona
mó wi o ze ro emi syj no ści. Choć by sam czło -
wiek jest ele men tem śro do wi ska i emi tu je
pew ne sub stan cje.

Je ste śmy fir mą, któ ra in we stu je ogrom ne
środ ki w re ali za cję wie lu pro jek tów zwią za -
nych z ochro ną śro do wi ska, zwłasz cza zaś
po wie trza. I z te go punk tu wi dze nia nie do -
strze gam w Unii zin te gro wa ne go po dej ścia
do ochro ny śro do wi ska. Po szcze gól ne dy rek -
ty wy z te go za kre su są jak by od dziel ny mi do -
ku men ta mi, np. Dy rek ty wy IED i ETS, któ re
w do dat ku nie kie dy nie uwzględ nia ją kom -
plet nie su ma rycz nych kon se kwen cji eko no -
micz nych wdro że nia ich do go spo dar ki.

– J. Jaś kie wicz: – W prze ci wień stwie
do mo je go przed mów cy uwa żam, że prze pi sy
UE do ty czą ce emi sji za nie czysz czeń, są ze
so bą do sko na le sko or dy no wa ne. I je że li ja -
kichś ce lów nie osią gnie się jed ną dy rek ty wą,
to sta nie się to dzię ki dru giej. Na Dy rek ty wę
IED nie wol no pa trzeć „osob no”, lecz kom -
plek so wo, uwzględ nia jąc wszyst kie dy rek ty -
wy zwią za ne, a tak że do ty czą ce emi sji ga zów
cie plar nia nych. Dy rek ty wa IED jest kon se -
kwen cją przy ję cia w 2008 ro ku dy rek ty wy
do ty czą cej ja ko ści po wie trza (CA FE). Przy
jej przyj mo wa niu po sta no wio no rów nież, aby
dla uła twie nia jej re ali za cji, zwe ry fi ko wać
sze reg in nych dy rek tyw, jak: IPCC, LCD, pu -
ła po we i in ne. I to się obec nie dzie je. Głów -
nym ce lem jest ogra ni cze nie ne ga tyw ne go
od dzia ły wa nia, emi to wa nych do po wie trza
za nie czysz czeń, na zdro wie lud no ści. Ma to
przy nieść kon kret ne oszczęd no ści w tak zwa -
nych kosz tach ze wnętrz nych, a głów nie
w wy dat kach na ochro nę zdro wia w po rów na -
niu do kosz tów re ali za cji prze pi sów.

Ostat nio mia łem moż li wość uczest ni cze -
nia, ja ko eks pert wspie ra ją cy, w nie for mal -
nym po sie dze niu Ra dy Mi ni strów Śro do wi -
ska kra jów UE, w ra mach pre zy den cji pol -
skiej, w czę ści do ty czą cej pla nu dzia łań na
ko lej nych 10 lat. In te re su ją ce jest, że wie le
państw (13 na 27) wy po wie dzia ło się za
dal szy mi dzia ła nia mi na rzecz po pra wy ja -
ko ści po wie trza, w tym eg ze ku cji i za -
ostrze nia prze pi sów w tym za kre sie. Zna -
czą ce jest też, że 18 państw wspar ło dzia ła -
nia na rzecz ochro ny kli ma tu, a naj wię cej
państw (23) po par ło dzia ła nia w za kre sie
zwięk sze nia efek tyw no ści wy ko rzy sta nia
za so bów. Świad czy to, że po li ty ka ochro ny
kli ma tu i po wie trza UE nie wąt pli wie bę dzie
kon ty nu owa na w per spek ty wie naj bliż -
szych dzie się ciu lat.

– E. Wró blew ska: – W pla nach UE prze -
wi du je się re duk cję emi sji CO2 do 2050 r.
o 80–95%. 80% od no si się do prze my słów
emi tu ją cych CO2 w pro ce sach che micz nych.
Na to miast 95% do ty czy ener ge ty ki przy za -
ło że niu, że do pra co wa na zo sta nie tech no lo -
gia CCS. Tym cza sem, pó ki co, ta tech no lo -

gia ma nie ja sne per spek ty wy. Nie mó wiąc
o tym, że kosz ty by ły by dla pol skiej ener ge -
ty ki nie do przy ję cia, w któ rej, jak za kła da
się to w in nych go spo dar kach, wy chwy ty -
wa ne CO2 nie mo gło by wspo ma gać wy do -
by cia ro py naf to wej.

– S. Kry stek: – Wszel kie nor my, dzia ła -
nia do ty czą ce ochro ny śro do wi ska, ja kie
two rzy się, po dej mu je w UE, po win ny być
zgod ne przede wszyst kim ze zdro wym roz -
sąd kiem. Je śli więc na ukow cy mó wią np., że
re duk cja emi sji SO2 po ni żej pew ne go pu ła pu
jest nie ce lo wa, al bo wręcz szko dli wa, to nie
na le ży te go ro bić. Bo to dro go kosz tu je i za -
miast ko rzy ści przy no si stra ty. Je że li kwe stie
zwią za ne z emi sją CO2 bu dzą na świe cie
licz ne kon tro wer sje, to naj pierw na le ży je
roz strzy gnąć, a ewen tu al nie do pie ro po tem
po dej mo wać dzia ła nia zmie rza ją ce do re -

duk cji emi sji. Gdy tech no lo gia CCS bu dzi
wie le wąt pli wo ści, to naj pierw na le ży je roz -
wiać i do pie ro lo ko wać w niej na dzie je na re -
duk cję emi sji CO2 itd., itp. Po za tym każ dy
kraj UE ma ja kieś swo je in te re sy, któ re pró -
bu je re ali zo wać w ra mach po li ty ki eko lo -
gicz nej, nie ko niecz nie zgod ne z in te re sa mi
in nych kra jów...

– M. Du da: – ...dla te go w Unii ko niecz ne
jest zna le zie nie pew ne go con sen su su od no -
śnie ce lów ja kie chce ona osią gnąć w ochro -
nie śro do wi ska. Ów con sen sus po wi nien być
w spo sób na tu ral ny wy zna cza ny przez kosz -
ty, za rów no po stro nie prze my słu, jak i śro do -
wi ska na tu ral ne go. Zda ję so bie spra wę, że
nie zwy kle trud no jest okre ślić kosz ty po stro -
nie śro do wi ska na tu ral ne go, tzw. ze wnętrz ne.
Bar dzo wie lu na ukow ców „po ła ma ło so bie
na tym zę by”. Nie ozna cza to jed nak, iż nie
na le ży szu kać opti mum kosz to we go po stro -
nie do staw ener gii i ochro ny śro do wi ska. Ty -
le, że w Unii nikt nie za mie rza się te go pod -
jąć. Po dej mu je się na to miast, w efek cie lob -
bo wa nia róż nych grup in te re sów te ma ty,
na któ rych te gru py chcą za ro bić. Ko niecz ne
jest tak że zna le zie nie opti mum kosz to we go
po mię dzy skut ka mi śro do wi sko wy mi dziś
i w przy szło ści. Trze ba, wresz cie, po waż nie
za cząć trak to wać nie frag men ty lecz ca łą de -
fi ni cję zrów no wa żo ne go roz wo ju, w któ rej
za pi sa na jest tro ska o przy szłość, ale bez po -
gar sza nia wa run ków ży cia dziś. W swo ich
wy gó ro wa nych am bi cjach do ty czą cych
zwłasz cza re duk cji CO2, Unia wy da je się
o tych kwe stiach za po mi nać. Po pie ram sta -
no wi sko Pa na Ka ni, że trze ba zna leźć pew ne
opty mal ne war to ści emi sji, któ re są do pusz -
czal ne. To sa mo do ty czy np. ochro ny ra dio lo -
gicz nej. Sta ra nie się o stwo rze nie za bez pie -
czeń re du ku ją cych cał ko wi cie emi sję ra dio -
nu kli dów, jest bez sen su, bo prze cież my ży -
je my w oto cze niu ra dio nu kli dów, któ re są
czę ścią na tu ry, czę ścią ży cia czło wie ka.

– F. Pcheł ka: – Ma my ca łą pa le tę barw
róż nych cer ty fi ka tów, któ re pod no szą kosz -
ty, ma my ku po wać po zwo le nia na emi sję
CO2, Pa kiet Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny
rów nież pod no si kosz ty. Gdy to wszyst ko
uwzględ nić, po ziom cen ener gii elek trycz nej
za czy na ry so wać się „prze ra ża ją co”. Czy
ktoś od po wie dział so bie na py ta nia: do ja -
kie go pu ła pu ce ny ener gii mo gą wzra stać
oraz, do któ re go mo men tu bę dą one ak cep to -
wal ne dla spo łe czeń stwa? Tech ni ka po zwa la
na zro bie nie nie mal wszyst kie go. Tyl ko czy
na sza go spo dar ka i spo łe czeń stwo wy trzy -
ma ją to? Czy przy sta nie na sze go bu dże tu,
rząd bę dzie mógł dać gwa ran cje na no we in -
we sty cje w ener ge ty ce? Czy jest nor mal -
nym, że w pew nych sy tu acjach mi ni ster śro -
do wi ska ma wię cej wła dzy niż rząd? Czy
ktoś do ko nał kom plek so wej ana li zy sy tu acji,
któ ra po zwa la ła by na udzie le nie od po wie dzi
na wcze śniej po sta wio ne py ta nia? 

– B. Re gul ski: – Pew ne zja wi ska, któ re
dzie ją się obec nie w ener ge ty ce, prze ra ża ją

Dr Mirosław Duda
– ARE

Dr inż. Jacek Jaśkiewicz 
– konsultant ds. ochrony środowiska

w ATMOTERM S.A.
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nas. Wy cho dzi na to, że prze spa li śmy pa rę
ostat nich lat. Już daw no wia do mo by ło, że
pew ne wy ma ga nia po ja wią się i na le ży się
do nich przy go to wać. I ma my, co ma my.
Gdy po ja wił się pro blem ko niecz no ści re -
duk cji emi sji CO2 o 20%, w swej na iw no ści
są dzi łem, że każ dy kraj Unii bę dzie mu siał
pod jąć wy si łek i osią gnąć ten cel. Oka za ło
się, że są tu lep si i gor si. Lep si, to np. Fran -
cja ze swo ją ener ge ty ką ją dro wą, Da nia
– z od na wial ną, Szwe cja – z hy dro ener ge ty -
ką. Gor si zaś, to np. Pol ska. Dla na krę ce nia
go spo dar ki Eu ro pa wy my śli ła swo ją „woj nę
z kli ma tem”, któ ra to uczy ni. Przy po mi na ją
mi się sło wa pew ne go an giel skie go biz nes -
me na. Otóż po wie dział on, że „my, w Wiel -
kiej Bry ta nii, to już nie wie le pro du ku je my,
bo to się nie opła ca. O wie le bar dziej jest
opła cal ne wy my śla nie no wych rze czy, któ re
sprze da my a pro duk cją niech zaj mą się in -
ni.” My je ste śmy w sy tu acji kra ju bę dą ce go
kon su men tem no wych tech no lo gii wy my -
ślo nych przez in nych. A tak że pe ten tem je śli
cho dzi o za si la nie w środ ki fi nan so we zgro -
ma dzo ne gdzie in dziej. IED mie ści się w tym
sche ma cie, jest ma szyn ką do wy da nia
znacz nych pie nię dzy, w okre ślo nym miej -
scu. Sy tu acja wy glą da ła by ina czej gdy by -
śmy mie li wła sne tech no lo gie, ale ich nie
ma my. Dla przy kła du: cie płow nic two już na
po cząt ku lat 2000-nych. ape lo wa ło do gór -
nic twa o stwo rze nie pro gra mu na rzecz czy -
ste go wę gla. Ozna cza ło by to ogra ni cze nie
pro ble mów za wią za nych z emi sją siar ki.
Kosz ty bo wiem in sta la cji od siar cza nia spa -
lin, w przy pad ku wę gli ni sko za siar czo nych
są dia me tral nie in ne niż w przy pad ku wę gli
wy so ko za siar czo nych, co w spo sób jed no -
znacz ny wy ka za ły prze pro wa dzo ne ba da -
nia. I co? – i nic. Praw do po dob nie gór nic two
uzna ło, że każ dy wę giel i tak sprze da. Za ja -
kiś czas, nie sprze da.

– S. Kry stek: – W dzia ła niach Unii
w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska do strze -
gam wie le ego izmów. Tym cza sem, po trzeb -
na jest jej so li dar ność ener ge tycz na, któ rej
nie wi dzę. Unia w swych dzia ła niach pro -
eko lo gicz nych nie mo że się tak że za my kać
w so bie, bez uwzględ nia nia te go co dzie je
się w tej ma te rii wo kół, na ca łym świe cie.

– A. Ka nia: – Pod trzy mu ję opi nię, że
dzia ła nia Unii w dzie dzi nie ochro ny śro do -
wi ska, któ rych uze wnętrz nie niem ko lej ne
dy rek ty wy do ty czą ce te go ob sza ru (ob sza ru
emi sji do po wie trza), są kom plet nie nie sko -
or dy no wa ne. Ta kon sta ta cja nie wy ni ka ze
spe ku la cji in te lek tu al nej, lecz z em pi rium
po cho dzą ce go choć by z mo jej fir my. Okre -
ślo na dy rek ty wa UE in du ku je na sze okre ślo -
ne przed się wzię cia in we sty cyj ne w dzie dzi -
nie ochro ny śro do wi ska, ra cjo nal ne w da -
nym mo men cie. Po, daj my na to, dwóch la -
tach po ja wia się no wa dy rek ty wa, któ ra ra -
cjo nal ność na szych przed się wzięć sta wia
pod zna kiem za py ta nia. W spo sób oczy wi sty
ge ne ru je to nie po trzeb ne, hor ren dal ne kosz -

ty. W tych wszyst kich dzia ła niach UE nie
do strze gam tak że my śle nia o pu ła pie do ja -
kie go moż na po no sić kosz ty ochro ny śro do -
wi ska, a kon kret nie po wie trza, bez za tra ce -
nia kon ku ren cyj no ści. Obec nie w Pol sce
35% kosz tów ener gii elek trycz nej dla prze -
my słu zwią za ne jest z pro wa dze niem okre -
ślo nej po li ty ki eko lo gicz nej. A to do pie ro
po czą tek.

– J. Jaś kie wicz: – Nie jest jed nak tak, że
w Unii nikt nie przej mu je się kosz ta mi
ochro ny śro do wi ska. Każ dy akt praw ny po -
prze dza ją do głęb ne, bar dzo sze ro kie ana li zy
eko no micz ne, mo gę o tym za pew nić, bo nie -
któ re z nich stu dio wa łem. I gdy by z owych
ana liz wy ni ka ło, że okre ślo ne dzia ła nia,
z punk tu wi dze nia ca łej Unii, są nie opła cal -

ne, to by ich nie pod ję to. Z punk tu wi dze nia
po szcze gól nych kra jów wy glą da to, nie ste ty,
nie co ina czej. Dla te go też po win ni śmy do -
ma gać się, aby ta kie sze ro kie, do głęb ne ana -
li zy skut ków okre ślo nych ak tów praw nych,
by ły ro bio ne tak że dla po szcze gól nych kra -
jów. Ta kich ana liz, de cy du ją cych o na szej
przy szło ści, nie ro bi nie tyl ko Unia, ale tak -
że my sa mi.

– M. Du da: – Rów nież ja stu dio wa łem
bar dzo wie le unij nych ana liz, o któ rych mó -
wił mój przed mów ca. One bu dzą bar dzo
wie le wąt pli wo ści co do za ło żeń i, nie ste ty,
są ten den cyj ne.

– A. Ka nia: – One są opra co wy wa ne
na ba zie uśred nio nych da nych eu ro pej -
skich, któ re ma ją się ni jak do wa run ków
pol skich.

– J. Jaś kie wicz: – Jed nak dla sze re gu kra -
jów po dej mo wa ne dzia ła nia na pod sta wie ta -
kich ana liz są opła cal ne. Trud no so bie wy -
obra zić, że np. Niem cy zgo dzą się na coś, co
jest dla nich nie ko rzyst ne.

– E. Wró blew ska: – Chcia ła bym wró cić
jesz cze na chwi lę do wąt ku, któ ry po ru szo no
wcze śniej. Dzia ła nia Unii Eu ro pej skiej są
na pę dza ne ocze ki wa niem, że roz wój no -
wych tech no lo gii bę dzie ko łem za ma cho -
wym go spo dar ki. Naj bar dziej roz wi nię te
kra je Unii nie wi dzą już sie bie w epo ce in du -
strial nej, lecz post in du strial nej. Tym cza -
sem, w Pol sce nie ma po li ty ki pro mo wa nia
no wych tech no lo gii, na sza go spo dar ka
pod wzglę dem in no wa cyj no ści jest, mó wiąc
de li kat nie, w ogo nie Unii.

– B. Re gul ski: – Przez naj wy żej roz wi nię -
te kra je Unii je ste śmy po strze ga ni tro chę jak
Chi ny – są rę ce do pra cy i miej sca na lo ka li -
za cję za kła dów pro duk cyj nych. Po win ni śmy
przejść me ta mor fo zę i za cząć sprze da wać
myśl, a nie rę ce do pra cy i miej sca do bu do -
wy za kła dów.

– M. Du da: – Gu ru Ko mi sji Eu ro pej skiej
ds. ener ge ty ki po strze ga Pol skę w przy szło -
ści ja ko kraj, któ ry na dal bę dzie two rzył war -
tość do da ną w prze my śle.
• W ne go cja cjach nad Dy rek ty wą IED

Pol ska od nio sła spo ry suk ces po le ga ją cy
na „wy rwa niu jej spo rej licz by zę bów”.
Dzię ki nam wpro wa dzo no spo ro me cha ni -
zmów „roz mięk cza ją cych” tę Dy rek ty wę.
Dol na gra ni ca obo wią zy wa nia Dy rek ty wy
to moc źró dła 50 MW oraz moc po je dyn cze -
go ko tła 15 MW. To stwa rza nie rów ne wa -
run ki kon ku ren cji. Po wsta je sy tu acja,
w któ rej jed no przed się bior stwo wy po sa żo -
ne np. w 5 ko tłów WR -10 (moc w pa li wie
po wy żej 50 MW, ale każ dy z ko tłów o mo cy
po ni żej 15 MW) nie bę dzie mu sia ło wy po sa -
żać in sta la cji w wy so ko wy daj ne urzą dze nia
oczysz cza ją ce spa li ny, a przed się bior stwo
wy po sa żo ne np. w dwa ko tły WR -25 ta ki
obo wią zek bę dzie mia ło. Czy w tej sy tu acji
po win no się w pol skim usta wo daw stwie
wpro wa dzić za ostrzo ne wy ma ga nia tak że
dla mniej szych in sta la cji?

Adam Kania
– Główny Energetyk w Zakładach Azotowych

PUŁAWY S.A., przedstawiciel Forum Odbiorców
i Użytkowników Energii

Franciszek Pchełka
– Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie
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– B. Re gul ski: – Mu si my pić pi wo, któ re
na wa ży li śmy w prze szło ści. Tych pro ble mów
by nie by ło, gdy by śmy stwo rzy li sen sow ną
po li ty kę w za kre sie ogrze wa nia. A więc gdy -
by w tym ob sza rze był po rzą dek i od po wie -
dzial ność. Przez la ta kon se kwen cja mi dzia łań
na rzecz ochro ny śro do wi ska ob cią że ni by li
je dy nie przed się bior cy, a w na szej bran ży za -
wo do wi do staw cy cie pła. Np. szkół, czy szpi -
ta li po sia da ją cych ko tłow nie w ogó le to nie
ob cho dzi ło. Dziś ma my sy tu ację ta ką, że
z jed nej stro ny – w do mach jed no ro dzin nych
pa li się, by je ogrzać, czym się chce, nie ba -
cząc na emi sje. Z dru giej zaś – w cie płow -
niach za wo do wych trwa wal ka o re duk cję
nie mal każ de go ki lo gra ma emi sji. W in nych
kra jach zro bio no z tym już po rzą dek, np.
w okre ślo nych re gio nach ogra ni cza jąc uży -
wa nie okre ślo nych pa liw. „Le żą” me cha ni -
zmy ad mi ni stra cyj ne, pla no wa nie prze strzen -
ne i ener ge tycz ne, co po rząd ko wa ło by pla no -
wa nie w za kre sie in we sty cji ener ge tycz nych.
We wszyst kich do ku men tach Unii do ty czą -
cych ochro ny śro do wi ska mó wi się o ko -
niecz no ści pod no sze nia świa do mo ści eko lo -
gicz nej i ener ge tycz nej spo łe czeń stwa. Czy
moż na z peł ną od po wie dzial no ścią po wie -
dzieć, że na tym po lu ro bi my ile trze ba?
• Jak to zmie nić, co w tej sy tu acji zro bić?
– B. Re gul ski: – Po trzeb na jest tu in ge ren -

cja pań stwa. De cy zje bę dą trud ne, ale nie
do unik nię cia.

– A. Ka nia: – By wa, że ener ge ty ka prze -
my sło wa za si la w cie pło ca łe mia sta. Ener -
gia wy twa rza na jest w ko ge ne ra cji, wia do -
mo więc, że efek tyw ność wy ko rzy sta nia pa -
li wa pier wot ne go jest tu bar dzo wy so ka.
W ta kich ra zach pra wo nie po win no ze zwa -
lać na od cho dze nie przez od bior ców od cen -
tral ne go, sie cio we go ogrze wa nia, a przy naj -
mniej pra wo po win no być tak skon stru owa -
ne aby pre fe ro wać cen tral ny spo sób za si la -
nia w cie pło. Ra dą, cho ciaż nie po pu lar ną,
był by tu po da tek wę glo wy, któ ry wy rów ny -
wał by wa run ki kon ku ren cji.
• Gdy za czą łem mó wić o po dat ku wę glo -

wym w obec no ści waż nych osób, to nie mal
nie zo sta łem po bi ty. Po wie dzia no mi, że jest
to obec nie spo łecz nie nie do pusz czal ne. Ten
po da tek ozna czał by wzrost ce ny to ny wę gla
o oko ło 120 zł.

– B. Re gul ski: – W prze cią gu ostat nich
kil ku lat ce na wę gla, bez te go po dat ku, i tak
ule gła w Pol sce po dwo je niu.

– M. Du da: – Mam po waż ne pro ble my
z ogar nię ciem Dy rek ty wy IED. Po jej prze -
stu dio wa niu ro dzi się py ta nie: po co ta kie
szcze gó ło we re gu la cje? Nie ste ty, Unia ma
skłon ność do ta kich re gu la cji, któ re w trak -
cie re ali za cji owo cu ją ma są róż ne go ro dza ju
pu ła pek. Wpro wa dza jąc po da tek wę glo wy
moż na by z tej Dy rek ty wy wy kre ślić wszyst -
kie szcze gó ło we re gu la cje, stwa rza jąc rów -
no cze śnie rów ne wa run ki kon ku ren cyj no ści.
Nie ro zu miem opo ru przed wpro wa dze niem
te go ro dza ju po dat ku.

– J. Jaś kie wicz: – Dy rek ty wa IED jest
obec nie im ple men to wa na do pol skie go pra -
wa. Ko rek ta tej Dy rek ty wy jest moż li wa, bo -
wiem w 2016 r. prze wi dzia ny jest jej prze -
gląd. Co zaś ty czy wpro wa dze nia po dat ku
wę glo we go, to na fo rum Unii ca ły czas są
na ten te mat pro wa dzo ne dys ku sje. Zde cy -
do wa nie prze ciw na je go wpro wa dze niu jest
obec nie Wiel ka Bry ta nia. Trud no do ciec ja -
kie sto ją za tym ra cje. Chciał bym w tym
miej scu po wie dzieć tak że, że je śli cho dzi
o re ali za cję dy rek ty wy do ty czą cej ja ko ści
po wie trza (CA FE), to ma my po waż ną licz bę
miesz kań ców, któ rzy ży ją na te re nach gdzie
są prze kro czo ne nor my. W związ ku z tym,
Ko mi sja Eu ro pej ska pod ję ła pierw sze kro ki,
prze ciw ko Pol sce, na dro dze do wy stą pie nia
w tej spra wie do Try bu na łu Eu ro pej skie go.

W mo jej fir mie ana li zo wa li śmy wy so kość
kar, ja kie mo gą być za są dzo ne dla nas. Otóż
mo gą one wy nieść, na wet, 300 tys. eu ro
za każ dy dzień nie do trzy ma nia stan dar dów
ja ko ści po wie trza. Pol ska wy stą pi ła do Unii
o prze dłu że nie ter mi nów, w któ rych ja kość
po wie trza w sze re gu stre fach po win na być
osią gnię ta, ale to wa rzy szą ce te mu pla ny
dzia ła nia na rzecz po pra wy ja ko ści po wie -
trza zo sta ły przy ję te tyl ko dla nie wie lu stref.
W pla nach tych, po za dzia ła nia mi wspie ra ją -
cy m, znaj du je się tak że eli mi na cja spa la nia
wę gla, szcze gól nie w pie cach do mo wych.

– B. Re gul ski: – Me cha ni zmy pań stwa
nie są tyl ko od te go „by wszyst kim do go -
dzić”. W ra mach re ali za cji okre ślo nych ce -
lów, mu szą być wpro wa dza ne pew ne ry go ry
i ogra ni cza ne nie któ re swo bo dy jed no stek.
Przy kła dem bu do wa dróg, gdy cel wyż sze go
rzę du pro wa dzi do na ru sze nia in te re sów jed -
nost ki, oczy wi ście za sto sow ną re kom pen sa -
tą. Dzia ła tu spec usta wa, a po wi nien to być
ka non. Oczy wi ście prze obra że nie cie płow -
nic twa w Pol sce w okre ślo nym kie run ku
mu si uzy skać wspar cie na po zio mie le gi sla -
cyj nym i spo łecz nym. 

– E. Wró blew ska: – Nor my unij ne, tak
na praw dę, są ad re so wa ne do kra jów bo ga -
tych, bę dą cych na in nym eta pie roz wo ju.
W Pol sce są du że ob sza ry bie dy, bez ro bo cia
struk tu ral ne go, bra ku je miesz kań. To no we
miesz kal nic two po win no speł niać wszyst kie
wy ma ga nia efek tyw no ści ener ge tycz nej.
Nie ste ty, pó ki co, nie moż na uzy skać zgo dy
spo łecz nej na wpro wa dze nie ta kich dro gich
obo wiąz ków.

– A. Ka nia: – Trze ba wspo mnieć o pro -
jek cie usta wy o bi lan so wa niu SO2 i NOx. On
wi si nad prze my słem i ener ge ty ką od kil ku
lat i wy ni ka z nie zbyt for tun nych za pi sów
w Trak ta cie Ak ce syj nym, By ło by wszyst ko
w po rząd ku, gdy by rzecz do ty czy ła wszyst -
kich państw UE. Nie ste ty, do ty czy prak tycz -
nie tyl ko Pol ski. Ten akt praw ny przy go to -
wy wa ny jest do wdro że nia od stycz nia przy -
szłe go ro ku i bę dzie szko dli wy dla pol skie go
prze my słu. Wy dre nu je bo wiem ko lej ne pie -
nią dze z pol skie go prze my słu, któ re mo gły -
by być prze zna czo ne na in we sty cje z za kre -
su ochro ny po wie trza.
• Je stem jed nym z po my sło daw ców tej

usta wy, choć nie w wer sji ja ka praw do po -
dob nie wej dzie w ży cie. Ta usta wa mia ła być
po mo cą dla firm w do sto so wa niu się do wy -
ma gań UE. Ty le, że w pier wot nej wer sji tzw.
opła ta za stęp cza mo gła być za wie sza -
na w mo men cie gdy ktoś pro wa dzi in we sty -
cję. W obec nej wer sji usta wy, te go nie ma. 

– J. Jaś kie wicz: – Usta wa ta słu żyć bę -
dzie rów nież re ali za cji dy rek ty wy pu ła po -
wej, w któ rej wiel ko ści emi sji za nie czysz -
czeń dla po szcze gól nych kra jów są ak tu al nie
ne go cjo wa ne, a ich speł nie nie mo że do pie ro
sta no wić pro blem. 
•W spo sób szcze gól ny Dy rek ty wa do tknie

pol skie cie płow nic two w ma łych i śred nich

Bogusław Regulski
– Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej

Ciepłownictwo Polskie

Elżbieta Wróblewska
– Główny Specjalista w Departamencie Energetyki

Ministerstwa Gospodarki
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mia stach, gdzie źró dła mi cie pła są wę glo we
ko tły WR. Po nieść trze ba bę dzie zna czą ce
kosz ty bu do wy in sta la cji oczysz cza ją cych
spa li ny. Rów no cze śnie, po ja wi się koszt za -
ku pu upraw nień do emi sji CO2. Czy i jak
cie płow nic two wy ko rzy stu ją ce wę giel ma
szan se po zo sta nia kon ku ren cyj nym w sto -
sun ku do in dy wi du al ne go ogrze wa nia? Czy
nie na le ży opra co wać pro gra mu wy co fa nia
wę gla z cie płow nic twa?

– B. Re gul ski: – Pra wie na pew no cie -
płow nic two, w spo rej pew nie czę ści, prze -
sta nie być wę glo wym. Dla te go, że bę dzie
na nim spo czy wa ło zbyt du żo obo wiąz ków
ze wnętrz nych, któ rym cięż ko bez zmian bę -
dzie spro stać. W tym ob sza rze cze ka nas
prze kształ ce nie czę ści pro duk cji na ener gię
od na wial ną, roz wój ko ge ne ra cji. To się już
dzie je. O przy szło ści ma jąt ku ja kim dys po -
nu je my w pol skim cie płow nic twie za de cy -
du je bar dzo wie le czyn ni ków, z któ rych jed -
ne już dzia ła ją, na to miast in ne do pie ro się
po ja wią. Kwe stia ist nie nia cie płow nic twa
sie cio we go, to nie tyl ko pro blem ko ge ne ra -
cji i wę gla. To prze bieg in fra struk tu ry li nio -
wej, tzn. gdzie po ło żyć ru rę i na ja kich wa -
run kach. W ener ge ty ce te kwe stie za ła twia ne
są ku chen ny mi drzwia mi i na po zio mie pań -
stwa, więc jest ła twiej. W cie płow nic twie te
spra wy za ła twia ne są na po zio mie sa mo rzą -
dów i tu jest trud niej. Nad cie płow nic twem
wi si więc bar dzo wie le za gro żeń, ale są dzę,
że przy do brej wo li oraz uświa do mie niu spo -
łe czeń stwu jak wiel ki po ten cjał oszczęd no -
ści tkwi w tym ob sza rze, upo ra nie się z za -
gro że nia mi jest moż li we.

– M. Du da: – Do strze gam ogra ni czo ną
ro lę wę gla w cie płow nic twie, ze wzglę du na
obec ne jak i spo dzie wa ne wy ma ga nia śro do -
wi sko we. Na to miast nie prze kre ślał bym go
zu peł nie ze wzglę du na bi lans wszyst kich
no śni ków ener gii pier wot nej. Dziś wszy scy
za chwy ca my się per spek ty wa mi zwią za ny -
mi z ga zem łup ko wym, a nad nim wi si wie le
zna ków za py ta nia. Ma my, acz kol wiek nie ra -
cjo nal ne, ale sil ne, opo ry przed ener ge ty ką
ją dro wą. Ener ge ty ka od na wial na ma swo je
ogra ni czo ne za so by po ra cjo nal nych kosz -
tach. Je że li uwzględ ni my te wszyst kie czyn -
ni ki, w tym roz po zna ne do tych czas na świe -
cie za so by wę gla i ga zu, to ro dzi się py ta nie:
czym pa lić je śli nie wę glem? W tym kon tek -
ście klu czo we go zna cze nia na bie ra ją dzia ła -
nia pań stwa, któ re po win no wy mu sić ra cjo -
nal ne użyt ko wa nie ener gii.

– J. Jaś kie wicz: – Je że li nie bę dzie ban -
kruc twa Unii, je śli bę dzie kon ty nu owa na jej
po li ty ka ener ge tycz no-kli ma tycz na oraz
ochro ny po wie trza, je śli nie po ja wią się no -
we tech no lo gie, to szan se dla wę gla w cie -
płow nic twie w 2050 r. bę dą ogra ni czo ne.
W tej sy tu acji ro dzi się py ta nie: czy ma sens
in we sto wa nie obec nie w elek tro cie płow nie,
czy cie płow nie, opa la ne wę glem, gdyż po -
win ny one pra co wać co naj mniej 40 lat? Dla
cie płow nic twa po wi nien po wstać stra te gicz -

ny plan roz wo ju uwzględ nia ją cy obec ne
i przy szłe uwa run ko wa nia.

– B. Re gul ski: – Da się zbu do wać cie -
płow nic two „z ru rą” przy ja zne dla śro do wi -
ska. Po ka zu je to cie płow nic two Da nii – bar -
dzo wy re gu lo wa ne oraz Szwe cji – bar dzo li -
be ral ne. W cie płow nic two trze ba wprząc
i śmie ci, i ener ge ty kę od na wial ną, i gaz. Ale
mu si być tak jak w Da nii, że gdy oby wa tel
pój dzie do skła du opa ło we go i ku pi olej opa -
ło wy, to oprócz je go ce ny za pła ci ogrom ny
po da tek w po sta ci opła ty eko lo gicz nej. Je śli
ktoś ma ta ki ka prys, to pro szę. Je śli nie, to
w cie pło za opa tru je się w re gio nal nym
przed się bior stwie cie płow ni czym, w któ rym
ce na cie pła nie jest ob cią żo na po dat kiem
eko lo gicz nym. Ma my ma ją tek, po ten cjał
aby mieć to sa mo, na wet zwa żyw szy, że
w roz wo ju ko ge ne ra cji prze spa li śmy wie le

lat. W Da nii i Szwe cji, w nie któ rych re gio -
nach, też uży wa się wę gla w cie płow nic twie,
ale w sy tu acjach awa ryj nych, dla zbi lan so -
wa nia po trzeb. W bi lan sie jest to 6–10%. To
wszyst ko umoż li wia cie płow nic twu ofe ro -
wa nie cie pła po ce nach bar dziej atrak cyj -
nych niż w przy pad ku in ne go roz wią za nia
pro ble mu.

– A. Ka nia: – Przy ta kiej a nie in nej po li -
ty ce śro do wi sko wej Unii, w pol skiej ener ge -
ty ce prze my sło wej bę dzie na stę po wał stop -
nio wy zmierzch wę gla. Pro gno zo wa ne ob -
cią że nia kosz ta mi ochro ny po wie trza tej
ener ge ty ki spra wią, że kon ku ren cyj ną sta nie
się ge ne ra cja a przede wszyst kim ko ge ne ra -
cja ga zo wa. Szan se dla wę gla mo gą się po ja -
wić przy sko ku tech no lo gicz nym umoż li -
wia ją cym pro duk cję ga zu syn te zo we go po -
przez zga zo wa nie wę gla (ta kich efek tyw -
nych in sta la cji funk cjo nu je już na świ cie kil -
ka dzie siąt), w po łą cze niu z do pra co wa ną
tech no lo gią CCS po wią za ną np. z wy do by -
ciem ga zu lub z tech no lo gia mi wy ko rzy stu -
ją cy mi CO2 w prze my śle.

– F. Pcheł ka: – Chciał bym aby sa mo rzą -
do wiec, któ ry ma w per spek ty wie rok 2016
i nie ma pie nię dzy, do wie dział się co ze
swo im cie płow nic twem ma zro bić. To wa -
rzy stwo Go spo dar cze Pol skie Elek trow nie
współ pra cu je z Mi ni ster stwem Śro do wi ska,
sa mo rzą dow ca mi nad pro ble ma mi wy ni ka -
ją cy mi z Dy rek ty wy IED. Dys ku tu je my
w ze spo łach pro ble mo wych, wy na ję li śmy
na wet pry wat ną fir mę, któ ra zaj mu je się ty -
mi za gad nie nia mi. Ogrom ną ba rie rą jest tu
ni kły po ziom świa do mo ści eko lo gicz nej
i ener ge tycz nej przed sta wi cie li sa mo rzą du
te ry to rial ne go.

– E. Wró blew ska: – Nie ma wąt pli wo ści,
że unij na po li ty ka ener ge tycz na, śro do wi -
sko wa jest po li ty ką zde cy do wa nie an ty wę -
glo wą. Na to miast z ra por tów Mię dzy na ro -
do wej Agen cji Ener gii w spo sób jed no -
znacz ny wy ni ka, że w cią gu naj bliż szych de -
kad w świa to wej ener ge ty ce bę dzie do mi no -
wał jed nak wę giel. Ma my tu więc ja kąś
sprzecz ność. Unia trak tu je wę giel ja ko pa li -
wo przej ścio we do pó ki nie roz wi nie się źró -
deł ener gii od na wial nej, al bo też ta kich al ter -
na tyw nych, któ re speł nią wy ma ga nia śro do -
wi sko we ja kich żą da Unia. To sta wia
przed Pol ską ogrom ne wy zwa nia.

– S. Kry stek: – Wy da je mi się, że Unii
Eu ro pej skiej nie uda się prze ko nać świa ta
do tak po waż nej re duk cji emi sji CO2 ja ką
pla nu je. W związ ku z tym, z cza sem, bę dzie
się mu sia ła wy co fać z tych nad mier nie am -
bit nych za mie rzeń, bo go spo dar ka Unii nie
wy trzy ma hor ren dal nie wy so kich cen ener -
gii wy ge ne ro wa nych przez in we sty cje, któ re
po zwo lą speł nić ener ge ty ce wy ma ga nia eko -
lo gicz ne. Rów no cze śnie, UE zo sta ła w ty le
je śli cho dzi o tech no lo gie zwią za ne z na pę -
dem sa mo cho dów ener gią elek trycz ną. Gdy
emi sja ze środ ków lo ko mo cji sta je się co raz
po waż niej szym pro ble mem.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– PW

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska



• Wie lo krot nie sy gna li zo wa łem w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, że
je ste śmy nie ja ko „z ty łu” z sy gna li za cją for mal no -praw ną do ty czą -
cą re duk cji emi sji. Za chwi lę po ja wi się roz po rzą dze nie, że w ro -
ku 2016 bę dzie obo wią zy wał stan dard „ta ki to a ta ki”. To le d wie
za pięć lat. W 2020 r. bę dą na stęp ne, ostrzej sze wy mo gi, je stem te -
go pew ny. Czy nie moż na sy gna li zo wać te go już dziś, na wet gdy po -
tem mie li by śmy się z te go wy co fać? Tak już by ło w hi sto rii pol skich
re gu la cji do ty czą cych emi sji.

– M. Du da: – Mam za strze że nia do usta la nia cza so wych ce zur re -
ali za cji pew nych ce lów, bo z te go wy ni ka ją sa me kło po ty. Po win no
się je dy nie wska zy wać pew ną okre ślo ną per spek ty wę. Gdy bo wiem
wska zu je się okre ślo ne ter mi ny, to jest jak z bu do wą au to strad
w Pol sce. One są bu do wa ne, ale od po cząt ku by ło wia do mo, że
w za ło żo nych ter mi nach nie zbu du je my ich ty le ile zo sta ło za de kla -
ro wa ne.

– A. Ka nia: – Po win ni śmy po stę po wać jak Chiń czy cy. Oni
(w uprosz cze niu) po wie dzie li Unii: – roz wi ja li ście się w XIX i XX
wie ku ma jąc ogrom ne emi sje. Te raz my się roz wi ja my i emi tu je my.
Jesz cze tro chę po emi tu je my i za cznie my re du ko wać. Fran cja ge ne ru -
je na wę glu 5% ener gii elek trycz nej, Wło chy – 9%, Niem cy
– 30–35%, Pol ska – 95%. Nam, tak jak Chiń czy kom, na dzia ła nia
ogra ni cza ją ce emi sje do po wie trza po trze ba wię cej cza su.
• 50 lat te mu za czę to w Pol sce bu do wać cie płow nie sys te mo we.

Na to miast już od 20 lat mó wi ło się, że wej dzie my do Unii, że tam są
ostre nor my emi sji, że jest po li ty ka kli ma tycz na itp. Już 20 lat przy -
sto so wu je my się. To aż tro chę wstyd cią gle mó wić, że ma my za ma -
ło cza su.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Źródło: COM (2011)112/4provisional

Mapa drogowa do konkurencyjnej gospodarki w 2050 r.

Źródło: EEA 2010. Środowisko Europy 2010 – Stan i Prognozy. Europejska
Agencja Środowiska, Kopenhaga, wg EEA Air Base, Project Urban Audit (CSI 04)

Odsetek ludności zamieszkującej obszary miejskie,
gdzie stężenia przekraczają wartości dopuszczalne (kraje EEA)
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Wzra sta ją ce wy ma ga nia eko lo gicz ne w kra jach Unii Eu ro pej skiej, zwłasz cza w za kre sie emi sji ga zów cie plar nia nych,
co w ener ge ty ce do ty czy przede wszyst kim emi sji CO2, za gra ża ją wy ko rzy sta niu i roz wo jo wi wę glo wych źró deł ener gii
elek trycz nej ze wzglę du na ko niecz ność po no sze nia kosz tów za ku pu upraw nień do emi sji CO2, lub bu do wy kosz tow nych
in sta la cji wy chwy tu i skła do wa nia dwu tlen ku wę gla (CCS).

Kosz ty za ku pu upraw nień do emi sji CO2 za le żą przede wszyst kim od wy mo gów do ty czą cych tem pa re duk cji emi sji ga -
zów cie plar nia nych okre śla ne go w prze pi sach praw nych UE. We dług Dy rek ty wy 2009/28/WE liczba upraw nień do emi -
sji CO2 w ca łej Wspól no cie po win na zmniej szać się w spo sób li nio wy, co rocz nie o 1,74% wo lu me nu upraw nień wy da -
wa nych przez pań stwa człon kow skie, zgod nie z de cy zja mi Ko mi sji do ty czą cy mi kra jo wych pla nów roz dzia łu upraw nień
na la ta 2008–2012, tak aby osią gnąć za ło żo ny w Pa kie cie Kli ma tycz no -Ener ge tycz nym cel re duk cji emi sji o co naj -
mniej 20% do 2020 ro ku, w od nie sie niu do 1990 r.

Ko mi sja ma jed nak o wie le bar dziej am bit ne pla ny, któ re przed sta wio no w przy ję tej 8 mar ca 2010 r. ma pie dro go wej
re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych o 80–95% do ro ku 2050, co ozna cza prak tycz nie li kwi da cję wę gla ja ko no śni ka
ener gii pier wot nej w wy twa rza niu ener gii elek trycz nej i cie pła.

Jed no cze śnie, za gro żo ny jest roz wój ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce ze wzglę du na no wy im puls obaw przed tą tech no -
lo gią w wy ni ku wy da rzeń w Fu ku shi mie. Oba wy te w Pol sce są pod sy ca ne nie tyl ko przez Gre en pe ace, ale rów nież przez
nie któ rych przed sta wi cie li pol skiej na uki. Pro po nu je się funk cjo no wa nie ener ge ty ki bez wę gla i ato mu. Jest to per spek -
ty wa o ogrom nych skut kach dla pol skiej go spo dar ki. Z te go wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach
„Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po sta no wi li -
śmy po świę cić te ma to wi pod ha słem „Czy moż li we jest funk cjo no wa nie ener ge ty ki w Pol sce bez wę gla i ato mu?”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej PW,
– An drzej Pa try cy – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ener go pro jekt War sza wa SA,
– Ma riusz W. Ró żac ki – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny RA FA KO S.A.,
– Ma ciej We so łow ski – Ge ne ral ny Pro jek tant w „Ener go pro jekt – Ka to wi ce” S.A.,
– prof. Grze gorz Wroch na – Dy rek tor Na ro do we go Cen trum Ba dań Ją dro wych,
– Elż bie ta Wró blew ska – Głów ny Spe cja li sta w De par ta men cie Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki. 
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: dr Mi ro sław Du da ARE – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek – Dy rek tor Ge -

ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.
Dalej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Czy możliwe jest
funkcjonowanie energetyki w Polsce

bez węgla i atomu?
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• Ty tuł dzi siej szej dys ku sji, któ rym jest py -
ta nie: czy moż li we jest funk cjo no wa nie ener -
ge ty ki w Pol sce bez wę gla i ato mu? – dla lu dzi
zna ją cych się na rze czy ma cha rak ter re to -
rycz ny. Od po wiedź na tak po sta wio ne py ta nie
brzmi bo wiem jed no znacz nie – nie. Nie prze -
szka dza to jed nak nie któ rym śro do wi skom na -
uko wym, a zwłasz cza eko lo gicz nym są dzić
na ten te mat coś dia me tral nie in ne go. Uwa ża -
ją one, że roz wi ja jąc od na wial ne źró dła ener -
gii oraz oszczę dza jąc ją, po przez zwięk sze nie
efek tyw no ści jej wy ko rzy sta nia, da my so bie
ra dę bez wę gla i ato mu. Te go ty pu po glą dy
wspie ra Ko mi sja Eu ro pej ska, któ ra opra co -
wa ła do ku ment ma pa dro go wa 2050, uka zu -
ją cy per spek ty wy UE dla ener ge ty ki nie mal
bez e mi syj nej. Ten do ku ment zo stał opra co wa -
ny przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. dzia łań
w spra wie kli ma tu Ko mi sji Eu ro pej skiej
i przy po mi na pro jek cję ma rzeń eko lo gów. Gdy
przyj rzeć się ana li zie wpły wu przed się wzięć
prze wi dzia nych w tym do ku men cie – to ogar -
nia strach. Tak po waż ny do ku ment zo stał wy -
da ny na pod sta wie ana liz trak tu ją cych UE ja -
ko zin te gro wa ną ca łość. Za ło że nie ta kie pro -
wa dzi au to ma tycz nie do błęd nych wnio sków.
Zdzi wie nie mu si bu dzić brak kry ty ki ge ne ral -
nych za ło żeń te go do ku men tu. Je że li bo wiem
prze kształ cą się one w wy ma ga nia praw ne
UE, to ta ki kraj jak Pol ska od czu je to bar dzo
bo le śnie. Je że li za ło żyć, że Pol ska bę dzie zmu -
szo na do re ali za cji stra te gii roz wo ju ener ge ty -
ki bez wę gla i ato mu, z ja ki mi kon se kwen cja -
mi eko no micz ny mi i spo łecz ny mi na le ży się li -
czyć dla go spo dar ki i sek to ra ener ge tycz ne go
w sze ro kim sen sie, a więc rów nież dla gór nic -
twa wę gla ka mien ne go i bru nat ne go?

– J. Le wan dow ski: – Po raz pierw szy ma my
do czy nie nia z sy tu acją, gdy po li ty cy i praw ni -
cy usi łu ją na kła dać pew ne zo bo wią za nia
na prze mysł, nie cze ka jąc aż po wsta ną tech no -
lo gie po zwa la ją ce zre ali zo wać owe zo bo wią -
za nia. Od mien nie niż wów czas gdy wpro wa -
dza no obo wią zek głę bo kie go od siar cza nia
i oda zo to wa nia spa lin – sto sow ne tech no lo gie
już ist nia ły, by ły do pra co wa ne. To wszyst ko
dzie je się przy tym w sy tu acji gdy pro blem ma
ogrom ny wy miar spo łecz ny. Wcze śniej czy
póź niej, le piej czy go rzej z tech no lo gią od se pa -
ro wa nia CO2 od spa lin upo ra my się. Na to miast
nie wy obra żam so bie aby w krót kim cza sie
moż li we by ło uzy ska nie ak cep ta cji od spo łe -
czeń stwa „by kła dło się spać na dwu tlen ku wę -
gla”. Ce lo wo uży wam ta kie go prze ry so wa ne go
okre śle nia, bo nie trud no so bie wy obra zić, że
ta kie bę dą pa da ły, jak rów nież i in ne w ro dza ju
„za miast bu dzi ka, bę dzie cię bu dził syk dwu -
tlen ku wę gla”. Ko lej ny pro blem, ja ki się tu po -
ja wia, to ko niecz ność na ucze nia się, nie wiem
w jak od le głej per spek ty wie, ma ga zy no wa nia
ener gii elek trycz nej, a nie dwu tlen ku wę gla.

To wszyst ko mu si kosz to wać. Tym cza sem,
nie spo sób po wie dzieć ja ka jest spo łecz nie ak -
cep to wal na ce na ener gii dzi siaj, za lat 10
i lat 20. Pa mię tam jak prze wi dy wa li śmy, że
gdy MWh bę dzie kosz to wa ło 200 zł, to pol ska

go spo dar ka prze sta nie ist nieć. Ty le kosz tu je
i nie dzie je się nic. Nie mniej są dzę, że w per -
spek ty wie ro ku 2050 prę dzej osią gnie my suk -
ce sy w ko smo sie, dziś trud no wy obra żal ne, niż
na uczy my się za spo ka jać po trze by ener ge tycz -
ne czło wie ka bez emi sji CO2.
• Wspo mnia ny wcze śniej do ku ment Ko mi -

sji Eu ro pej skiej stwier dza, iż za ło żo ne w nim
ce le moż na osią gnąć zwięk sza jąc ce nę upraw -
nień do emi sji ga zów cie plar nia nych, w prze -
dzia le od 100 do 370 eu ro za to nę wy emi to wa -
ne go CO2. To trud no na wet so bie dziś wy obra -
zić, ozna cza ło by bo wiem, że ener gia elek trycz -
na z wę gla mu sia ła by zdro żeć do 370 eu ro
za MWh. Ozna cza ło by to tak że m.in., tyl ko
w la tach 2040–2050, po nad 500 mld eu ro na -
kła dów in we sty cyj nych na ener ge ty kę rocz -
nie. Ska la tych in we sty cji jest rów nież trud no
wy obra żal na. Nie za po mi naj my tak że, że

w Pol sce to wa rzy szy ła by te mu li kwi da cja sek -
to ra wę glo we go.

– M.W. Ró żac ki: – To, że kry zys roz le je się
na Eu ro pę, jest nie mal pew ne. Nic nie otrzeź -
wia tak umy słów, nie ra cjo na li zu je dzia łań jak
brak pie nię dzy. Hisz pa nia za in we sto wa ła bar -
dzo wie le pie nię dzy w ener ge ty kę so lar ną.
„Suk ce sy” w tym ob sza rze za wdzię cza ła do ta -
cjom do tej technologii. Na nie moż na so bie po -
zwo lić gdy się jest bo ga tym. Gdy na to miast za -
czy na bra ko wać pie nię dzy, trze ba się w spo sób
bez względ ny pod dać lo gi ce praw eko no micz -
nych, rzecz ca ła za czy na się ry so wać w zu peł -
nie in nym świe tle. W Hisz pa nii ma my więc
obec nie do czy nie nia z ma so wą plaj tą firm
zwią za nych z ener ge ty ką so lar ną. Iden tycz na
sy tu acja ma miej sce na Wę grzech ze źró dłem
ga zo wym. No we, o mo cy 400 MW stoi, bo li -
czo no na dro gie cer ty fi ka ty. Oka za ło się, że sta -
re źró dła wę glo we, ni sko spraw ne, bo sto so wa -
ne w tej ener ge ty ce tech no lo gie są bar dzo prze -
sta rza łe, pro du ku ją o wie le tań szą ener gię.

Je stem prze ko na ny, że stra te gicz ne pro gra -
my UE, od no szą ce się do ener ge ty ki, bar dzo
szyb ko ule gną zmia nie. Wy mu si to kry zys
i brak pie nię dzy. Dziś trze ba ra to wać sy tu ację,
a nie pro mo wać pro gra my, tech no lo gie, któ re
po głę bia ją pro ble my eko no micz ne.

Bez ener gii nie ma nic, za mie ra ży cie, go spo -
dar ka. No we tech no lo gie do ty czą ce ge ne ra cji
ener gii po wsta ją przez dzie siąt ki lat, za nim uzy -
ska ją sta tus spraw dzo nych, nie za wod nych.
Zwłasz cza nie za wod ność i wy dol ność są tu
spra wa mi nad rzęd ny mi. Nie ma du że go kra ju
na świe cie, w któ rym sys tem ener ge tycz ny nie
był by opar ty na che mii spa la nia (wę gla, ga zu,
ole ju), bądź ener ge ty ce ją dro wej. Nikt nie wy -
my ślił al ter na ty wy dla tych dwóch źró deł, by
na ma so wą ska lę za spo ko ić po trze by du że go
sys te mu ener ge tycz ne go. I nie wi dać aby, w da -
ją cej się prze wi dzieć przy szło ści, by ło to moż li -
we. Oczy wi ście roż ne go ty pu od na wial ne źró -
dła ener gii trze ba pro mo wać i tam gdzie to moż -
li we sto so wać. Ale przez la ta bę dą one mia ły
cha rak ter je dy nie uzu peł nia ją cy, roz pro szo ny.
Nie na le ży za po mi nać, że ta kie źró dła są ogrom -
ną roz rzut no ścią in we sty cyj ną. Dla przy kła du,
far ma wia tro wa o mo cy 200 MW. Ona pra cu je
w ro ku 2000 godz., a rok ma ich blisko 9000.
Po zo sta łą moc, na sta łe, trze ba więc za pew nić
z in ne go źró dła. Do te go trze ba za pew nić źró dło
in ter wen cyj ne – za tem trze cia in we sty cja. A za -
in sta lo wa nie każ de go me ga wa ta kosz tu je po nad
mi lion eu ro. Że by za tem móc ko rzy stać ze źró -
dła eko lo gicz ne go, trze ba po nieść trzy krot nie
wyż szy koszt in we sty cyj ny niż w przy pad ku
źró dła kon wen cjo nal ne go. Bez źró dła eko lo -
gicz ne go po trzeb ne jest bo wiem tyl ko źró dło
pod sta wo we. W USA co raz czę ściej sto so wa ny
jest cią gnio ny wskaź nik eko lo gicz ny, któ ry mó -
wi, że wy ge ne ro wa niu każ dej jed nost ki pie nię -
dzy prze zna czo nej na in we sty cje to wa rzy szy
emi sja okre ślo nej ilo ści ga zów cie plar nia nych.
Czy li po wsta niu far my wia tro wej to wa rzy szy
trzy krot nie więk sza emi sja niż w przy pad ku
elek trow ni kon wen cjo nal nej tej sa mej mo cy.

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW

Andrzej Patrycy
– Prezes Zarządu, Dyrektor
Energoprojekt Warszawa SA
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Je że li cho dzi o tech no lo gie zwią za ne z ma ga -
zy no wa niem CO2, jest to zu peł ne nie po ro zu -
mie nie. CO2 nie jest ga zem śmier ci lecz ga zem
ży cia. Przy ro da ma me cha ni zmy sa mo re gu la -
cyj ne. Je że li wzra sta stę że nie CO2 w at mos fe -
rze, to wzra sta rów nież je go absorbcja. Po szu -
ku je my tech no lo gii za tło cze nia CO2 pa rę ki lo -
me trów pod zie mię, to nierozsądne tracenie
energii. Rów no cze śnie mó wi się, że ener gia
z bio ma sy jest ener gią eko lo gicz ną, podczas
gdy wy pro du ko wa niu z niej jed nost ki ener gii
to wa rzy szy dwu krot nie więk sza emi sja CO2 niż
w przy pad ku wę gla, czy ga zu. Ko lej ny ab surd.

– S. Kry stek: – Zwięk sze nie spraw no ści
prze mia ny pier wot nych no śni ków ener gii, ja ko
spo sób na jej oszczę dza nie, nie mo że bu dzić
ni czy ich za strze żeń. Mu szą to być jed nak tech -
no lo gie spraw dzo ne. Je śli nie są, jest to co
w Niem czech z ko tła mi na pa ra me try nad kry -
tycz ne. Pol ski sys tem elek tro ener ge tycz ny
takich ubytków mocy by nie wy trzy mał.

Brak wie dzy w Mi ni ster stwie Go spo dar ki
za rzą dza ją cym na szą elek tro ener ge ty ką, ale
tak że w elek trow niach spra wia, że nie wy ko -
rzy stu je my już dziś ist nie ją cych moż li wo ści
oszczę dza nia i wy ko rzy sta nia ener gii. Przy kła -
dem choć by spa la nie śmie ci. Tech no lo gie są
zna ne, a przy kła dy nie da le ko – Da nia, Szwe -
cja. Do sko na łe re zul ta ty, ca łe mia sta ogrze wa -
ne są w wy ni ku spa la nia od pa dów.

W po li ty ce kli ma tycz nej Unii jak w so czew ce
sku pia ją się ego izmy naj sil niej szych kra jów,
któ re wcho dzą w jej skład. Do kład nie wie my co,
kto i na czym przy jej po mo cy chce sko rzy stać
i ja kie in te re sy za ła twić. Tym cza sem, emi sja
CO2, za któ rą od po wie dzial ny jest czło wiek,
we dług licz ne go gro na przed sta wi cie li na uki,
w cał ko wi tym bi lan sie te go ga zu w at mos fe rze,
sta no wi nie istot ną część. Świat jest jed no ścią.
Je śli więc Unia bę dzie pro wa dzi ła re stryk cyj ną
po li ty kę kli ma tycz ną, a Chi ny, In die, USA nie
bę dą po dą ża ły tą dro gą, to te dzia ła nia bę dą po -
zba wio ne sen su. Na ta kie eks tra wa gan cje nie
stać jed ne go kon ty nen tu, zwłasz cza w do bie
kry zy su. Pol ska jest tu przy tym w naj gor szej
sy tu acji, zwa żyw szy jej struk tu rę wy ko rzy sta nia
pier wot nych no śni ków ener gii. W ist nie ją cych
wa run kach każ dy kraj po wi nien w jak naj lep szy
spo sób wy ko rzy sty wać moż li wo ści ener ge tycz -
ne ja ki mi dys po nu je. Po to, by w stop niu moż li -
wie naj więk szym unie za leż nić Eu ro pę od im -
por tu pier wot nych no śni ków ener gii.
• Wszyst kie za mie rze nia Unii wy pły wa ją

z ge ne ral nej tro ski o przy szłość świa ta. Jed -
nak pod tym słusz nym ha słem pro mu je się złe
roz wią za nia. Ich kry ty ka od bie ra na jest ja ko
kry ty ka słusz nej idei, co jest oczy wi stym nie -
po ro zu mie niem. O śro do wi sko na tu ral ne mu -
si my dbać, ale roz sąd nie.

– G. Wroch na: – Nie po dzie lam po glą du, że
kry zys otrzeź wi po li ty ków. W Unii nie ma me -
cha ni zmów, sprzę żeń, któ re prze kła da ły by sy -
gna ły nad cho dzą ce z ryn ku na zmia ny stra te gii.
Kil ka dni te mu uczest ni czy łem w po sie dze niu
ko mi te tu kon sul ta cyj ne go, na któ rym przed sta -
wia ne by ły pla ny do ty czą ce te go na co Unia ma

w la tach naj bliż szych wy da wać pie nią dze
w związ ku z no wy mi tech no lo gia mi ener ge -
tycz ny mi. W tym wszyst kim nie by ło na wet
śla du te go, że w Eu ro pie jest kry zys i w związ -
ku z tym mu si my np. roz wa żyć zmia nę do tych -
cza so wej stra te gii, z punk tu wi dze nia eko no -
micz ne go, opła cal no ści go spo dar ki itp.

– M.W. Ró żac ki: – Na rze czy wi stość ener -
ge tycz ną pa trzę, ze zro zu mia łych wzglę dów,
z punk tu wi dze nia re pre zen tan ta biz ne su pra -
cu ją ce go na rzecz elek tro ener ge ty ki. Tak du ży
pod miot jak ten, któ ry re pre zen tu ję, nie mo że
po dej mo wać stra te gicz nych de cy zji biz ne so -
wych na pod sta wie te go co ktoś na pi sał, al bo
po wie dział. Tym bar dziej, że w ener ge ty ce nie
ma de cy zji krót ko ter mi no wych. W ener ge ty ce
po dej mu je się de cy zje, któ re pierw sze efek ty
da ją po kil ku, a nie kie dy po kil ku na stu la tach,
a skut ku ją kil ka dzie siąt lat. Są me na dże ro wie

w ener ge ty ce, którzy ro zu mie ją ten me cha -
nizm, mó wią jed no, a ro bią dru gie. Ja my ślę, że
po dob nie jest z po li ty ka mi tra fia ją cy mi do Unii
na kil ka lat. Opo wia da ją róż ne rze czy, bo te go
chcą wy bor cy. Na to miast ma chi na ener ge tycz -
na, któ rą oczy wi ście trze ba wol no prze kształ -
cać, bę dzie ro bić swo je. Je że li w ko lej nych
kra jach prze sta nie się do to wać nie któ re źró dła
ener gii, bo wy schną źró dła do ta cji, to bę dzie
się in we sto wać tyl ko w za pew nia ją ce opła cal -
ność. To się wy re gu lu je sa mo.

– G. Wroch na: – Tak to rze czy wi ście dzia ła -
ło, gdy de cy zje po li tycz ne by ły sprzę żo ne z me -
cha ni zma mi go spo dar czy mi. Tym cza sem, jak to
wcze śniej po wie dział pro fe sor Le wan dow ski,
obec nie znaj du je my się w mo men cie prze ło mo -
wym, ma my bo wiem po raz pierw szy do czy nie -
nia z sy tu acją gdy de cy zje po li tycz ne nie ma ją
nic wspól ne go z go spo dar ką, eko no mią, re alia -
mi tech no lo gicz ny mi, wręcz, z pra wa mi fi zy ki.
Mó wi się o wiel kich prze cho wal ni kach ener gii,
a jak wia do mo dziś ener gię mo gą ma ga zy no wać
je dy nie elek trow nie szczy to wo -pom po we, in -
nych zaś po my słów nie wi dać. Pla ny Unii w ob -
sza rze ener ge ty ki igno ru ją czę sto nie tyl ko pra -
wa fi zy ki, ale na wet za sa dy lo gi ki. W pro gra -
mach, obok sie bie, znaj du ją się stwier dze nia
wza jem nie sprzecz ne. Np. stwier dza się, że na -
le ży in we sto wać w źró dła od na wial ne, ar gu -
men tu jąc że są źró dła mi roz pro szo ny mi, dzię ki
cze mu na kła dy na sie ci bę dą znacz nie mniej sze
niż w przy pad ku elek trow ni ją dro wych, gdzie
ma my zlo ka li zo wa ną du żą pro duk cję mo cy,
któ rą trze ba roz pro wa dzić. A na dru giej stro nie
te go sa me go do ku men tu czy ta my, że na le ży
prze zna czyć ol brzy mie fun du sze już nie na in te -
li gent ne, ale su per in te li gent ne sie ci, by po łą -
czyć roz pro szo ne źró dła i za pew nić do sta wy
ener gii, np. gdy nie wie je wiatr, czy nie świe ci
słoń ce. Po dob nie, je śli cho dzi o oszczęd no ści
ener ge tycz ne. Mó wi się, że ener gię na le ży
oszczę dzać przez m.in. zwięk sza nie efek tyw no -
ści jej pro duk cji, rów no cze śnie dła wi się efek -
tyw ność elek trow ni przez wy mu sza nie se kwe -
stra cji CO2. Weź my przy pa dek nie miec ki. Gło -
szą, że chcą mieć ener ge ty kę bez e mi syj ną,
w związ ku z tym za mkną ener ge ty kę ją dro wą
i … bę dą bu do wać ga zo wą. To ko lej na sprzecz -
ność. W po li ty ce ener ge tycz nej Unii aż roi się
od róż ne go ro dza ju sprzecz no ści. Dla te go tak
trud no pod jąć jej kry ty kę, o czym wspo mnia no
wcze śniej. Zda rza się, że otrzy mu ję ja kiś do ku -
ment z Ko mi sji Eu ro pej skiej z proś bą o uwa gi.
Czy tam, czy tam... i nie kie dy na wet nie wiem jak
się do nie go od nieść, bo je że li na sa mym po cząt -
ku po ja wia ją się sprzecz ne za ło że nia, to jak
moż na dys ku to wać pły ną ce z nich wnio ski?

De cy zje w ener ge ty ce ma ją dłu go ter mi no wy
za sięg, w związ ku z tym ich po dej mo wa nie wy -
ma ga od po wied nie go przy go to wa nia, na my -
słu. I tu znów ma my dziś do czy nie nia po raz
pierw szy z sy tu acją gdy de cy zje, ma ją ce kom -
plet nie zmie nić kształt sek to ra pro duk cji ener -
gii, za pa da ją prak tycz nie z dnia na dzień. Te de -
cy zje idą w po przek pla nów firm pro du ku ją cych
ener gię. Np. in we stor pla no wał, że re ak tor bę -

Mariusz W. Różacki
– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny RAFAKO S.A.

Maciej Wesołowski
– Generalny Projektant

w „Energoprojekt – Katowice” S.A.
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dzie pra co wać 60 lat, a po li ty cy na ka zu ją mu go

za mk nąć po 30. W związ ku z tym ca ły biz ne -

spla n wa li się w gru zy, a go spo dar ka trzesz czy.

•W tym wszyst kim bra ku je wła ści we go zro -
zu mie nia po ję cia zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Jest ono trak to wa ne ja ko uspra wie dli wie nie
wszel kie go ro dza ju groź nych po my słów, któ re
wpi su ją się w ge ne ral ną ten den cję tro ski
o śro do wi sko. Pod sy ca ną przez Mię dzy rzą do -
wy Pa nel ds. Zmian Kli ma tu, któ ry pro du ku je
se rie do ku men tów stra szą cych ludz kość tym
co się sta nie gdy śred nia tem pe ra tu ra na ku li
ziem skiej wzro śnie o wię cej niż 2 stop nie Cel -
sju sza, a kon cen tra cja ga zów cie plar nia nych
wzro śnie po wy żej 450 ppm. Z ten den cja mi
ogra ni cza nia emi sji trze ba się jed nak li czyć
i nie moż na twier dzić, że wszyst kie dzia ła nia
w tym kie run ku są nie słusz ne.

– E. Wró blew ska: – Po li ty ka eko lo gicz na

i ogra ni cza nia emi sji CO
2

ma już do syć dłu gą

hi sto rię. I jest kon se kwent nie roz wi ja na w ko lej -

nych do ku men tach Ko mi sji Eu ro pej skiej. Tak

więc ma pa dro go wa ener ge ty ki ni sko -, a w za sa -

dzie bez wę glo wej do 2050 r. nie wy sko czy ła na -

gle, jest pro stą kon se kwen cją wcze śniej szych

dzia łań. Pa kiet Ener ge tycz no -Kli ma tycz ny wy -

wo łał u nas szok. Nie do ce nia li śmy jed nak in -

wen cji Ko mi sji Eu ro pej skiej. Nie przy pusz cza -

li śmy, że Pa kiet to le d wie wstęp, pre lu dium

do wła ści we go pla nu ob li czo ne go na lat 40. Mi -

mo wszyst ko, to jed nak pa nel oen ze tow ski

w głów nej mie rze od po wia da za pro pa gan dę do -

ty czą cą te go, że CO
2

za gra ża pod sta wom ży cia

na zie mi. Po dob ne opi nie moż na spo tkać w wie -

lu do ku men tach Mię dzy na ro do wej Agen cji

Ener gii, któ ra pro mu je gaz ja ko pa li wo na okres

przej ścio wy, ale i je go spa la niu po win ny to wa -

rzy szyć in sta la cje CCS. Wszy scy wie my, że jest

to tech no lo gia ko mer cyj nie nie doj rza ła. Roz wój

tej tech no lo gii pro mu je za rów no Ko mi sja Eu ro -

pej ska jak i Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii.

Przy ta cza ją przy kład USA, gdzie ist nie je 5 tys.

km ru ro cią gów prze ta cza ją cych CO
2

wtła cza ny

do gó ro two ru by wspo móc wy do by cie ro py naf -

to wej. Po da je się też przy kład zło ża ga zu ziem -

ne go w Ka na dzie gdzie trans por to wa ny z USA

ru ro cią ga mi CO
2 

wspo ma ga wy do by cie wę -

glowodorów. USA i Ka na da bę dą praw do po -

dob nie pierw szy mi kra ja mi gdzie po wsta ną

elek trow nie z ko mer cyj ny mi in sta la cja mi CCS.

Po my słów, kie run ków dzia ła nia by po ta nić tę

tech no lo gię, zra cjo na li zo wać, uspraw nić jest

wie le. Któ ry z nich zwy cię ży, dziś trud no po -

wie dzieć. Pol ska, nie ste ty, nie na le ży do kra jów

in no wa cyj nych, ło żą cych znacz ne na kła dy

na ba da nia, w któ rych moż na ocze ki wać ko mer -

cja li za cji tech no lo gii ta kich jak CCS.

– M.W. Ró żac ki: – Do tych cza so we do -

świad cze nia róż nych kon cer nów wska zu ją jed -

no znacz nie, że jed nak CCS, to śle py za ułek,

roz wią za nie bez przy szło ści. Za tła cza nie CO
2

dla sa me go za tła cza nia, nie ma sen su. By na to -

miast wspo móc wy do by cie wę glo wo do rów,

oczy wi ście sens ma.

Chciał bym wró cić do eko no mii, Ja ką po li ty -

kę kli ma tycz ną Unia by nie pro wa dzi ła, ja kie

do ku men ty by śmy nie pod pi sa li, to przez naj -

bliż sze kil ka dzie siąt lat i tak mu si my pro du ko -

wać ener gię w sta rych źró dłach wę glo wych, bo

nie ma my in ne go wyj ścia. Kosz ty pro -

dukowanej w nich ener gii bę dą sta no wi ły tło

ce no we dla ryn ku zby tu ener gii. I im ener gia

bę dzie droż sza, tym ła twiej sze bę dą de cy zje

do ty czą ce in we sty cji w no wo cze sne, wy so ko

spraw ne in sta la cje. W tym kon tek ście, im wyż -

sza ce na upraw nień do emi sji, tym le piej.

Zgod nie z ideą zrów no wa żo ne go roz wo ju, na -

le ży sto so wać BAT, a nie in we sto wać w tech -

no lo gie wy prze dza ją ce BAT. Dzi siej szy BAT,

to wy so ko spraw ne tech no lo gie spa la nia, ul tra -

nad kry tycz ne, czy wy so ko ci śnie nio we ga zo -

we. Są to tech no lo gie osią ga ją ce spraw no ści

rzę du 50%, co w sto sun ku do spraw no ści nie co

po nad 30%, osią ga nych przed kil ku na stu la ty,

sta no wi ogrom ny skok do przo du. Ener ge ty ka

jest bar dzo wraż li wym sek to rem, szcze gól nie

z punk tu wi dze nia dys po zy cyj no ści, trze ba

więc sto so wać naj lep sze tech no lo gie, ale

spraw dzo ne i pewne w działaniu.

– A. Pa try cy: – Na sze ana li zy wy ka za ły, że

in we sty cje w no we, wy so ko spraw ne źró dła

ener gii są bar dzo opła cal ne pod wa run kiem, że

ce na upraw nień do emi sji CO
2

prze kra cza 60

eu ro za to nę. Nie za po mi naj my jed nak, że

do 2050 r. ener ge ty ka ma być ze ro emi syj na.

Jest rok 2011, in we stor ma pod jąć de cy zję o in -

we sty cji, a w per spek ty wie rok 2050. Za nim

zbie rze pie nią dze i wy bu du je, bę dzie rok

2018–2020. Zda je so bie spra wę, że ta in we sty -

cja mo że funk cjo no wać tyl ko 30 lat, bo po tym

okre sie mo że być de cy zją ad mi ni stra cyj ną za -

mknię ta w związ ku z tym, że „coś tam emi tu -

je”. In ny przy pa dek. Ma my do czy nie nia z in -

we sto rem, któ ry stoi przed de cy zją o bu do wie

źró dła ga zo we go. Wy so ko spraw ne go, bo pro -

du ku je w sko ja rze niu, wy so ko opła cal ne go, bo

są żół te cer ty fi ka ty. Ale w ro ku 2013 tych cer -

ty fi ka tów nie bę dzie, a już dziś źró dła ga zo we,

na wet z cer ty fi ka ta mi, ma ją stra ty. Ko lej ny in -

we stor stoi przed de cy zją o in we sty cji w źró dło

zie lo ne. Cer ty fi ka ty dla tych źró deł koń czą się

w ro ku 2016. Je że li więc ktoś dzi siaj wy bu du -

je źró dło ener gii, to do syć szyb ko nie bę dzie

miał środ ków na spła tę za cią gnię tych zo bo wią -

zań. Roz wią za nie tej sy tu acji jest pro ste – na le -

ży pod nieść ce nę ener gii, sto su jąc do te go obo -

jęt nie ja kie me cha ni zmy, wte dy wszyst ko się

wy rów na. Pod no sząc ce nę ener gii, za ra zem

zmniej szy my za po trze bo wa nie na nią.

Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski mó wi, że ener -

ge ty ka po win na do star czyć od bior com 150–200

TWh ener gii. Jak ma się to do ce lów sta wia nych

przez UE? Czy ktoś ana li zu je stra te gię pol skiej

elek tro ener ge ty ki na tle wy ma gań Unii, czy ktoś

do kład nie ana li zu je do ku men ty unij ne na tle na -

szych uwa run ko wań? I mó wi: – ze źró deł od na -

wial nych, ener ge ty ki wod nej mo że my uzy -

skać 30 TWh ener gii, a po trze ba nam 200 TWh.

Co z resz tą? Te ar gu men ty mu szą być pro ste dla

na ro du i dla Ko mi sji Eu ro pej skiej. My tu roz -

ma wia my ję zy kiem spe cja li stycz nym, nie zro zu -

mia łym dla lu dzi, któ rzy nie uczą się w szko le

ani ma te ma ty ki, ani fi zy ki. Je że li ja spo ty kam

han dla rzy ener gią, któ rzy mó wią, że ma ją zna -

ko mi te kon trak ty, ale PSE – Ope ra tor nie po -

zwa la han dlo wać, bo „grze ją się dru ty”, to

o czym tu roz ma wiać? Mó wię więc im, że

oprócz praw ryn ku, ist nie ją też pra wa fi zy ki.

– M. We so łow ski: – Bez wzglę du na róż ne

sło wa kry ty ki, od na wial ne źró dła ener gii trze ba

w Pol sce roz wi jać, w tym ener ge ty kę wia tro wą.

Za tą ener ge ty ką mu si stać tech no lo gia in na,

pew na, re zer wo wa i za pew ne bę dzie to ener ge -

ty ka wę glo wa. A ży cie po ka że czy ta re zer wa

bę dzie mu sia ła być uru cha mia na, czy też nie.

– A. Pa try cy: – Niech stoi, ale w re zer wie

go rą cej, a to ozna cza emi sję. Al bo niech pra cu -

je na 50% mo cy, że by na stęp ne 50% uru cho -

mić w od po wied nim mo men cie. To jed nak

znów ozna cza emi sję. Wszyst ko trze ba Unii

po ka zać, „ło pa to lo gicz nie”.

prof. Grzegorz Wrochna
– Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Elżbieta Wróblewska
– Główny Specjalista w Departamencie Energetyki

Ministerstwa Gospodarki



DYSKUSJA REDAKCYJNA

19

– M. We so łow ski: – Co by śmy nie mó wi li

Eu ro pa Za chod nia od cho dzi od wę gla, a nie -

któ re kra je już od nie go ode szły. Hisz pa nia

na wet prze szła cykl tech no lo gii ga zo wej.

Dwa blo ki ga zo we po 1600 MW pra cu ją

tam po 2000 godz. rocz nie. Wy ni ka to: z jed -

nej stro ny – ze wzro stu efek tyw no ści wy ko -

rzy sta nia ener gii, z dru giej zaś z te go – że na -

wet tech no lo gię ga zo wą wy pie ra tam ener gia

od na wial na, głów nie so lar na. Te in we sty cje

ga zo we by ły re ali zo wa ne wie le lat te mu,

więc już się zwró ci ły, za tem trud no mó wić

o ja kimś wiel kim kry zy sie. Ale no wych na ho -

ry zon cie też nie wi dać. Mu si my po ka zy wać

Unii, że ener ge ty ka wę glo wa w Pol sce po zo -

sta nie re zer wą dla od na wial nych źró deł pra -

cu jąc gdy zaj dzie ta ka po trze ba, za pew nia jąc

nam bez pie czeń stwo ener ge tycz ne. Ogrom ne

re zer wy tkwią we wzro ście efek tyw no ści wy -

ko rzy sta nia ener gii. Przy tej oka zji nie ba ga -

te li zo wał bym in te li gent nych sie ci, bo one da -

ją ogrom ne moż li wo ści w tym wzglę dzie. No

i wresz cie, efek tyw ne wy ko rzy sta nie za so -

bów – ener ge tycz ne wy ko rzy sta nie śmie ci,

róż ne go ro dza ju od pa dów, to ogrom na re zer -

wa. Nie za po mi naj my tak że, że na sze za so by

wę gla nie są nie wy czer pa ne, a je go ce na,

w związ ku ze wzro stem kosz tów wy do by cia,

bę dzie ro sła.

– S. Kry stek: – Ener gia od na wial na wy pie -

ra in ną tyl ko dla te go, że ist nie je obo wią zek jej

ku po wa nia, ma za tem nie ogra ni czo ny do stęp

do sie ci. W Pol sce ma my zna czą ce re zer wy

w wy ko rzy sta niu ist nie ją cych mo cy i ist nie ją -

cych tech no lo gii. Ma my w wie lu mia stach sys -

te my cie płow ni cze, w któ rych gdy by wpro wa -

dzo no ukła dy sko ja rzo ne, zu ży cie pa li wa pier -

wot ne go spa dło by o oko ło 40%. Za czy na bra -

ko wać u nas mo cy szczy to wych. W Da nii

i Szwe cji wszyst kie elek tro cie płow nie po sia -

da ją aku mu la to ry cie pła. W Pol sce – jed na. Ta -

kich przy kła dów jest wię cej.

– J. Le wan dow ski: – Szko dli wość, czy też

brak szko dli wo ści emi sji CO
2

nie wy da je się

być fun da men tem po li ty ki kli ma tycz nej Unii.

Za ło że nie jest in ne. Odej ście od obec ne go mo -

de lu ener ge ty ki, przej ście na ener ge ty kę roz -

pro szo ną, bez e mi syj ną ma spo wo do wać roz -

kwit go spo dar ki eu ro pej skiej, przy bę dzie no -

wych miejsc pra cy, po ja wią się no we tech no lo -

gie, dzi siaj zu peł nie nie zna ne. A to wszyst ko

spo wo du je, że bę dzie się nam ży ło pięk niej

i do stat niej. Po do ba mi się po gląd Pa na Pre ze -

sa Pa try ce go, że być mo że po peł nia my pod sta -

wo wy błąd lo ku jąc na sze wy sił ki i na kła dy nie

tu gdzie trze ba. Pol ska po win na so bie od po -

wie dzieć w kil ku wa rian tach, jak bę dzie wy -

glą dał nasz kraj w przy szło ści, gdy nie zbu du -

je my np. ener ge ty ki ją dro wej, a z dru giej stro -

ny nie wol no emi to wać. Po każ my jak bę dzie

wy glą dał ob raz Pol ski przy rocz nej pro duk cji

ener gii na po zio mie 30–50 TWh. Fi lo zo fia,

eko no mia mó wią, że cy wi li za cję zbu do wał po -

dział pra cy. Tym cza sem, te raz za czy na się mó -

wić, że ener gię elek trycz ną każ dy bę dzie so bie

pro du ko wał sam.

– G. Wroch na: – Je że li chce my przy wró cić

ra cjo nal ność wnio skom pły ną cym z za ło że nia,

że chce my do brze dla pla ne ty, to klu czo wym

jest po ję cie zrów no wa żo ne go roz wo ju. Ono

bar dzo czę sto ro zu mia ne jest wą sko, tzn. tyl ko

tak, że ma my zu ży wać mniej ener gii i ogra ni -

czać się ze swo ją dzia łal no ścią. Tym cza sem, to

po ję cie ozna cza ty le, że pla ne tę po win ni śmy

zo sta wić przy szłym po ko le niom w sta nie nie

gor szym niż ten ja ki sa mi za sta li śmy. I gdy

wyj dzie my z ta kie go za ło że nia ozna cza to, że

na stęp nym po ko le niom po win ni śmy przy go to -

wać tech no lo gie pro duk cji ener gii po zwa la ją ce

im żyć god nie, do stat nio, le piej, bez de gra da cji

śro do wi ska. Bez pro duk cji ener gii z wę gla

i ato mu mo że my się lo kal nie, w da nym kra ju,

obejść. Mo że my im por to wać gaz, ba, mo że my

w ogó le nie pro du ko wać ener gii tyl ko ją im -

por to wać. To po cią ga jed nak za so bą okre ślo ne

kosz ty – uza leż nie nie ener ge tycz ne, po li tycz -

ne, wzrost cen ener gii, spa dek opła cal no ści

pro duk cji, a w kon se kwen cji nie zrów no wa żo -

ny roz wój, tyl ko burz li we kry zy sy.

• Go dzi się przy po mnieć de fi ni cję zrów no -
wa żo ne go roz wo ju, we dług twór czy ni te go ter -
mi nu. Otóż jest to ta ki roz wój, któ ry za pew nia
ra cjo nal ne ży cie przy szłym po ko le niom, ale
bez po gor sze nia wa run ków ży cia obec nym.
Nie cho dzi więc o to by wszyst kie wy sił ki skie -
ro wać na in we sty cje dla przy szło ści...

– J. Le wan dow ski: – Po ję cie zrów no wa żo -

ne go roz wo ju po ja wi ło się dwa dzie ścia pa rę lat

te mu. Po ko le niu, któ re w tym cza sie wy ro sło

po wo dzi się i ży je go rzej niż ro dzi com. Cha -

rak te ry stycz ną ce chą dla po li ty ków jest to, że

je śli tyl ko za czy na ją o czymś mó wić, na tych -

miast dzie je się na opak.

• Z na szej dys ku sji wy ni ka, że Pol ska po -
win na się kon cen tro wać na roz wo ju nie ty le
bez e mi syj nych tech no lo gii pro duk cji ener gii,
ale pro wa dzą cych do ogra ni cze nia emi sji.
W re ali za cji te go kie run ku po win na być sto so -
wa na za sa da ra cjo nal nej eko no mi ki. Tzn. nie
moż na do pu ścić do te go by, wpro wa dza jąc re -
stryk cyj ne prze pi sy, po gor szyć wa run ki ży cia
obec ne go po ko le nia. Do ty czy to zwłasz cza Pol -
ski, któ ra ma spe cy ficz ne wa run ki. Co zaś ty -
czy Unii, to nie po win na się ona kon cen tro wać
na pu ła pach ogra ni cze nia emi sji w po szcze -
gól nych kra jach, a na wpro wa dze niu obo wiąz -
ku roz wo ju tech no lo gii w opar ciu o BAT. To
jest klucz do re ali za cji słusz ne go ha sła – żyj my
zgod nie ze zrów no wa żo nym roz wo jem. Myśl -
my do przo du, a nie ogra ni czaj my.

– M.W. Ró żac ki: – Pod sta wo wym za gro że -

niem dla pol skiej ener ge ty ki jest spo sób za rzą -

dza nia nią, a ści ślej to, że pod sta wo wa jej

część, któ ra po win na dbać o bez pie czeń stwo

ener ge tycz ne, zor ga ni zo wa na jest w spół ki pu -

blicz ne. Za rząd spół ki pu blicz nej roz li cza się

przed swoimi ak cjo na riu sza mi z wy ni ków eko -

no micz nych. I to w spo sób za sad ni czy de ter mi -

nu je spo sób po strze ga nia przez spół kę rze czy -

wi sto ści. Dla za rzą dów tych firm je dy ne co się

li czy, to efek tyw ność, a nie po ten cjał ja kim

dys po nu ją. Naj le piej mieć ma ły po ten cjał, któ -

ry przy no si wy so ki zysk. Ta ki spo sób za rzą -

dza nia ener ge ty ką do pro wa dził do jej za pa ści

w Ka li for nii. Efek tyw ność w ener ge ty ce, to nie

pod sta wo wy, ale le d wie je den z ele men tów za -

rzą dza nia nią. Tu po trze ba wi zjo ne rów z in tu -

icją, a nie spraw nych fi nan si stów, któ rzy po -

strze ga ją ener ge ty kę ja ko róż ni cę mię dzy przy -

cho dem, a kosz tem. Nad bez pie czeń stwem

ener ge tycz nym pie czę po win no spra wo wać

pań stwo. De cy zja o bu do wie 2–3 tys. MW no -

wych mo cy po win na mieć cha rak ter ad mi ni -

stra cyj ny. I nie jest waż ne czy ten biz nes wyj -

dzie na ze ro, czy da 6% ren tow no ści. Bo gdy

za brak nie ener gii, stra ty bę dą nie wy obra żal ne.

– J. Le wan dow ski: – Nie wiem czy pod sta -

wo wym błę dem nie by ło stwier dze nie, że ener -

gia jest to wa rem, a jej wy mia na po win na się

od by wać na ryn ku.

• Dzię ku je my za roz mo wę.

dr Mirosław Duda
– ARE

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska
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• Przy go to wu jąc się do tej dys ku sji za ło -
ży li śmy, że od bę dzie się ona w swo istym
trój ką cie. Tzn., że bę dą w niej re pre zen to -
wa ni przed sta wi cie le po ten cjal nych od -
bior ców ga zu, po za rzą do wych or ga ni za cji
dba ją cych o śro do wi sko na tu ral ne oraz
re pre zen tan ci ga zow nic twa. Ci ostat ni,
z przy czyn tyl ko so bie zna nych, choć za -
pro si li śmy kil ku, uchy li li się od wzię cia
udzia łu w tej dys ku sji. To ogra ni czy ło nam
nie co prze strzeń do roz wa żań, po zo sta wia -
jąc jed nak do sta tecz nie du żą do prze dys ku -
to wa nia kil ku pro ble mów. I tak, je śli świe -
tla ne per spek ty wy wy do by cia w Pol sce ga -
zu nie kon wen cjo nal ne go, po pu lar nie zwa -
ne go łup ko wym, oka żą się re al ne, w ja ki
spo sób ge ne ral nie zmie ni się za opa trze nie
w to pa li wo w Pol sce, w tym dla ener ge ty -
ki? Czy moż na bę dzie li czyć na niż sze ce ny
ga zu, czy tyl ko na więk sze bez pie czeń stwo
do staw? Na ile na sza struk tu ra sys te mu
ga zo we go umoż li wi sko rzy sta nie z tej szan -
sy, zwłasz cza przez ener ge ty kę? Ja kie
zmia ny tej struk tu ry bę dą nie odzow ne?

– M. Du da: – Gaz po zo sta nie ga zem, bez
wzglę du na to jak go na zwie my – łup ko -
wym, za ci śnię tym, czy jesz cze ina czej. Je -

że li przy tym ten gaz bę dzie za tła cza ny
do sys te mu ga zow ni cze go, to je go wy ko -
rzy sta nie w elek tro ener ge ty ce nie bę dzie się
róż ni ło ni czym od te go co ma miej sce obec -
nie. Ska la wy ko rzy sta nia ga zu łup ko we go
w elek tro ener ge ty ce bę dzie za le ża ła od te go
jak bę dą się kształ to wa ły ce ny te go pa li wa,
po okre sie roz wo ju je go wy do by cia. Tzn.
na ile roz wój wy do by cia ga zu łup ko we go

wpły nie na ce ny ga zu w ogó le. Ma my do -
świad cze nia ame ry kań skie w tym za kre sie,
któ ry mi mo że my się po słu żyć. Otóż zwięk -
sze nie wy do by cia ga zu łup ko we go w USA
przy czy ni ło się po śred nio do ob ni że nia ce -
ny ga zu na ryn ku, zmniej szył się bo wiem
znacz nie im port LNG. To spra wi ło, że Gaz -
prom „zje chał” z ce ny 400–500 do la rów
do 300–350 za 1000 m3. In ny mi sło wy, po -

Wszyst ko wska zu je na to, że nie za leż nie od zo bo wią zań i trak ta tów świa to wych Unia Eu ro pej ska jest zde cy -
do wa na pro wa dzić po li ty kę zna czą ce go ogra ni cza nia emi sji dwu tlen ku wę gla. W ta kich wa run kach trud no za -
kła dać, że kra jo we za po trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną mo że być po kry te przez elek trow nie za si la ne wę -
glem. Przy ogra ni czo nych moż li wo ściach wy twa rza nia ze źró deł od na wial nych oraz trud no ściach z po zy ska -
niem ak cep ta cji spo łecz nej dla elek trow ni ją dro wych, spo so bem na zna czą ce zmniej sze nie emi sji by ło by wy -
twa rza nie ener gii elek trycz nej w elek trow niach za si la nych ga zem ziem nym. Speł nio ny mu si być jed nak pod -
sta wo wy wa ru nek: gaz ten mu si być do stęp ny nie za leż nie od po li tycz nych uwa run ko wań, po moż li wie sta bil nej
i ra cjo nal nej ce nie.

W to czą cej się w Pol sce dys ku sji o ga zie z łup ków nie mo że za tem za brak nąć py tań o moż li wo ści i wa run ki
je go wy ko rzy sta nia do pro duk cji ener gii elek trycz nej. Z te go wzglę du, ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na
ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi -
ska, po świę ci li śmy te ma to wi pod ha słem „Czy bę dzie prąd z ga zu łup ko we go?”

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Ma rian Ba biuch – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Generalny Elek tro cie płow ni Zie lo na Gó ra S.A.,
– Dr Mi ro sław Du da – ARE,
– Dr An drzej Kas sen berg – Pre zes In sty tu tu na rzecz Eko ro zwo ju,
– Piotr Do bro wol ski – Dy rek tor Sek to ra Ener gy, Czło nek Za rzą du Sie mens Sp. z o.o.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl -

nej PW – mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek – Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska.

Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Czy będzie prąd
z gazu łupkowego?
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ja wie nie się ga zu łup ko we go sta no wi im -
puls do ob ni że nia cen ga zu. Je że li na der
opty mi stycz ne pro gno zy do ty czą ce wy do -
by cia ga zu łup ko we go w Pol sce zisz czą się
(nie na le ży za po mi nać o ist nie niu wie lu
zna ków za py ta nia w tej kwe stii) – to mo że -
my spo dzie wać się po ja wie nia zja wisk
dwo ja kie go ro dza ju. Po pierw sze – wzro -
śnie na sze bez pie czeń stwo ener ge tycz ne.
Po dru gie – moż na ocze ki wać ob ni że nia
cen ga zu na ryn ku eu ro pej skim. Obec nie
za kres tych dwóch efek tów nie jest wpraw -
dzie do osza co wa nia, nie mniej na le ży czy -
nić przy go to wa nia do ich po ja wie nia się. 

– S. Kry stek: – Roz ma wia łem z wła ści -
cie lem ame ry kań skiej fir my, któ ry in we stu -
je w po szu ki wa nie ga zu łup ko we go w Pol -
sce. We dług je go oce ny, nie ma wąt pli wo -
ści, że gaz łup ko wy w Pol sce jest. Od ręb ną
spra wą są wa run ki i kosz ty je go wy do by cia,
ba, w ogó le moż li wość je go wy do by cia. To
trze ba usta lić. Na mar gi ne sie, jest to fir ma
sto su ją ca me to dę tzw. czy stej wo dy do wy -
do by cia ga zu łup ko we go, a więc bez do dat -
ków che micz nych. Nie są dzę, aby elek tro -
ener ge ty ka mu sia ła się w ja kiś szcze gól ny
spo sób przy go to wy wać do ewen tu al ne go
po ja wie nia się w znacz nych ilo ściach ga zu
łup ko we go na ryn ku. I bez te go, już dziś
wia do mo bo wiem, że pol skie mu sys te mo wi
elek tro ener ge tycz ne mu po trze ba tro chę
elek trow ni ga zo wych. Gdy by w Pol sce gaz
łup ko wy po ja wił się w znacz nych ilo ściach
na ryn ku, bez wąt pie nia, po dob nie jak
w USA, wy wo ła re wo lu cję w ce nach ga zu.
Spraw dza łem, bo daj 4 lu te go, 1000 Nm3

ga zu kosz to wa ło w USA na gieł dzie 102,5
do la ra. To ozna cza, iż gaz jest tam trzy krot -
nie tań szy niż u nas. Mi mo mroź nej zi my,
ce ny ga zu dla go spo darstw do mo wych spa -
dły tam ra dy kal nie. Trud no się więc dzi wić,
że Ame ry ka nie chcą zbu do wać w elek tro -
ener ge ty ce 150 tys. MW na ga zie, a resz tę
po trzeb za spo ko ić in we sty cja mi w ener ge -
ty kę ją dro wą.

– A. Kas sen berg: – Był bym bar dzo
ostroż ny co do te go, że z ga zu łup ko we go
na pew no bę dzie my ko rzy sta li na znacz ną
ska lę. O ga zie łup ko wym w Pol sce na si
geo lo go wie wie dzie li od wie lu lat, ale nie
po sia da li śmy tech no lo gii prze my sło wej
po zwa la ją cej na je go wy do by cie. Kwe stią
klu czo wą jest, czy ci śnie nie te go ga zu po -
zwo li na je go wy do by cie w spo sób opła cal -
ny. Ten gaz, gdy by się po ja wił na ryn ku
w znacz nych ilo ściach, po za re wo lu cją ce -
no wą, mógł by do ko nać jesz cze in ne go ro -
dza ju re wo lu cji. A więc prze mo de lo wał by
do tych cza so wy sys tem za opa trze nia Pol ski
w to pa li wo. Sys tem ten obec nie opar ty jest
o za ku py z Ro sji, po łą cze nia na po łu dniu
i za cho dzie i, w nie da le kiej przy szło ści, do -

sta wy LNG z Za to ki Per skiej. Ten gaz
mógł by się tak że przy czy nić do roz wo ju
ener ge ty ki roz pro szo nej, bo wy stę pu je
w wie lu miej scach w Pol sce. Tyl ko to
wszyst ko nie znaj du je żad ne go od bi cia
w po li ty ce ener ge tycz nej pań stwa. No
i wresz cie, gaz łup ko wy mógł by się przy -
czy nić do zmniej sze nia pre sji na zmia ny
kli ma tu ze wzglę du na to, że je go in ten -
syw ność wę glo wa jest niż sza niż wę gla.
Choć nie któ rzy twier dzą co in ne go, cho dzi
o nie spa lo ny me tan, któ ry jest dla śro do wi -
ska 25-ra zy gor szy niż CO2. Z ko lei in ni
twier dzą, że ten pro blem, z tech no lo gicz -
ne go punk tu wi dze nia, moż na roz wią zać.

Te wszyst kie kwe stie rów nież po win ny być
uwzględ nio ne w po li ty ce ener ge tycz nej
pań stwa. W obec nej nie są. Jest ona zlep -
kiem róż nych in te re sów gru po wych. Pre -
zen tu je ta ki dryf ener ge tycz ny.
• Pra cu ją ce do tych czas w Pol sce elek -

tro cie płow nie ga zo we, z punk tu wi dze nia
za si la nia pa li wem, moż na po dzie lić na
dwie gru py: za si la ne ga zem z lo kal ne go
źró dła oraz ga zem sys te mo wym. Gaz lo -
kal ny jest zwy kle zna czą co tań szy mię dzy
in ny mi dla te go, że nie jest ob cią żo ny kosz -
ta mi dys try bu cji. Jak wy glą da ło by to
w przy pad ku ga zu z łup ków? Ja kie są wa -
run ki je go lo kal ne go wy ko rzy sta nia?

– M. Ba biuch: – Sy tu acja na dziś jest ta -
ka, że, pó ki co, ga zu z łup ków nie ma.
Moż li we sce na riu sze, któ re wy ło nią się
z obec nie pro wa dzo nych ba dań, są dwa.
Pierw szy – gaz bę dzie w znacz nych ilo -
ściach i po opła cal nych ce nach. Dru gi – ga -
zu nie bę dzie, bo al bo z przy czyn fi zycz -
nych nie moż na go wy do być, al bo z przy -
czyn eko no micz nych – nie war to. Je że li
gaz bę dzie, to ro dzi się py ta nie – kie dy?
Mó wi się, że za 8–10 lat. Trud no więc wy -
obra zić so bie, aby dziś kre ować po li ty kę
ener ge tycz ną na czymś cze go nie ma. Tym -
cza sem, dla ener ge ty ki już dziś idą cięż kie
cza sy. Nie daw no mie li śmy ob cią że nie sys -
te mu po nad 26 tys. MW, a re zer wa wy no si -
ła 1300 MW. Wy star czy ło że by wy sko czy -
ły dwa blo ki i mie li by śmy bie dę. Rów no -
cze śnie sły szy my, że wszyst kie za mie rze -
nia in we sty cyj ne w elek tro ener ge ty ce
opóź nia ją się. Nie dłu go zaś bę dzie my mie -
li rok „2016”. Tym się mar tw my przede
wszyst kim. A gaz łup ko wy? – niech go po -
szu ku ją. A jak bę dzie – wte dy sko ry gu je my
po li ty kę ener ge tycz ną. 

– P. Do bro wol ski: – W USA od wie dzi -
łem dwie in sta la cje wy do by cia ga zu łup ko -
we go, dia me tral nie od sie bie róż ne. Skło ni -
ło mnie to do re flek sji, że u nas w spra wie
ga zu łup ko we go dzie li my skó rę na niedź -
wie dziu, któ ry ani nie wia do mo ja ki jest
i czy w ogó le go ma my. Po nie waż nie ma tu
przed sta wi cie li gór nic twa ga zo we go, więc
mo że do dam tro chę in for ma cji na te mat
tech no lo gii, któ re ob ser wo wa łem. W Pen -
syl wa nii, na tych od wier tach, któ re wi dzia -
łem wy do by wa się tyl ko gaz mo kry. Me tan
sprze da je się prak tycz nie po kosz tach,
a zysk przy no si sprze daż frak cji cie kłych.
Gdy przy pad ko wo na tra fi się na gaz su chy,
otwór jest za śle pia ny i cze ka „na lep sze
cza sy”. Za eki pą pro wa dzą cą od wier ty po -
ru sza się mo bil na fa bry ka che micz na, pro -
du ku ją ca frak cje cie kłe i sprę ża ją ca gaz za -
tła cza ny do sie ci. Z ko lei w ko pal ni w Tek -
sa sie, któ rą rów nież od wie dzi łem, wy do by -
wa no gaz su chy. Jest on na miej scu je dy nie

Marian Babiuch
– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.

Dr Mirosław Duda
– ARE
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od wad nia ny i prze sy ła ny na od le głość
ok. 200 mil. Do pie ro tam zo sta je oczysz -
czo ny, a na stęp nie za tła cza ny do sie ci. My
na ra zie o na szym ga zie nie wie my nic.

Ce ny ro syj skie go ga zu w Pol sce i Eu ro pie
pod le ga ją in dek sa cji w sto sun ku do cen ro -
py, co jest dość dziw ne, a dla elek tro ener ge -
ty ki nie zwy kle nie ko rzyst ne. Po win no się
na po zio mie eu ro pej skim wy wo łać dys ku sję
nt. zwią za nia ce ny ga zu z ce ną ener gii elek -
trycz nej. To by do sko na le wpły nę ło na roz -
wój ener ge ty ki ga zo wej. Na to miast obec nie,
przy cał ko wi tej nie prze wi dy wal no ści ce ny
ga zu, pod ję cie de cy zji o in we sty cji w elek -
trow nię ga zo wą jest co naj mniej trud ne. We
wszyst kich kra jach, w któ rych roz po czę to
wy do by cie ga zu łup ko we go, ta kich jak
USA, czy Ar gen ty na, na stą pił ra dy kal ny
spa dek cen. U nas ten spa dek nie był by tak
ra dy kal ny, ze wzglę du na in ne uwa run ko -
wa nia śro do wi sko we, czy też in ną struk tu rę
sys te mu ga zow ni cze go. Jed nak na pew no
gaz prze stał by być tak dro gi jak jest.

Ame ry ka nie, przy wy do by ciu ga zu łup -
ko we go, ba zu ją na ist nie ją cej in fra struk tu -
rze sie cio wej, tzn. sta ra ją się wier cić bli sko
niej, by zmi ni ma li zo wać in we sty cje sys te -
mo we. W mia rę od da la nia się od sie ci wy -
ko rzy stu ją ist nie ją ce już ru ro cią gi tech no lo -
gicz ne, aby do pro wa dzić do niej gaz. In fra -
struk tu ra ga zow ni cza i elek tro ener ge tycz -
na, to dwa róż ne świa ty. Łą czy je jed no
– ich bu do wa to dro ga przez mę kę. Li nię
ener ge tycz ną, czy sieć ga zow ni czą po tra fi -
my bu do wać 15 lat i wię cej. Choć by z te go
wzglę du gaz łup ko wy szyb ko re wo lu cji
nam nie przy nie sie. Trze ba się sku pić
na two rze niu sze ro ko ro zu mia nych wa run -
ków, tak by bu do wa nie tej in fra struk tu ry
by ło ła twiej sze. To sa mo do ty czy unor mo -
wań for mal no -praw nych de fi niu ją cych wa -
run ki roz wo ju te go biz ne su. Ci, któ rzy ze -
chcą w nie go za in we sto wać, mu szą mieć
prze ko na nie, że bę dą one funk cjo no wać od -
po wied nio dłu go i po zwo lą osią gnąć zysk
z wło żo ne go ka pi ta łu. Je śli tak się nie sta -
nie, po ten cjal ni in we sto rzy prze nio są swo je
za in te re so wa nie na in ne kra je, po sia da ją ce
zło ża ga zu łup ko we go. Pol ska jest w tej do -
brej sy tu acji, że róż ni ca mię dzy obec ną ce -
ną ga zu, a spo dzie wa ną ce ną ga zu łup ko we -
go jest du ża. To pod no si atrak cyj ność in we -
sty cji i ku si po ten cjal nych in we sto rów.

War to wspo mnieć o jesz cze jed nej spra -
wie na tu ry tech no lo gicz nej. Eko lo dzy czę -
sto pod no szą pro blem du że go zu ży cia wo -
dy przy wy do by ciu ga zu łup ko we go oraz
sto so wa nia do dat ków che micz nych (1–2%)
o nie zna nym skła dzie. Wo da jest co praw da
za tła cza na głę bo ko po za war stwy wo do no -
śne, ale ok. 65% jej po wra ca na po wierzch -
nię i wy ma ga oczysz cza nia. W USA ro bi

fu ro rę szcze li no wa nie pro pa no we. Pro pan
czę sto wy stę pu je ja ko frak cja ga zu mo kre -
go. Uży wa się go za miast wo dy i uzy sku je
zde cy do wa nie lep sze efek ty. Jest to tech no -
lo gia droż sza in we sty cyj nie, ale znacz nie
wy daj niej sza. Pro pan od zy sku je się pra wie
w 100%. To spra wia, że ła twiej prze ko nać
do tych roz wią zań oto cze nie i eko lo gów.
Sko ro za tła cza my do zło ża „to co tam już
by ło”, to trud no twier dzić, że za nie czysz -
cza my głę bo ko po ło żo ne war stwy łup ków.
Po za szcze li no wa niem na stą pił też ol brzy -
mi po stęp tech nicz ny w za kre sie wier ce nia
ho ry zon tal ne go.

– M. Du da: – Te wszyst kie in sta la cje bę -
dą bu do wa li in we sto rzy. Im się to mu si opła -

cać. Tak że bu du ją cym ga zo we źró dła ener -
gii elek trycz nej. Ja ką zaś ma my te raz sy tu -
ację? Otóż w Pol sce obec nie na dal funk cjo -
nu ją żół te cer ty fi ka ty. In we stu ją cy w ga zo -
we źró dło ener gii ana li zu je przede wszyst -
kim pro gno zy cen ga zu, bo pa li wo w źró dle
ga zo wym sta no wi oko ło 70% kosz tów je go
funk cjo no wa nia. Źró dła ga zo we, nie za leż -
nie czy bę dzie gaz łup ko wy, czy też nie, są
po trzeb ne w pol skim sys te mie elek tro ener -
ge tycz nym. Ja ki bę dzie w nim ich udział,
bę dzie za le ża ło od cen ga zu i przede wszyst -
kim od po li ty ki kli ma tycz nej UE i cen
upraw nień do emi sji CO2. I wte dy po ja wi się
pro blem, czy żół te cer ty fi ka ty są po trzeb ne,
czy też nie? Ale to w po li ty ce ener ge tycz nej
mu si być wy raź nie po wie dzia ne Z mo ich
ana liz wy ni ka, że je śli ce na upraw nień
do emi sji CO2 bę dzie po wy żej 60 eu ro za to -
nę, to żół te cer ty fi ka ty, przy pro gno zach cen
ga zu funk cjo nu ją cych na świe cie, nie bę dą
po trzeb ne. Gaz bę dzie się wów czas opła cał
w elek trow niach pa ro wo -ga zo wych, a jesz -
cze bar dziej w elek tro cie płow niach. Po li ty -
ka ener ge tycz na Pol ski, nie za leż nie od te go
czy gaz łup ko wy bę dzie, czy też nie, mu si
się wy raź nie od no sić do pro ble mu ga zu
w elek tro ener ge ty ce. A je śli bę dzie za kła da -
ła sys tem wspar cia, to nie mo że on być ta ki
jak obec nie dla żad ne go ze źró deł. Obec ny
sys tem wspar cia jest bo wiem nie kla row ny,
nie przej rzy sty. 
• Jed na z wie lu róż nic mię dzy wa run ka -

mi ame ry kań ski mi i pol ski mi jest ta, że
Ame ry ka nie ma ją do sko na le roz wi nię ty
sys tem dys try bu cji ga zu. I tam, „gdzie się
nie na wier ci dziu ry”, to od niej do ja kiejś
ist nie ją cej ru ry jest nie da le ko. Tym cza -
sem, w Pol sce sys tem dys try bu cji ga zu jest
bar dzo ogra ni czo ny i są znacz ne po ła cie
kra ju gdzie nie ma do stę pu do sie ci.
A głów nie w ta kich re jo nach ma wy stę po -
wać gaz łup ko wy. W związ ku z tym po ja -
wia się py ta nie o wa run ki dzia ła nia elek -
tro ener ge ty ki w mo men cie gdy nie jest
pod łą czo na do ga zu sys te mo we go lecz wy -
ko rzy stu je go lo kal nie.

– M. Ba biuch: – Na po cząt ku lat 90.
pod ję li śmy ini cja ty wę bu do wy blo ku ga zo -
we go. Roz po czę li śmy roz mo wy z PGNiG,
pro po no wa no nam róż ne zło ża. By ły jed -
nak one al bo za ma łe lub nie do stęp ne.
W mię dzy cza sie od kry to zło że „Ko ścian”
o udo ku men to wa nych za so bach 30 mld m3

ga zu. Bar dzo szyb ko przy go to wa no to zło -
że by je wy ko rzy stać do za si la nia bu do wa -
ne go już blo ku ga zo wo -pa ro we go w Zie lo -
nej Gó rze. Po ło żo no 100 km ru ro ciąg. Mu -
szę w tym miej scu po chwa lić ów cze sne
kie row nic two PGNiG. Nie tyl ko bo wiem
zbu do wa no ru ro ciąg de dy ko wa ny EC Zie -
lo na Gó ra, ale rów no cze śnie za mknął on

Piotr Dobrowolski
– Dyrektor Sektora Energy,

Członek Zarządu Siemens Sp. z o.o.

Dr Andrzej Kassenberg
– Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju



pier ścień sie ci ga zu za azo to wa ne go w Za -
chod niej Pol sce. W związ ku z tym, po pra -
wi ło się bez pie czeń stwo ener ge tycz ne do -
staw ga zu w re gio nie, a elek tro cie płow nia
otrzy mu je rocz nie oko ło 350 mln m3 ga zu.
In we sty cję uru cho mio no w 2004 ro ku,
a więc 8 lat otrzy mu je my gaz. W tym cza -
sie nie by ło ani jed nej in ter wen cji do ty czą -
cej np. nie wła ści we go ci śnie nia ga zu, je go
ja ko ści, czy cze go kol wiek in ne go. „Ze ro”
pro ble mów. Ma my w Pol sce zna ko mi tych
ga zow ni ków. Je stem wiel kim zwo len ni -
kiem ener ge ty ki ga zo wej w elek tro cie -
płow niach i za stą pie nia wszyst kich cie -
płow ni w Pol sce, któ re pra cu ją na sys te my
cie płow ni cze, elek tro cie płow nia mi ga zo -
wy mi. In we sty cje te zaj mu ją ma ło miej sca,
emi sja CO2 jest o po ło wę mniej sza niż
z wę gla, py łu nie ma, in nych za nie czysz -
czeń – pra wie nie ma. Jest to do sko na ły
układ, w któ rym gaz prze twa rza się na
ener gię elek trycz ną z wy so ką spraw no ścią
i za si la mia sta w cie pło. Blok w Zie lo nej
Gó rze ma 200 MW elek trycz nych i 135
MW ter micz nych. Do tem pe ra tu ry –2°C
pra cu je my w za sa dzie tyl ko na tym blo ku.
Efek tyw ność jest wów czas bar dzo wy so ka,
po dob nie jak opła cal ność. Dzię ki tym efek -
tom mo że my mo der ni zo wać sieć ciepl ną,
któ rej je ste śmy wła ści cie lem, pro wa dzić
mo der ni za cję czę ści wę glo wej za stę pu jąc
tra dy cyj ne ko tły, szczy to wy mi ga zo wo -
-ole jo wy mi oraz przy go to wać się do bu do -
wy ko lej ne go, mniej sze go blo ku, któ ry bę -
dzie wkom po no wa ny w sys tem bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go mia sta. Od przy -
szłe go se zo nu grzew cze go EC Zie lo na Gó -
ra bę dzie pierw szą w Pol sce elek tro cie -
płow nią za wo do wą nie uży wa ją cą wę gla.

– S. Kry stek: – PGNiG, gdy bu do wa no
blok w EC Zie lo na Gó ra, za le ża ło na uzy -
ska niu du że go od bior cy ga zu za azo to wa -
ne go. Ten du ży od bior ca usta bi li zo wał ce -
ny te go ga zu. Ów gaz jest w po rów na niu
z ga zem sie cio wym sto sun ko wo ta ni. Ale
pro szę po pa trzeć na elek tro cie płow nie ga -
zo we np. w Lu bli nie, czy Rze szo wie, któ re
eko no micz nie da ją so bie ra dę rów nież
na dro gim ga zie sie cio wym, a cie pło w nim
za war te jest prze cież trzy ra zy droż sze
od za war te go w wę glu.

– M. Du da: – Że by nie by ło aż tak ró żo -
wo z moż li wo ścia mi wy ko rzy sta nia ga zu
w elek tro ener ge ty ce – prze strze gam. Otóż
zło ża ga zu łup ko we go w Pol sce są do syć
roz pro szo ne. I nie je stem pe wien czy bę -
dzie moż na zna leźć do sta tecz ną licz bę lo -
ka li za cji, w któ rych gaz łup ko wy da się
wy ko rzy sty wać przez okres eko no micz ne -
go ży cia jed nost ki elek tro ener ge tycz nej.
Je stem bar dzo scep tycz ny co do moż li wo -
ści lo kal ne go wy ko rzy sta nia te go ga zu. Dla

nie go wła ści wą per spek ty wą jest włą cze nie
go do ga zu sys te mo we go.

– M. Ba biuch: – W tym miej scu war to
do dać, że na pa li wie ga zo wym, w ko ge ne -
ra cji, wy twa rza się du żo wię cej tak po trzeb -
nej nam ener gii elek trycz nej niż na wę glu. 

– A. Kas sen berg: – Mu si my cią gle pa -
mię tać, że choć gaz z łup ków nie sie ze so -
bą mniej szą emi sję ga zów cie plar nia nych
niż wę giel, to jed nak jest pa li wem ko pal -
nym. Je że li bę dzie na stę po wa ło dal sze za -
ostrza nie po li ty ki kli ma tycz nej, o czym
świad czy Ma pa Dro go wa 2050 bu do wa nia
go spo dar ki ni sko wę glo wej w UE, to nie
roz wią że nam on pro ble mów z dra stycz -
nym ogra ni cze niem emi sji ga zów cie plar -

nia nych. Klu czem do te go jest zbu do wa nie
w Pol sce zmo der ni zo wa nej, bar dziej in no -
wa cyj nej go spo dar ki, zu ży wa ją cej ener gię
w spo sób efek tyw ny i ze znacz nym udzia -
łem ener ge ty ki od na wial nej. Pol ska jest
dziś na ostat nim miej scu w UE w za kre sie
sto so wa nia eko in no wa cji. Wy da je się, iż
stwo rze nie ma łych, hy bry do wych sys te -
mów ener ge tycz nych, np. w ska li po wia tu,
na ba zie lo kal nych za so bów od na wial nych
i wy ko rzy sta nie ga zu z łup ków ja ko za bez -
pie cze nia dla fluk tu ują cej ener ge ty ki od na -
wial nej, by ło by, ko rzyst nym i ra cjo nal nym
roz wią za niem na 30–40 lat do przo du. 
• Za je den z przy szło ścio wych kie run -

ków roz wo ju ener ge ty ki jest uwa ża na
ener ge ty ka roz pro szo na, w tym przy za sto -
so wa niu mi kro elek trow ni. Do ce lo wa wi -
zja, to obiekt użyt ko wy lub miesz kal ny wy -
twa rza ją cy ener gię elek trycz ną na swo je
po trze by. Gaz ziem ny dla ta kich mi kro -
elek trow ni, oce nia się, był by do sko na łym
pa li wem. Wy da je się, że wi zja Ja na Ko wal -
skie go, któ ry sam so bie pro du ku je ener gię
elek trycz ną, cie pło, a na stęp nie ziem nia ki,
po mi do ry oraz po ma rań cze we wła snej
szklar ni – to wi zja cho ra, dro ga do ni kąd.
Ener gii w ma łej in sta la cji nie da się tak
efek tyw nie wy pro du ko wać jak w du żej.
Pra wa tech ni ki są tu bez li to sne i nie da się
ich obejść. Ale... Wła ści wie w każ dym pol -
skim mie ście jest cie płow nia opa la na wę -
glem z ko tłem WR. Wło da rze tych obiek -
tów po win ni być świa do mi lat 2013–2017,
gdy trze ba bę dzie za cząć ku po wać upraw -
nie nia i 2023 ro ku, gdy za cznie dzia łać
Dy rek ty wa o emi sjach prze my sło wych.
A wi szą nad na mi in ne wy ma ga nia i dy -
rek ty wy. I ro dzi się py ta nie – co wów czas
sta nie się z ty mi źró dła mi? Gaz łup ko wy
mógł by tu być jed nym z roz wią zań.

– P. Do bro wol ski: – Zbu do wa nie in sta -
la cji od siar cza nia, czy oda zo to wa nia spa lin
dla du żych blo ków ener ge tycz nych nie
przed sta wia dziś pro ble mu ani z punk tu wi -
dze nia tech no lo gicz ne go, ani też eko no -
micz ne go. Na to miast im obiekt jest mniej -
szy, tym za gad nie nia te sta ją się trud niej -
sze, ro sną bo wiem kosz ty jed nost ko we
tych in sta la cji. Dla te go przej ście na gaz
w ma łych obiek tach jest bar dzo do brym
roz wią za niem. Ma łe jed nost ki po win ny
pra co wać w ko ge ne ra cji, z uwa gi na sto -
sun ko wo ni ską spraw ność tur bin ga zo wych
ma łych mo cy.

Po nie waż ostat nio bar dzo pro mo wa -
na jest mi kro ge ne ra cja roz pro szo na, war to
zwró cić uwa gę na pew ne jej wa dy, czy li
wy so kie kosz ty jed nost ko we (ce na 1 kW
mo cy za in sta lo wa nej) i wy so ką ma te ria ło -
chłon ność. Gdy by chcieć oprzeć ca ły pol -
ski sys tem elek tro ener ge tycz ny na jed nost -

DYSKUSJA REDAKCYJNA

11

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej

Energetyki i Ochrony Środowiska



kach o mo cy 1 MW, to w Eu ro pie za bra kło -
by sta li aby móc je wy pro du ko wać.

– A. Kas sen berg: – W Pol sce ma my
znacz nie więk szą gę stość za lud nie nia niż
w USA. U nas, przy wy do by ciu ga zu z łup -
ków, bę dzie my więc mie li znacz nie wię cej
pro ble mów ze spo łecz no ścia mi lo kal ny mi.
Te go nie moż na ba ga te li zo wać. Trze ba bę -
dzie tak że uwzględ nić przy pi sy pra wa do -
ty czą ce eu ro pej skiej sie ci ob sza rów chro -
nio nych Na tu rą 2000. Ko lej ny pro blem
do ty czy wo dy. Tak się skła da, że gaz z łup -
ków wy stę pu je tak że tam gdzie no tu je się
jej de fi cyt. A zu ży cie jej do wy do by cia
ga zu z łup ków jest znacz ne. Wpraw dzie
część od zy sku je się, ale nie ca łą. Do te go
do cho dzą che mi ka lia. Sta no wić to mo że
za gro że nie dla ja ko ści wód po wierzch nio -
wych i płyt kich pod ziem nych. Mo gą być
tak że pro ble my z roz jeż dża niem dróg lo -
kal nych przez cięż ki sprzęt. Mi mo wszyst -
ko, je że li bę dzie to po rząd nie ro bio ne, śro -
do wi sko nie po win no ucier pieć. Aby tak
by ło, war to po wie lić ka na dyj ski po mysł
z Ko lum bii Bry tyj skiej gdzie po wo ła no
spe cjal ną in sty tu cję do kon tro lo wa nia pra -
wi dło wo ści eks plo ata cji ga zu z łup ków.
Oba wiam się, że gaz z łup ków mo że do -
pro wa dzić do wy pie ra nia od na wial nych

źró deł ener gii. Tym cza sem je go wy ko rzy -
sta nie po win no funk cjo no wać z ni mi
w sym bio zie.

– S. Kry stek: – Po ten cjal ne kło po ty ze
spo łecz no ścia mi lo kal ny mi, któ re za sy gna -
li zo wał mój przed mów ca, po ka zu ją jak
dia me tral nie ina czej my ślą one w Pol sce
i w USA. U nas lu dzie bo ją się, że roz jeż -
dżą im dro gi lo kal ne, a w Da ko cie cie szą

się, że te dro gi zo sta ną zbu do wa ne z pie -
nię dzy z ga zu z łup ków, a bez ro bo cie
w tym sta nie to ok. 3%. Pro szę to po rów nać
z pol ski mi re alia mi. Tu pa trzy się nań jak
na nie szczę ście, tam jak na do bro dziej -
stwo. Nad rzęd nym kry te rium wy bo ru
okre ślo nej me to dy wy ko rzy sta nia pa li wa
pier wot ne go po win na być efek tyw ność
ener ge tycz na. Nikt do tych czas nie wy my -
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ślił bar dziej efek tyw nej me to dy wy ko rzy -
sta nia pa li wa pier wot ne go do pro duk cji
ener gii elek trycz nej i cie pła niż z ga zu
w ko ge ne ra cji. Żad na in na tech no lo gia nie
jest w sta nie osią gnąć spraw no ści ca ło ścio -
wej po wy żej 80%. Ta kie ma łe źró dła po -
win ny po wstać w mia stach, a ich ba rie rą
roz wo ju bę dzie ilość cie pła ja kie mia sta bę -
dą w sta nie za go spo da ro wać.

– M. Du da: – Mam oba wy, że w przy -
pad ku ga zu z łup ków, po dob nie jak z in -
ny mi przed się wzię cia mi w elek tro ener ge -
ty ce, tak że na stą pi kon flikt mię dzy ob sza -
ra mi Na tu ra 2000, a po trze ba mi za opa -
trze nia kra ju w ener gię. To jest pro blem
nie roz wią za ny w ska li UE, wzglę dy eko -
lo gicz ne bio rą gó rę nad po trze ba mi za -
opa trze nia go spo dar ki i spo łe czeń stwa
w ener gię.

– A. Kas sen berg: – Zu peł nie nie po dzie -
lam tych obaw. Moż na się roz wi jać przy
ob sza rach Na tu ra 2000, tyl ko trze ba mieć
na wzglę dzie okre ślo ne uwa run ko wa nia.

– M. Du da: – To nie zmie nia po sta ci rze -
czy, że ten kon flikt trze ba mieć na uwa -
dze. M.in. do pro wa dził on do blo ka dy roz -
wo ju wy ko rzy sta nia wę gla bru nat ne go... 

– A. Kas sen berg: –... to jest roz mo wa
na zu peł nie in ny te mat. Wę giel bru nat ny

ja ko pa li wo o wy so kiej in ten syw no ści wę -
glo wej i ni skiej ka lo rycz no ści nie po win ien
być bra ny pod uwa gę w roz wo ju pol skiej
ener ge ty ki w przy szło ści.

– M. Ba biuch: – Nie po dzie lam obaw
jed ne go z przed mów ców, że gaz z łup ków
mo że wy eli mi no wać od na wial ne źró dła
ener gii. Mógł by na to miast do ko nać re wo -
lu cji, o czym tu już wcze śniej wspo mnia no,
w ener ge ty ce miej skiej. Od lat mó wi się
o za stą pie niu cie płow ni miej skich ukła da -
mi ko ge ne ra cyj ny mi opa la ny mi ga zem, bo
jest to nie by wa le efek tyw ne i ko rzyst ne.
Nie spo sób zro zu mieć dla cze go, zwa żyw -
szy, że w Po li ty ce ener ge tycz nej ma my za -
pi sa ny cel po dwo je nia do 2020 r. pro duk cji
ener gii elek trycz nej w sko ja rze niu z cie -
płem, te go ce lu nie re ali zu je my? Gaz z łup -
ków mógł by ten pro ces uru cho mić. Ale
pro blem ko ge ne ra cji i wspar cia jej roz wo ju
to te mat na od dziel ną de ba tę.

– P. Do bro wol ski: – W Pol sce ma my
do czy nie nia z bar dzo ni skim po zio mem
świa do mo ści spo łecz nej do ty czą cej uwa -
run ko wań eks plo ata cji ga zu z łup ków.
Idąc da lej – ni ski po ziom wie dzy sprzy ja
ma ni pu la cji i bu do wa niu licz nych ste reo -
ty pów, zwy kle nie od po wia da ją cych praw -
dzie. Przed sze ro ko ro zu mia nym sek to rem

ener ge tycz nym stoi wy zwa nie zmia ny te -
go sta nu rze czy. Weź my przy kład ame ry -
kań ski. W Tek sa sie nie ma żad nych pro -
ble mów z wy do by ciem ga zu z łup ków.
Tam od lat po szu ku je się i wy do by wa ro pę
i gaz, a lo kal ne spo łecz no ści są świa do me
sto so wa nych tech no lo gii. Ale w in nych re -
jo nach, gdzie nie ma ta kich tra dy cji jak
w Tek sa sie, są pro te sty, a lu dzie oba wia ją
się nie zna ne go.
• Pro blem umie jęt nej roz mo wy ze spo łe -

czeń stwem, to w Pol sce jed na, wiel ka bo -
lącz ka. Przy oka zji tech ni kom przy da ło by
się tro chę wie dzy bio lo gicz nej, zaś przy -
rod ni kom, spe cja li stom od za rzą dza nia
– kszta wie dzy już na wet nie tech nicz nej,
ale z fi zy ki. Wra ca jąc zaś do umie jęt nej
roz mo wy ze spo łe czeń stwem. Ir ra cjo nal ny
przy kład Miel na, Gą sek i lo ka li za cji elek -
trow ni ją dro wej. Py tam: – ile ra zy przed
re fe ren dum by li tam przed sta wi cie le
PGE? Czy ktoś miesz kań com po wie dział
na ile wzrósł by ich do bro byt gdy by po -
wsta ła tam elek trow nia ją dro wa. Opa da ją
rę ce. Oczy wi ście nie prze są dzam czy tam
po win na, czy też nie po wstać elek trow nia
ją dro wa, to od ręb na spra wa. Oba wiam
się, że to sa mo bę dzie z ga zem z łup ków.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Obo wią zu ją cy obec nie sys tem wspar cia wy twa rza nia ener gii z OZE i w ko ge ne ra cji, po le ga na praw nym obo wiąz ku po sia -
da nia przez przed się bior stwa sprze da ją ce ener gię od bior com koń co wym udzia łu ener gii wy two rzo nej z OZE lub w wy so ko -
spraw nej ko ge ne ra cji, po twier dzo nej umo rzo ny mi przez Pre ze sa URE zie lo ny mi, czer wo ny mi lub ewen tu al nie żół ty mi cer ty -
fi ka ta mi (świa dec twa mi po cho dze nia ener gii z OZE lub ko ge ne ra cji wę glo wej, lub ga zo wej). Po dob ny sys tem wspar cia zo stał
ostat nio wpro wa dzo ny w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej (bia łe cer ty fi ka ty). Obo wią zek ten jest zwy mia ro wa ny na każ -
dy rok roz po rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki. W przy pad ku nie speł nie nia te go wy mo gu, przed się bior stwo jest zo bo wią za ne
uiścić opła tę za stęp czą, w wy so ko ści okre ślo nej co rocz nie przez Pre ze sa URE. Wy so kość tej opła ty prak tycz nie okre śla ce -
nę cer ty fi ka tów na ryn ku upraw nień ma jąt ko wych wy ni ka ją cych ze świa dectw po cho dze nia, co wzbu dza za strze że nia do ce -
lo wo ści funk cjo no wa nia skom pli ko wa ne go ryn ku upraw nień ma jąt ko wych.

Jed no li ty po ziom opła ty za stęp czej i jed no li ta, w związ ku z tym, ce na cer ty fi ka tów stwo rzy ły do bre wa run ki dla in we sto rów
ofe ru ją cych tech no lo gie o kosz tach wy twa rza nia znacz nie po ni żej cen ener gii z uwzględ nie niem cer ty fi ka tów. Do ty czy to
przede wszyst kim ener ge ty ki wia tro wej i współ spa la nia bio ma sy. Żad ne now sze tech no lo gie OZE nie są w tych wa run kach
kon ku ren cyj ne i z te go po wo du ten sys tem wspar cia mo że dzia łać tyl ko w ogra ni czo nym za kre sie. Ten za kres mo że zo stać
znacz nie zmniej szo ny, je śli elek trow nie wia tro we zo sta ną zmu szo ne do po kry wa nia wy wo ła nych przez nie do dat ko wych kosz -
tów sys te mo wych, a współ spa la nie zo sta nie ob cią żo ne kosz ta mi ob ni że nia efek tyw no ści wy ko rzy sta nia pa liw pier wot nych.

Głów ną wa dą obec ne go sys te mu wspar cia ener gii cer ty fi ko wa nej jest je go nie przej rzy stość, przy ni skiej sku tecz no ści w za -
kre sie sty mu la cji roz wo ju OZE i ko ge ne ra cji. W za sa dzie roz wi ja ne są tyl ko far my wia tro we i współ spa la nie, a w za kre sie ko -
ge ne ra cji już ko lej ny rok nie są wy peł nia ne obo wiąz ki usta lo ne roz po rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki.

Mi ni ster stwo Go spo dar ki zda je so bie spra wę z wad obec ne go sys te mu i pro po nu je no we roz wią za nia w za kre sie wspar cia
ener gii od na wial nej w pro jek cie no wej usta wy o OZE, a w za kre sie ko ge ne ra cji w pro jek cie no wej usta wy – Pra wo ener ge -
tycz ne. Pro po nu je się wpro wa dze nie do cen cer ty fi ka tów zie lo nych tzw. współ czyn ni ków ko rek cyj nych, za leż nych od tech no -
lo gii, przy po zo sta wie niu ist nie ją ce go sys te mu wspar cia ze wszyst ki mi je go po zo sta ły mi wa da mi. Czy jed nak pro po no wa ne
me cha ni zmy usu ną ist nie ją ce wa dy i zwięk szą sku tecz ność sys te mu wspar cia? Czy nie jest czas na pod ję cie de cy zji ra dy kal -
nej – odej ście od obo wią zu ją ce go sys te mu i wpro wa dze nie roz wią zań spraw dzo nych w więk szo ści kra jów UE? O tych pro -
ble mach war to dys ku to wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor -
ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy te ma to wi pod ha słem „Sys tem wspar -
cia wy twa rza nia ener gii z OZE i w ko ge ne ra cji oraz po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział
w dys ku sji wzię li:

– Prof. Do ro ta Chwie duk – Pre zes
Pol skie go To wa rzy stwa Ener gii
Sło necz nej,

– Dr Mi ro sław Du da – ARE,
– Grze gorz Wi śniew ski – Pre zes Za -

rzą du In sty tu tu Ener ge ty ki Od na -
wial nej.

Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał
Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski,
Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej
PW – mo de ra tor dys ku sji.

Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za -
pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

System wsparcia
wytwarzania energii z OZE

i w kogeneracji oraz poprawy
efektywności energetycznej
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• Chce my dziś po roz ma wiać na te mat
sys te mów wspar cia sto so wa nych przy pro -
mo wa niu wy bra nych tech no lo gii ener ge -
tycz nych, któ re na wa run kach ryn ko wych
nie by ły by dziś w sta nie kon ku ro wać z tra -
dy cyj ną ener ge ty ką, a z punk tu wi dze nia
uwa run ko wań kli ma tycz nych, spo łecz -
nych, pew nej wi zji przy szło ści po win ny
być roz wi ja ne. Ten te mat, pod czas roz mów
o ko lej nych dys ku sjach re dak cyj nych, po -
ja wiał się kil ka krot nie, w związ ku z pra ca -
mi nad usta wą o OZE. Tej usta wy jed nak
nie ma, trud no więc o niej mó wić. Spró -
buj my więc po roz ma wiać o do tych czas
funk cjo nu ją cym w Pol sce sys te mie wspar -
cia, je go wa dach i za le tach, o tym jak te
sys te my wspar cia funk cjo nu ją w in nych
kra jach. Otóż w więk szo ści kra jów UE
sys tem wspar cia OZE i ko ge ne ra cji ba-
zu je na ta ry fo wa niu ener gii wy twa rza-
nej w tych źró dłach. Jest to tzw. sys tem
„fe ed -in ta riff” – 18 kra jów sto su je go
w przy pad ku OZE, na to miast 7 ma sys tem
wspar cia gdzie świa dec two po cho dze nia
po sia da war tość ma te rial ną i jest przed -
mio tem ob ro tu na ryn ku. Przy czym to
ostat nie roz wią za nie w Pol sce ma kształt,
któ re go nie spo ty ka się w in nych kra jach.
Pierw szy z tych sys te mów dzia ła w szcze -
gól no ści w Por tu ga lii i Niem czech, gdzie
ob ser wu je się naj więk szy roz wój OZE. Czy
w Pol sce moż na stwo rzyć po dob ny sys tem,
aby zwięk szyć sku tecz ność me cha ni zmów
sty mu lu ją cych roz wój OZE i zmniej szyć
kosz ty funk cjo no wa nia ryn ku cer ty fi ka -
tów? Czy mo że lep sze wy ni ki da dzą cer ty -
fi ka ty, któ rych ce ny usta la ne bę dą przez
re gu la to ra z uwzględ nie niem tech no lo gii?

– G. Wi śniew ski: – Ob ser wa cja sys te mu
wspar cia w Pol sce ro dzi róż no ra kie re flek -
sje. Al bo więc je ste śmy su per in no wa cyj ni,
su per po my sło wi i wy zna cza my w tym ob -
sza rze no we kie run ki. Al bo też ki bi cu je my
ar cha icz nym roz wią za niom, któ re wpraw -
dzie kie dyś ist nia ły, ale obec nie zo sta ły
przez wszyst kich za rzu co ne. Bądź też ma -
my do czy nie nia z in er cją, nie mo cą unie -
moż li wia ją cy mi wy rwa nie się ze sta rych
roz wią zań i pój ściem do przo du. Obo wią -
zu ją cy obec nie w Pol sce sys tem wspar cia
za czął for mal nie funk cjo no wać 10 lat te -
mu. Wszyst kie in ne tzw. ko lo ro we cer ty fi -
ka ty by ły po chod ną zie lo nych cer ty fi ka -
tów. Mie li śmy więc, w pew nym sen sie,
do czy nie nia z eks por tem okre ślo ne go roz -
wią za nia z jed nej dzie dzi ny do in nych.
Nie ste ty, dziś ten sys tem stał się na der kło -
po tli wy. Wpro wa dza li śmy go w ży cie
w 2001 ro ku Pra wem ener ge tycz nym i sto -
sow nym roz po rzą dze niem wy ko naw czym

mi ni stra go spo dar ki twier dząc, że le piej niż
sys tem „sta łych ta ryf” – pa su je do wpro wa -
dza nej wte dy sze ro ko go spo dar ki ryn ko -
wej. Ko lej ne no we li za cje Pra wa ener ge -
tycz ne go spra wi ły, że na gle sta li śmy się
„bar dzo ryn ko wi” w je dy nym seg men cie
ryn ku ener gii, któ ry w isto cie nie ist niał
i nie mógł ist nieć bez wspie ra nia, mia no wi -
cie w seg men cie ener gii od na wial nej. Kra -
jem, któ ry w 2001 ro ku przy go to wy wał się
do wpro wa dze nia sys te mu zie lo nych cer ty -
fi ka tów by ła też Wiel ka Bry ta nia. Wcze -
śniej Bry tyj czy cy sto so wa li tzw. sys tem
prze tar gów na no we zie lo ne mo ce, któ ry
kom plet nie nie dzia łał, co owo co wa ło bra -
kiem roz wo ju od na wial nych źró deł ener -
gii. My ten bry tyj ski sys tem zie lo nych cer -
ty fi ka tów sko pio wa li śmy, po tem jesz cze
kil ka in nych kra jów. Tyl ko, że od tam te go
cza su Wiel ka Bry ta nia, ze wzglę du na
kiep skie efek ty, zmie ni ła tak że ten sys tem
już dwu krot nie i w za sa dzie prze szła ewo -
lu cyj nie na sys tem sta łych ta ryf.

UE pu bli ku je ze sta wie nia da nych z po -
szcze gól nych kra jów do ty czą ce cen zie lo nej
ener gii i tem pa roz wo ju pro du ku ją cych ją
źró deł. Co z tych da nych wy ni ka? Otóż tam
gdzie są sta łe ta ry fy, roz wój od na wial nych
źró deł ener gii jest szyb szy, a ce ny ener gii
z tych źró deł, na prze strze ni lat, spa da ją.
Czy li dzie je się do kład nie od wrot nie jak
w przy pad ku funk cjo no wa nia zie lo nych
cer ty fi ka tów. Za raz po wpro wa dze niu zie lo -
nych cer ty fi ka tów one nas prak tycz nie nic
nie kosz to wa ły. Nie by ło roz wo ju od na wial -
nych źró deł ener gii, sys tem był źle skon stru -
owa ny. W 2006 ro ku sys tem zo stał uspraw -

nio ny, np. po przez wpro wa dze nie kar
za nie speł nie nie obo wiąz ku w za kre sie po -
sia da nia zie lo nych cer ty fi ka tów (świa dectw
po cho dze nia ener gii z OZE), a ska la wspar -
cia okre ślo ną wy so ko ścią opła ty za stęp czej
by ła na ty le wy so ka, że nie któ re OZE za czę -
ły się roz wi jać. Nie ste ty, jed ne bar dziej, in -
ne na to miast mniej lub wca le, czy li me cha -
nizm wspar cia uzna wa ny ja ko ryn ko wy nie
słu żył bu do wa niu ryn ku. W efek cie od na -
wial ne źró dła ener gii ma my dziś nie pra wi -
dło wo zdy wer sy fi ko wa ne. Jed ne się nie roz -
wi ja ją, bo na tra fi ły na róż no ra kie ba rie ry
roz wo jo we, in ne roz wi nę ły się nad mier nie
bez szans na dal szy roz wój, jak współ spa la -
nie, a jesz cze in ne roz wi ja ją się sła bo. Do te -
go ca ły sys tem wspar cia stał się nie zwy kle
kosz tow ny. Ten nie efek tyw ny, zbiu ro kra ty -
zo wa ny sys tem zo stał w do dat ku „wy eks -
por to wa ny” do in nych ob sza rów – ko ge ne -
ra cji i efek tyw no ści ener ge tycz nej. Mo że
być ko rzyst ny dla du żych sys te mów, dla
ma łych mniej, w ska li zaś ca łej go spo dar ki
i sty mu lo wa nia no wych tech no lo gii jest nie -
ko rzyst ny i nie sku tecz ny.

– D. Chwie duk: – Zie lo ne cer ty fi ka ty
zo sta ły wpro wa dzo ne na ry nek w mo men -
cie, gdy ry nek od na wial nej ener gii nie ist -
niał. Wia do mo więc by ło, że ten me cha -
nizm od ra zu nie za dzia ła. I tak się sta ło.
W Niem czech na to miast, po dob nie jak
w in nych kra jach, wpro wa dzo no sys tem
„fe ed -in ta riff”, czy li sta łe go wspar cia, któ -
ry za owo co wał nie tyl ko roz wo jem ryn ku
ener gii od na wial nej, ale tak że prze my słu
pra cu ją ce go na rzecz te go ro dza ju ener ge -
ty ki. Po za tym, w tym sys te mie sta łe go
wspar cia, z cza sem usta lo no pew ne prio ry -
te ty. Czy li nie sta łe ce ny dla ca łej ener ge ty -
ki od na wial nej lecz zróż ni co wa ne, za leż ne
od tech no lo gii wy twa rza nia. Wia do mo bo -
wiem, że są tech no lo gie, któ re szyb ciej i ła -
twiej za ist nie ją na ryn ku i ta kie, któ re o ten
ry nek mu szą wal czyć, bo są wpraw dzie
droż sze, ale przy szło ścio we. Dla przy kła du
bio ma sa, gdzie z za so bów ła two do stęp -
nych sko rzy sta no do syć szyb ko. Dziś KE
mó wi, że je śli bio ma sa, to już tyl ko trze -
ciej, czwar tej lub dal szej ge ne ra cji.

Me cha ni zmy wspar cia od na wial nych
źró deł ener gii mu szą mieć cha rak ter in ter -
dy scy pli nar ny. Tym cza sem u nas nad do -
ku men ta mi zwią za ny mi z ener gią od na -
wial ną naj pierw pra co wa ło Mi ni ster stwo
Śro do wi ska, a na stęp nie ca łą od po wie -
dzial ność prze ka za ło Mi ni ster stwu Go spo -
dar ki. Ja nie od no to wa łam spo tkań mię dzy -
re sor to wych na te mat od na wial nych źró deł
ener gii, a prze cież pro blem do ty czy róż -
nych re sor tów, róż nych ob sza rów go spo -
dar ki. W pań stwach, któ re za gad nie nie to
po trak to wa ły in ter dy scy pli nar nie, roz wi -

Prof. Dorota Chwieduk
– Prezes Polskiego Towarzystwa

Energii Słonecznej

ciąg dalszy ze str. 3
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nę ły się wła sne tech no lo gie dla ener ge ty ki
od na wial nej. I pro szę za uwa żyć, że np.
w Niem czech, w do bie kry zy su naj le piej
mia ły się te przed się bior stwa, któ re pro du -
ko wa ły na rzecz ener ge ty ki od na wial nej.
To po win no na szym de cy den tom go spo -
dar czym dać wie le do my śle nia. Brak
w Pol sce współ pra cy mię dzy re sor to wej
w dzie dzi nie ener ge ty ki od na wial nej spra -
wia, że zwią za ne z nią pro ble my nie są ca -
ło ścio wo roz po zna ne, zde fi nio wa ne. Po -
za tym do świad cze nia wszyst kich kra jów,
któ re osią gnę ły suk ce sy w roz wo ju ener ge -
ty ki od na wial nej po ka zu ją, że sys te my
wspar cia mu szą być dłu go trwa łe, o ja -
snym, nie zmien nym w okre ślo nym cza sie
kształ cie. Np. Niem cy stwo rzy li spe cjal ny
fun dusz do za si la nia ener ge ty ki od na wial -
nej, któ ry szcze gól nie wspo mógł ener ge ty -
kę sło necz ną, w któ rym okre ślo ne są
wszyst kie kwe stie zwią za ne z do ta cja mi,
ubez pie cze nia mi, po życz ka mi, zwol nie -
nia mi po dat ko wy mi itp., a re gu la cje te ma -
ją cha rak ter dłu go okre so wy. Dzię ki te mu
nie tyl ko in we stor wie, że opła ca się mu
okre ślo ną tech no lo gię za ku pić, ale rów nież
do staw ca urzą dzeń wie ja ki biz nes i w ja -
kim cza sie mo że zro bić, i że opła ca się mu
in we sto wać w roz wój okre ślo nych tech no -
lo gii. Te me cha ni zmy dzia ła ją, da ją do sko -
na łe efek ty. Tym cza sem, u nas, NFO ŚiGW
za ofe ro wał wspar cie ko lek to rów sło necz -
nych na po zio mie da le ko wy prze dza ją cym
to wspar cie w in nych kra jach. Efekt? – gdy
ce ny tych in sta la cji w in nych pań stwach
spa da ją u nas za trzy ma ły się, a nie kie dy
wzra sta ją.

Spra wa pro mo cji okre ślo nych tech no lo -
gii na róż nych szcze blach, co szcze gól nie
w Au strii da ło do sko na łe wy ni ki. Czy li
znów dzia ła nie kom plek so we oraz mo ni to -
ro wa nie sys te mów, sy tu acji, two rze nie ba -
zy in for ma cji dla in we sto rów. Te go u nas
nie ma. Przy kład Ba wa rii. Za czę to w niej
roz wi jać ener ge ty kę wia tro wą. To land
o naj mniej szych za so bach wia tru w ca łych
Niem czech. Wła dze re gio nal ne, ow szem,
do fi nan so wy wa ły ener ge ty kę wia tro wą,
ale na ka za ły mo ni to ro wa nie dzia ła nia sys -
te mu, pręd ko ści wia trów, okre sów ci szy
itp. Dzię ki te mu pod ko niec lat 90. Ba wa ria
mia ła naj lep szą ma pę wia trów, z naj lep szy -
mi da ny mi w ca łych Niem czech. To po wo -
do wa ło, że ko lej ne in we sty cje w ener ge ty -
kę wia tro wą by ły pra wie w 100% pew ne.
Da nie zie lo ne go świa tła i wpro wa dze nie
sys te mu wspar cia mu si być prze my śla ne
i zrów no wa żo ne. Nie mo że spo wo do wać
roz wo ju tyl ko nie któ rych tech no lo gii czy -
sto biz ne so wych, jak się oka za ło, i do pro -
wa dzić do za trzy ma nia wej ścia na ry nek
ener ge tycz ny in nych tech no lo gii droż -

szych, ale bar dziej per spek ty wicz nych, tak
jak to się u nas sta ło.

– M. Du da: – Sys tem wspar cia ener ge ty -
ki od na wial nej, któ ry so bie za fun do wa li -
śmy, ba zo wał na pew nej mo dzie „wkła da -
nia” me cha ni zmów ryn ko wych gdzie się
tyl ko da ło. Nikt na to miast nie za sta na wiał
się, czy te me cha ni zmy ryn ko we, w tym
kon kret nych przy pad ku, bę dą sku tecz ne.
Stwo rzy li śmy sys tem cer -
ty fi ka tów oraz han dlu
upraw nie nia mi ma jąt ko -
wy mi wy ni ka ją cy mi z cer -
ty fi ka tów. Jed no cze śnie
twór cy te go sys te mu, zda -
jąc so bie spra wę z te go, że
być mo że po da ży ener gii
zie lo nej na ryn ku w tym
sys te mie nie bę dzie ty le by
ten ry nek mógł pra wi dło -
wo dzia łać – wpro wa dzi li
wy trych w for mie opła ty
za stęp czej. Ty le, że war -
tość tej opła ty za stęp czej
z ryn kiem nie ma już nic
wspól ne go. Jest bo wiem
usta la na przez Pre ze sa
URE. W tej sy tu acji na le -
ża ło się spo dzie wać, że za -
ba wa w ry nek cer ty fi ka -
tów, któ ra mia ła usta lić ich
rów no waż ną ce nę, usta li
ją na po zio mie opła ty za -
stęp czej. Tak się sta ło, ca ła
więc kosz tow na za ba wa
w ry nek, speł zła na ni -
czym. Ten me cha nizm za -

ma zał przy tym na szą wie dzę na te mat ra -
cjo nal no ści wy dat ko wa nia pie nię dzy, za bił
przej rzy stość. Dziś tak na praw dę tyl ko spe -
cja li ści wie dzą ile kosz tu je zie lo na ener gia.
Na to miast czło wiek, któ ry do sta je ra chu nek
za ener gię elek trycz ną, nie ma o tym zie lo -
ne go po ję cia. Nie jest świa dom za co i ile
pła ci.

Ko lej na spra wa do ty czy usta la nia po zio -
mu opłat za stęp czych, czy li cen cer ty fi ka -
tów w spo sób za gre go wa ny dla wszyst kich
tech no lo gii. W ten spo sób opła ca ło się roz -
wi jać tyl ko te tech no lo gie, któ rych kosz ty
by ły znacz nie po ni żej prze wi dy wa nych
cen cer ty fi ka tów, czy li wia tro we i bio ma -
so we. Wo kół te go roz po czę ły się „tań ce”,
w ja ki spo sób for mal nie speł nić wy ma ga -
nia i wy ka zać, że kry te ria są speł nio ne.
W ten spo sób roz wi ja li śmy współ spa la nie,
z im por tem bio ma sy z da le kiej za gra ni cy,
co kłó ci się z isto tą ener ge ty ki od na wial -
nej. Trze ba po wró cić do przej rzy sto ści
i pro sto ty me cha ni zmów. I za sta no wić się,
czy han del cer ty fi ka ta mi jest sku tecz ny.
W mo jej oce nie – nie jest. Trze ba, po dob -
nie jak w kra jach gdzie ener ge ty ka od na -
wial na prze ży wa burz li wy roz wój, usta lić
pew ne po zio my przy cho dów ze sprze da ży
ener gii zie lo nej, o cha rak te rze dłu go trwa -
łym, ob ni ża ją ce ry zy ko in we sto wa nia.
Moż na to osią gnąć za cho wu jąc sys tem cer -
ty fi ka tów, ale od cho dząc od han dlu ni mi,
zo sta wia jąc usta la nie cen cer ty fi ka tów
urzę do wi re gu la cji. Przy oka zji pań stwo

Grzegorz Wiśniewski
– Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej
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otrzy ma ło by do rę ki, róż ni cu jąc ce ny, me -
cha nizm pro mo wa nia tech no lo gii opła cal -
nych, ale i przy szło ścio wych. Był by to pro -
sty me cha nizm wy ma ga ją cy jed nak stwo -
rze nia pew ne go „zie lo ne go fun du szu”.
Roz wój ener ge ty ki od na wial nej mu si mieć
wspar cie ze środ ków pu blicz nych. Mu si my
jed nak za ra zem wie dzieć ile, za co i dla cze -
go pła ci my.

– J. Le wan dow ski: – Nie po ja wi ły się
za pro szo ne oso by z ob sza ru ko ge ne ra cji.
W związ ku z tym po zwo lę so bie pa rę zdań
na ten te mat. Otóż dzia ła ją cy tam sys tem
wspar cia zo stał za po ży czo ny z OZE. Ska la
je go ir ra cjo nal no ści jest jed nak więk sza niż
w ob sza rze OZE. Pre zes URE usta la tam
po ziom opła ty za stęp czej, czy taj – ce nę
cer ty fi ka tów, w od nie sie niu do ce ny tzw.
ener gii czar nej. Jest to bez sen su. W przy -
pad ku bo wiem ko ge ne ra cji wę glo wej, jest
to „mi ła” opła ta po więk sza ją ca przy chód
fir my. I nie da je wie le wię cej. Nie da się
bo wiem przy po mo cy tej opła ty skom pen -
so wać wyż szych kosz tów bu do wy elek tro -
cie płow ni wę glo wej niż np. kon den sa cyj -
nej. W związ ku z tym, nie ob ser wu je się
żad ne go związ ku mię dzy tą opła tą, a wzro -
stem ko ge ne ra cji. Z ko lei w przy pad ku ko -
ge ne ra cji ga zo wej pro blem jest in ny, nie
zwią za ny z kosz tem in sta la cji lecz z kosz -
tem pa li wa. I po tra fi tu on być wyż szy niż
koszt wy two rzo nej zeń ener gii. Tym cza -
sem, ze wzglę dów ogól no go spo dar czych

i spo łecz nych, ko ge ne ra cję ga zo wą po win -
no się wpro wa dzić. Za tem ja kiś sys tem
wspar cia jest tu po trzeb ny, ale nie ta ki jak
funk cjo nu ją cy obec nie.

Mi mo kry tycz nej oce ny sto so wa ne go
w Pol sce sys te mu wspar cia, je go za sięg
roz sze rza się. Wpro wa dzo no bia łe cer ty fi -
ka ty zwią za ne z po pra wą efek tyw no ści

ener ge tycz nej. Sys tem ten
ma do dat ko we wa dy, za -
wie ra ele men ty nie mie rzal -
ne okre śla ne po przez sys -
tem au dy tów z na tu ry rze -
czy nie po zba wio nych ele -
men tów su biek tyw nych.
W trak cie dys ku sji nad nim
po ja wia ły się ar gu men ty,
że pod sta wo wą je go za le tą
jest to, że zo stał przy go to -
wa ny i po zwa la roz li czyć
się z for mal nych zo bo wią -
zań ja kie na ło ży ła na Kra je
Człon kow skie biu ro kra cja
UE. Czy jed nak nie war to
wró cić do dys ku sji i nad
tym sys te mem? Mo że war -
to po my śleć przy naj mniej
o li kwi da cji ryn ku i wpro -
wa dze niu sys te mu re gu lo -
wa nych cen cer ty fi ka tów?
• Re gu lo wa ne ce ny cer -

ty fi ka tów uczy ni ły by ry -
nek cer ty fi ka tów zbęd nym,
a przy cho dy ze sprze da ży
cer ty fi ka tów mo gły by być
po kry wa ne z fun du szu
OZE, któ ry za si la ny był by

z opłat po bie ra nych od od bior ców koń co -
wych, jak ma to miej sce w przy pad ku roz -
li cza nia kosz tów osie ro co nych po roz wią -
za niu kon trak tów dłu go ter mi no wych. Czy
ta ki sys tem był by do przy ję cia przez in we -
sto rów?

– D. Chwie duk: – Sys tem cer ty fi ka tów
dzia ła w Pol sce do sta tecz nie dłu go aby
moż na by ło w spo sób nie bu dzą cy wąt pli -
wo ści stwier dzić, że jest to zły sys tem, nie -
ra cjo nal ny i ta ki był od sa me go po cząt ku.
Nie przy niósł po zy tyw nych efek tów dla
ca łej ener ge ty ki od na wial nej, umoż li wił
roz wój tyl ko nie któ rych ga łę zi, ogra ni cza -
jąc cał ko wi cie roz wój po zo sta łych. Nie
ma my cza su na kon stru owa nie wła sne go
sys te mu wspar cia, czas i zo bo wią za nia
for mal no – praw ne UE nas go nią, sko rzy -
staj my więc z go to wych, spraw dzo nych
me cha ni zmów wspar cia, któ re do brze
wpły nę ły w in nych kra jach za rów no
na roz wój ener ge ty ki od na wial nej, jak i ro -
dzi me go przemy słu.

– G. Wi śniew ski: – Funk cjo nu ją cy
obec nie w Pol sce sys tem wspar cia do pro -
wa dził do po wsta nia w go spo dar ce grup in -
te re sów, be ne fi cjen tów, któ rzy bar dzo do -
brze ży ją kosz tem od bior ców ener gii. Tam
są za an ga żo wa ne po tęż ne – idą ce w mi liar -
dy – środ ki, dzia ła ją pra wa na by te. Jak
i kie dy z te go wyjść, gdy wia do mo, że bę -
dzie te mu to wa rzy szy ło na ru sze nie pew -
nych in te re sów i, ze wzglę du na uwa run ko -
wa nia praw ne, pew nych pra w na by tych?
Nie da się te go zro bić z dnia na dzień. Mo -
ja pro po zy cja wyj ścia z tej sy tu acji jest ta -
ka, by dla du żych źró deł za cho wać sta ry
sys tem, mo dy fi ku jąc go tak by nie by ło
moż li we osią ga nie nad mier nych zy sków.
Na to miast dla ma łych źró deł przy jąć roz -
wią za nia np. bry tyj skie, na któ re, z cza sem,
mo gły by przejść rów nież du że źró dła.

– M. Du da: – Oczy wi ście nie moż na zi -
gno ro wać praw na by tych przed się biorstw,
któ re za an ga żo wa ły się w roz wój ener ge ty -
ki od na wial nej. Ina czej bo wiem bę dzie my
mie li do czy nie nia z ca łą se rią pro ce sów.
Dla te go pro po nu ję by, nie re zy gnu jąc z po -
ję cia cer ty fi ka tów, upro ścić ten sys tem
do ta kie go, któ ry stał by się ab so lut nie
przej rzy sty, a ce ny cer ty fi ka tów by ły usta -
la ne przez re gu la to ra na sto sow nie dłu gi
okres, co uczy ni ło by je prze wi dy wal ny mi.
Je że li przy tym ce ny cer ty fi ka tów by ły by
zróż ni co wa ne, za leż nie od tech no lo gii wy -
twa rza nia, wów czas roz wią za nie to zbli ży -
ło by się do sys te mu „fe ed -in ta riff”. Prze -
strze gał bym na to miast przed za pro po no -
wa nym wcze śniej roz wią za niem po le ga ją -
cym na róż ni co wa niu in sta la cji pod wzglę -
dem wiel ko ści i sto so wa niem dla nich róż -
nych sys te mów. Bę dzie to owo co wa ło ma -

Dr Mirosław Duda
– ARE



są kom pli ka cji, uczy ni sys tem nie przej rzy -

stym, co sta nie się po żyw ką dla róż ne go ro -

dza ju ma ni pu la cji. Sys tem mu si być pro sty,

do sa me go koń ca przej rzy sty, a od bior ca

mu si do kład nie wie dzieć ile pła ci za zie lo -

ną ener gię. I dla cze go ty le pła ci, co ozna -

cza edu ka cję od bior cy. My śmy edu ka cję

w tym wzglę dzie po wie rzy li me cha ni -

zmom wy ni ka ją cym z pew nej mo dy. A tu

nie o mo dę cho dzi lecz o po ka za nie spo łe -

czeń stwu, że roz wój zie lo nej ener gii jest

ko niecz ny ze wzglę du na ogra ni czo ne za -

so by pa liw ko pal nych.

– D. Chwie duk: – Ze zmia na mi do tych -

cza so we go sys te mu wspar cia nie wol no

zwle kać. Ozna cza to bo wiem m.in. dal sze

wspie ra nie współ spa la nia, czy li cze goś co

nie tyl ko szko dzi ener ge ty ce od na wial nej,

ale ener ge ty ce w ogó le.

– M. Du da: – Je że li zgo dzi my się, że ce -

ny cer ty fi ka tów bę dą usta la ne, to ła two

moż na usta lić kry te ria, w któ rych współ -

spa la nie się nie znaj dzie. A, że od współ -

spa la nia trze ba od cho dzić, nie ule ga dla

mnie naj mniej szej wąt pli wo ści...

• ... ta wie dza za czy na być oczy wi sta tak -
że dla urzęd ni ków na po zio mie mi ni ste -
rial nym. Skup my się jed nak na in nym
pro ble mie. Bi lan se mó wią, że nie osią -
gnie my ce lów do ty czą cych roz wo ju ener -
ge ty ki od na wial nej, zwłasz cza gdy te ce le
bę dą bar dziej da le ko idą ce, bez wpro wa -
dze nia cie pła z zie lo nej ener gii do ogrze -
wa nia. Tu sys te mu cer ty fi ka tów w spo sób
ra cjo nal ny nie da się za sto so wać...

– G. Wi śniew ski: –... zro bi li to ostat nio

Bry tyj czy cy i oka za ło się, że ten sys tem nie

dzia ła na ryn ku cie pła...

• ... jest tu pro blem ra cjo nal ne go roz ło -
że nia kosz tów. Zie lo ne cie pło moż na więc
wes przeć tyl ko przez utwo rze nie spe cjal -
nych fun du szy.

– M. Du da: – Naj lep szy sys tem wspar -

cia nie za dzia ła gdy nie odej dzie my od na -

kła da nia na pań stwa człon kow skie UE

obo wiąz ko wych udzia łów ener gii od na -

wial nej. To jest me cha nizm ro dzą cy wy so -

kie kosz ty. Udzia ły OZE po win ny wy ni kać

z obo wią zu ją cych praw nie me cha ni zmów

sty mu lu ją cych ich roz wój. 

– D. Chwie duk: – Ener ge ty ka od na -

wial na to w więk szo ści wła śnie pro duk cja

ener gii, w tym cie pła, na po trze by wła -

sne, przez od bior ców róż nej ska li. In ne

po win ny być me cha ni zmy wspar cia dla

cie pła pro du ko wa ne go w in sta la cjach au -

to no micz nych, a in ne dla cie pła sie cio we -

go. Tak się też dzie je w pań stwach, w któ -

rych ener ge ty ka od na wial na do brze się

roz wi ja.

– G. Wi śniew ski: – Prze strze gał bym

jed nak przed prze no sze niem „żyw cem”

do nas pew nych roz wią zań z in nych kra -

jów, bo każ dy ma swą spe cy fi kę. Sys tem

wspar cia zie lo ne go cie pła nie po wi nien się

po za tym spro wa dzać je dy nie do naj bar -

dziej do tej po ry spraw dzo nych do ta cji.

Wraz z roz wo jem ryn ku po wi nien być tak -

że ulo ko wa ny m.in. w po dat kach, ubez pie -

cze niach. Są za pi sy na ten te mat w po li ty ce

ener ge tycz nej i pew ne po my sły w tym

wzglę dzie zgła sza ne przy oka zji dys ku sji

o pro jek cie usta wy o OZE, któ rych nie

chciał bym tu te raz roz wi jać.

• Za łóż my, że uda ło nam się wpro wa dzić
spraw ny, efek tyw ny sys tem wspar cia OZE
i ko ge ne ra cji. Dzię ki te mu w spo sób
znacz ny przy bę dzie nam pro duk cji ener gii
z OZE. Tyl ko ro dzą się py ta nia: co w tej
sy tu acji z bi lan sem mo cy, co z kosz ta mi za -
pew nie nia od po wied niej re gu la cyj no ści
– bo bę dzie my bu do wa li elek trow nie uru -
cha mia ne kil ka ra zy w ro ku? Kto za to za -
pła ci? Niem cy pra cu ją ostat nio nad po -
waż nym pro ble mem ba daw czym, do ty czą -
cym głów nie wschod niej czę ści kra ju
gdzie jest du żo wia tra ków i sła ba sieć. Pro -
blem spro wa dza się do te go, jak skon stru -
ować sys tem opłat za to, że się nie pra cu je.
Ktoś po sta wił wia trak, ale li nie prze sy ło we
nie przyj mu ją ener gii, bo „sia da ją”.
A wła ści ciel wia tra ka po niósł kosz ty. Jak
je skom pen so wać? Jest też pro blem re zer -
wo wa nia mo cy elek trow ni wia tro wych.
Dla po trzeb stu den tów zro bi łem ana li zę
ob cią że nia pra cy po szcze gól nych ro dza -
jów elek trow ni w szczy cie ob cią że nia
22 grud nia 2011 (mak sy mal ne ob cią że nie
w 2011 ro ku), a da ne po cho dzi ły z ra por tu

rocz ne go PSE – Ope ra tor. Otóż w tym cza -
sie moc osią gal na elek trow ni wia tro wych
w Pol sce wy no si ła 1811 MW; moc dys po -
zy cyj na rów na oczy wi ście ob cią że niu 74,5
MW.

– G. Wi śniew ski: – Nad Pol ską stał

wte dy wiel ki wyż azor ski, a dzień był bez -

wietrz ny. Nie mó wię te go dla te go, że nie

za uwa żam pro ble mu bi lan so wa nia. On

ist nie je. Już 10 lat te mu wia do mo by ło, że

trze ba wpro wa dzić sys te my pro gno zo wa -

nia do bo wo -go dzi no we go. Nie wy obra -

żam so bie aby ich nie by ło. Te go pro ble -

mu nie roz wią że my jed nym dzia ła niem

praw nym, cze go naj bar dziej pry mi tyw -

nym wy ra zem jest po stu lat bu do wy jed no -

cze śnie źró dła sta bil ne go i nie sta bil ne go,

czy „pro stym” in stru men tem. Ale trze ba

nam szer szej per spek ty wy, tak że mi kro

sie ci, sie ci in te li gent nych, dy na micz nych

ta ryf za chę ca ją cych m.in. do ma ga zy no -

wa nia ener gii, udzia łu kon su men tów itp.

oraz dy wer sy fi ka cji źró deł wy twa rza nia.

Ina czej tra fi my na nie prze kra czal ną ba rie -

rę je śli cho dzi o wzrost udzia łu ener gii

z OZE. Fo to wol ta ika wy gła dzi ła w Niem -

czech pi ki w ener ge ty ce wia tro wej, bo te

dwa ro dza je ener ge ty ki do brze się uzu peł -

nia ją. Są więc róż ne moż li wo ści roz wią -

za nia pro ble mu bi lan so wa nia w sfe rze

tech nicz nej. Ale rów nież eko no micz nej,

cze go z bra ku cza su szcze gó ło wo nie

chciał bym tu roz wi jać.

– D. Chwie duk: – Ener gia od na wial -

na ma w więk szo ści cha rak ter tzw. sto cha -

stycz ny, czy li jest nie do koń ca prze wi dy -

wal na. Dla te go też wy ko rzy sta nie ener gii

od na wial nych w spo sób efek tyw ny wią że

się z ko niecz no ścią ich ma ga zy no wa nia.

Tech no lo gie ma ga zy no wa nia krót ko i dłu -

go ter mi no we, to tech no lo gie ko niecz ne

do roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej.

– M. Du da: – Ist nie ją dwie per spek ty wy

opa no wa nia pro ble mu bi lan so wa nia mo cy,

w związ ku ze wzro stem udzia łu od na wial -

nych źró deł ener gii. Pierw sza – bie żą ca,

w któ rej uru cha mia się ela stycz ne źró dła

re zer wo we, je śli na stę pu je spa dek mo cy

OZE, lub się wy łą cza, gdy wy ma ga te go

sy tu acja sys te mo wa, z kom pen sa tą kosz -

tów te go wy łą cze nia. Dru ga – dłu go fa lo -

wa, gdzie roz wią za niem po win no być ma -

ga zy no wa nie ener gii, któ re z cza sem po -

win no stać się wa run kiem uzy ska nia wa -

run ków przy łą cze nia OZE do sys te mu. Ta -

ki wy móg mu si do ty czyć nie tyl ko farm

wia tro wych, ale tak że in nych źró deł nie -

sta bil nych. Te pro ble my, to za da nie dla

ana li ty ków zaj mu ją cych się rów no wa gą

sys te mów prze sy ło wych i dys try bu cyj -

nych.

• Dzię ku je my za roz mo wę.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW
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• Gdy dys ku to wa na by ła Dy rek ty wa
o emi sjach prze my sło wych, mia łem przy -
jem ność uczest ni czyć w pra cach za ple cza
pol skiej de le ga cji, któ re to za ple cze przy -
go to wy wa ło róż ne go ro dza ju ana li zy. Wte -
dy wszy scy uzna li, że osta tecz ny kształt tej
Dy rek ty wy jest suk ce sem Pol ski. Czy rze -
czy wi ście za suk ces moż na uznać „wy bi cie
kil ku zę bów” ostrym za pi som unij nej Dy -
rek ty wy? Spra wa na stęp na. Dy rek ty wa
bez po śred nio od no si się do ko tłów o mo cy
w pa li wie więk szej niż 15 MW i do dat ko wo
w ukła dach, w któ rych su ma rycz na moc
ko tłów pod łą czo nych do jed ne go ko mi na
prze kra cza 50 MW. Stan dar dy emi sji są
tak ostre, że prak tycz nie wy klu cza ją wy ko -
rzy sta nie cy klo nów oraz pier wot nych me -
tod od siar cza nia /ma ło siar ki w wę glu/
i oda zo to wa nia. Trze ba bu do wać kosz tow -
ne in sta la cje oczysz cza ją ce spa li ny. To
zna czą co za kłó ci wa run ki kon ku ren cji.
Oto bo wiem ol brzy mi ob szar kra jo we go
cie płow nic twa po zo sta nie po za obo wią zy - Fo

t. 
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a 
W
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Dy rek ty wa o emi sjach prze my sło wych, wpro wa dzo na w miej sce Dy rek ty wy LCP oraz IPPC, od 2016 ro ku wpro wa -

dza znacz nie za ostrzo ne stan dar dy emi sji py łu, dwu tlen ku siar ki i tlen ków azo tu. Po wszech nie uwa ża się, że jej koń -

co wa po stać nie obej mu ją ca naj mniej szych źró deł oraz do pusz cza ją ca 5-let nie de ro ga cje cza so we dla szcze gól nie

wraż li we go sek to ra cie płow nic twa, z sze re giem wy klu czeń i ela stycz nym me cha ni zmem pla nu przej ścio we go, to

suk ces pol skich ne go cja to rów. Od przy ję cia Dy rek ty wy mi nę ło już po nad 1,5 ro ku, a do kra jo we go sys te mu praw ne -

go Dy rek ty wa nie zo sta ła jesz cze wdro żo na. Wy da je się, że wie lu ope ra to rów, szcze gól nie ma łych in sta la cji w cie -

płow nic twie i ener ge ty ce prze my sło wej nie ma świa do mo ści nad cho dzą cych zmian wa run ków spa la nia wę gla. 

Pro ble mów jest wie le. Stąd ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni -

zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi pod ha słem

„Dy rek ty wa o emi sjach prze my sło wych – ko lej ne wy zwa nie przed pol ską ener ge ty ką”, z udzia łem m.in. osób, któ re

uczest ni czy ły w róż nych eta pach prac nad Dy rek ty wą.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:

– Dr Mi ro sław Du da – ARE,

– Ro bert Gu zik – Dy rek tor ds. Re gu la cji w GDF SU EZ Ener gia Pol ska S.A.,

– Dr An drzej Ja gu sie wicz – Głów ny In spek tor Ochro ny Śro do wi ska,

– Dr inż. Olaf Kop czyń ski – Za stęp ca Dy rek to ra De par ta men tu Ochro ny Po wie trza w Mi ni ster stwie Śro do wi ska,

– Dr An drzej Ko wal ski – Pre zes Za rzą du „Ener go pro jekt – Ka to wi ce” S.A.,

– Woj ciech Orze szek – Kie row nik Pra cow ni Ochro ny Śro do wi ska w Ener go pro jek cie War sza wa S.A.

Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej PW

– mo de ra tor dys ku sji.

Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Dyrektywa
o emisjach przemysłowych

– kolejne wyzwanie
przed polską energetyką



wa niem Dy rek ty wy. Po da ję przy kład: je że -
li cie płow nia po sia da dwa ko tły WR25 – to
pod le ga Dy rek ty wie, a je śli po sia da czte ry
WR10 – to dy rek ty wie już nie pod le ga.
Oczy wi ście na tych miast oby dwie te cie -
płow nie ma ją zu peł nie róż ne kosz ty wy -
twa rza nia. W tej sy tu acji ro dzi się py ta nie:
czy w pra wie kra jo wym nie trze ba za tem
wpro wa dzić zna czą cych ob ostrzeń tak że
dla mniej szych in sta la cji?

– A. Ko wal ski: – Tu żad ne ła god ne dzia -
ła nia nie wcho dzą w grę. Ma ją one bo wiem
to do sie bie, że przy ich po mo cy na ogół ni -
cze go się nie osią ga. Do brą dro gą w tym
wzglę dzie po szedł Kra ków, choć z in nych
po wo dów niż wspo mnia na wcze śniej Dy -
rek ty wa. W mo men cie gdy EC Łęg zmie ni -
ła wła ści cie la, roz po czę ła na sze ro ką ska lę
dzia łal ność po le ga ją cą na tym, że zgła sza ła
się do lo kal nych ko tłow ni z pro po zy cją: je -
śli przy łą czy cie się do na sze go sys te mu, to
na wła sny koszt prze bu du je my ko tłow nię
na prze pom pow nię, a cie pło bę dzie cie ku -
po wa li u nas. Da ło to zna ko mi te re zul ta ty.
Je że li na ma łe in sta la cje na ło ży my ostre ry -
go ry, to al bo bę dą je ła ma ły, al bo dra ma -
tycz nie pod wyż szą ce ny. Oby dwa dzia ła -
nia da dzą w koń co wym roz ra chun ku iden -
tycz ny efekt – pro te sty spo łecz ne. Nor my
emi syj ne dla ma łych in sta la cji na le ży za -
ostrzyć, wcze śniej roz ma wia jąc z wła ści -
cie la mi du żych sie ci, aby wszę dzie tam
gdzie to moż li we do ko ny wać prze łą czeń
od bior ców cie pła po cho dzą ce go z lo kal -
nych cie płow ni. Na Ślą sku to po waż ny
pro blem, bo tam jest bar dzo du żo ko pal nia -
nych źró deł cie pła.

– A. Ja gu sie wicz: – Już pa rę lat te mu
wiesz czy li śmy, że w wa run kach za ostrza -
ją cych się ry go rów ochro ny po wie trza, du -
że elek trow nie i elek tro cie płow nie po ra dzą
so bie, na to miast ma łe, osie dlo we cie płow -
nie pad ną. Tak się jed nak nie sta ło. Mu si my
zdać so bie spra wę z te go, że „jest ostro”
i bę dzie „jesz cze ostrzej”. Z po wo du za nie -
czysz cze nia po wie trza w Eu ro pie umie ra
rocz nie przed wcze śnie kil ka set ty się cy lu -
dzi. Ta kie są twar de fak ty „le żą ce na sto le”.
Fak ty z kra jo we go po dwór ka tak że bar dzo
nie po ko ją. W se zo nie zi mo wym 90% po -
wierzch ni kra ju jest pod wpły wem po -
nadnor ma tyw nych 24 go dzin nych stę żeń
py łu drob ne go, a 80% te go ob sza ru do dat -
ko wo jest pod wpły wem po nadnor ma tyw -
nych tak że do bo wych stę żeń ben zo al fa pi -
re nu. Głów nym spraw cą te go sta nu rze czy
jest ni ska emi sja, ale ro zu mia na nie tyl ko
ja ko pa le ni ska do mo we lecz rów nież ma łe,
lo kal ne obiek ty ener ge tycz ne. Z tym coś
trze ba bez względ nie zro bić. Jed nym z roz -
wią zań jest to, o któ rym mó wił mój przed -
mów ca.
• To roz wią za nie do ty czy nie wię cej niż

10% lo kal nych przed się biorstw cie płow ni -
czych, w są siedz twie któ rych ist nie je sieć
du żych cie płow ni. Na to miast w set kach

miast po wia to wych sys te my cie płow ni cze
są na ty le au to no micz ne, że roz wią za nie
za pre zen to wa ne wcze śniej, nie wcho dzi
w grę. Swe go cza su ist niał po mysł wpro -
wa dze nia han dlu upraw nie nia mi do emi -
sji SO

2
, py łem, NOx. Przy łą cze nie lo kal -

nych cie płow ni do du żych sys te mów cie -
płow ni czych mo gło by się więc od by wać
na za sa dzie han dlu. Ma ła cie płow nia mia -
ła by stan dard emi sji przy zwo ity, ale nie
nad mier nie ostry. Po ten cjał zaś re duk cji
emi sji du żych firm jest znacz ny i część
swo ich moż li wo ści mo gły by sprze dać ma -

łym. Wy da je się, że war to wró cić do pro -
jek tu han dlu emi sja mi, któ ry był pra wie
go to wy. Wpraw dzie był ad re so wa ny do in -
nych od bior ców, ale dziś, roz sze rzo ny
na wszyst kie źró dła, mógł by speł nić bar -
dzo po zy tyw ną ro lę. Za nie du że pie nią dze
moż na by ku pić upraw nie nia do emi sji,
za miast bu do wać dro gie, „po zła ca ne” in -
sta la cje.

– O. Kop czyń ski: – Lu ki re gu la cyj nej
w Dy rek ty wie, o któ rej tu mó wio no, na
pew no nie bę dzie. Kie ru nek dzia łań jest
bo wiem je den, jak stwier dzi li przed mów -
cy – wy ma ga nia bę dą za ostrza ne. Pro blem
kom pen sa cji, czy ina czej mó wiąc, han del
za nie czysz cze nia mi twar dy mi jest moż li -
wy wte dy, gdy lo kal nie nie są prze kro czo -
ne ich po zio my alar mo we. W sy tu acji
prze kro czeń, gdy zo sta ła wy czer pa na ela -
stycz ność lo kal na, kom pen sa cja nie jest
do pusz czal na, na wet gdy w ska li kra ju
mie ści li by śmy się w do pusz czal nych nor -
mach. In for ma cja o 50 tys. przed wcze -
snych zgo nów w ska li ro ku, nie jest stra -
sze niem „Że la znym Wil kiem”. Na czę ści
te ry to rium Pol ski prze pro wa dzo no „ćwi -
cze nie” ob li cze nio we, opar te o zwe ry fi ko -
wa ne da ne sta ty stycz ne, z któ rych w spo -
sób jed no znacz ny wy ni ka ło – trzy dni
prze kro cze nia za nie czysz cze nia py łem
drob nym, to 10 zgo nów i 20 tys. ro bo czod -
ni „wol nych od pra cy”. Pro szę od nieść te
wy ni ki do te re nu ca łe go kra ju. Trze ba za -
dać so bie py ta nie: czy pie nią dze z ubo gie -
go bu dże tu pań stwa wy da je my na le cze nie
oby wa te li i li kwi da cję skut ków spo łecz -
nych nad mier ne go za nie czysz cze nia po -
wie trza, czy na sys tem wspar cia ogra ni -
cze nia emi sji za nie czysz czeń? A oprócz
za nie czysz czeń, o któ rych by ła mo wa
wcze śniej, do cho dzą in ne. Np. rtęć, Pol ska
z 15 to na mi rocz nie zaj mu je nie chlub ne
pierw sze miej sce w Eu ro pie, na stęp ny kraj
na tej czar nej li ście emi tu je 8 ton rtę ci
rocz nie. Do te go na le ży do ło żyć ca ły ciąg
in nych, szko dli wych sub stan cji. Do szli -
śmy do ścia ny, gdy za czy na się rzą dze nie
de kre ta mi. Ale... Z jed nej stro ny – nie
moż na na gle po wie dzieć lu dziom, że ma ją
prze stać jeść. Z dru giej zaś – wie le pod -
mio tów od po wie dzial nych za za nie czysz -
cze nia, nie po ra dzi so bie z tym pro ble -
mem. Dla te go też trwa suk ce syw na pra ca
nad wy pra co wa niem róż ne go ro dza ju
wspar cia, nie tyl ko fi nan so we go, ale i kon -
cep cyj ne go. We dług NFO ŚiGW, wszyst -
kie te po my sły i pie nią dze „rzu co ne na ry -
nek”, są nie mal w ca ło ści kon su mo wa ne.
A pie nię dzy na wspar cie bę dzie suk ce syw -
nie co raz wię cej. W tych wa run kach dal sze
utrzy my wa nie ko tłów WR5, czy WR10
– po win no być za ka za ne ja ko głę bo ko nie -
ra cjo nal ne. One bo wiem nie tyl ko dzia ła ją
na szko dę spo łe czeń stwa, ale i ca łe go
prze my słu, bo wiem ogra ni cza ją mu prze -
strzeń do han dlu emi sja mi. Prze cież na le -
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Dr Mirosław Duda
– ARE

Robert Guzik
– Dyrektor ds. Regulacji

w GDF SUEZ Energia Polska S.A.



ży prze strze gać prze pi sów śro do wi sko -
wych, za rów no kra jo wych jak i wspól no -
to wych.
• Bar dzo ła two jest mó wić – za ostrzy my,

zro bi my. Trze ba jed nak mieć jesz cze na
wzglę dzie pew ne ogra ni cze nia tech nicz ne.
Uczest ni czę w pra cach ana li tycz nych
nad kon wer sją pa li wo wą sys te mów cie -
płow ni czych w pół noc no -za chod niej Pol -
sce. I tam wyj ście z obec nej sy tu acji jest
nie mal ze ro we. Nie ma ga zu, bo nie ma
sie ci. Bio ma sa jest za dro ga, bo jej ce nę
przed się bior stwa elek tro ener ge tycz ne tak
„wy ży ło wa ły”, że w cie płow nic twie prze -
sta ła być kon ku ren cyj na. Trzy dzie ści kil ka
zło tych kosz tu je GJ ener gii w bio ma sie
i za ty le sa mo sprze da je się ją w cie ple.
Ska la pro ble mu jest ta ka, że me to dą drob -
nych kro ków, tu się nic nie wskó ra. Tu po -
trzeb ny jest pro gram rzą do wy kon wer sji
pa li wo wej pol skie go cie płow nic twa. Rów -
no cze śnie, na le ży wy słać ja sny sy gnał
do przed się biorstw cie płow ni czych, nie bę -
dą cych obec nie pod dzia ła niem Dy rek ty -
wy, że to nie ozna cza, iż z re duk cją emi sji
za nie czysz czeń one mo gą nic nie ro bić.
Tym bar dziej, że one obec ny stan wy da ją
się tak wła śnie ro zu mieć.

– A. Ja gu sie wicz: – To nie jest tak, że
obec ny kształt Dy rek ty wy umoż li wia prze -
ci śnię cie się przez oczka sie ci ja ką za sta wi -
ła. 4 ma ja za koń czy ły się w ra mach
EKG/ONZ ne go cja cje do ty czą ce re wi zji
Pro to ko łu do ty czą ce go za kwa sze nia, eu -
tro fi za cji i ozo nu tro pos fe rycz ne go tzw.
Pro to ko lu z Go ete bor gu, Ze stro ny pol skiej
peł ni łem w nich funk cję ne go cja to ra i mia -
łem za szczyt prze wod ni czyć tym pra com
i je ko or dy no wać w trak cie pol skiej Pre zy -
den cji w Ra dzie Eu ro pej skiej. Pod czas te -
go pro ce su, trwa ją ce go nie mal dwa la ta,
Pol ska by ła moc no po py cha na przez UE
do nie mal sa mo bój czych ce lów re duk cyj -
nych. Osta tecz nie, po kon sul ta cjach
i uzgod nie niach mię dzy re sor to wych oraz
zgo dzie Mi ni stra Śro do wi ska R.P. zo bo -
wią za ła się,, do re duk cji emi sji SO2 o 59%,
NOx o 30%, lot nych związ ków or ga nicz -
nych o 25%, py łów drob nych o 16% i amo -
nia ku o 1%, w ho ry zon cie cza so wym ro -
ku 2020 i w od nie sie niu do emi sji z 2005
ro ku. Jest oczy wi ste, że na osią gnię cie tych
wskaź ni ków mu szą się skła dać dzia ła nia
emi ten tów rów nież nie uję tych w Dy rek ty -
wie. My ślę, że tak jak z przy go to wa niem
do Eu ro 2012, mi mo róż nych na rze kań,
jed nak po ra dzi li śmy so bie z wy zwa nia mi,
to tu po dob nie po ra dzi my so bie z cie płow -
nic twem, a do pin giem miast wy da rze nia
spor to we go po win ny być re gu la cje UE.

– A. Ko wal ski: – Jest na wet na rzę dzie,
któ re, gdy by by ło wła ści wie zde fi nio wa ne,
po zwo li ło by roz wią zać pro blem. Otóż każ -
da gmi na po win na opra co wać pro gram za -
opa trze nia swych miesz kań ców m.in.
w cie pło i ener gię elek trycz ną. Te pla ny ro -

bią lu dzie kom plet nie do te go nie przy go to -
wa ni, ale ta nio i na stęp nie wę dru ją one
na pół kę, bo tyl ko do te go się na da ją. Gdy -
by ta ki plan za wie rał np. li mit do pusz czal -
nej emi sji za nie czysz czeń na da nym te re -
nie, po zwo li ł by na opty ma li za cję na tym
te re nie prze my słu, za opa trze nia w cie pło
i ener gię elek trycz ną. Tyl ko na gmi nach
na le ża ło by wy mu sić ta kie po dej ście
do spra wy.

– M. Du da: – Pro blem wi dzę po dob nie
ostro jak moi przed mów cy. Uczest ni czę
obec nie w opra co wa niu eks per ty zy nt.

kosz tów ze wnętrz nych ener ge ty ki. Te
wszyst kie ne ga tyw ne zja wi ska, o któ rych
do tych czas tu mó wio no, są w niej uję te
licz bo wo, da jąc do syć za stra sza ją cy ob raz.
Nie ste ty, wie le się tu ro bi pod ha słem
słusz nych idei, za miast po dej mo wać sku -
tecz ne dzia ła nia. Do pie ro po zin ter na li zo -
wa niu kosz tów ze wnętrz nych dzia ła nia
ener ge ty ki, przed się bior stwa ener ge tycz -
ne, in we sto rzy otrzy ma ją bar dzo wy raź ne,
kosz to we kry te ria pro wa dze nia biz ne su.
Je stem prze ciw ny wy zna cza niu ce lów od -
no śnie emi sji SO2, NOx, py łów w wy mia -
rze kra jo wym. Te emi sje ma ją bo wiem
wpływ na kon cen tra cję za nie czysz czeń
w wy mia rze lo kal nym. Ce le w tym ob sza -
rze, w wy mia rze kra jo wym, usi łu je się na -
stęp nie w bar dzo skom pli ko wa ny spo sób
prze kła dać na wy miar lo kal ny. Wte dy za -
czy na ją się „scho dy” z wła dza mi sa mo rzą -
do wy mi, przed się bior stwa mi. Je że li do -
kład nie bę dzie wia do mo ile kosz tu je emi -
sja SO2, NOx, py łu itd., wów czas o wie le
ła twiej jest roz ma wiać z przed się bior ca mi,
zwłasz cza z in we sto ra mi. Za ła twie nie bo -
wiem tych spraw w przy pad ku no wo bu do -
wa nych obiek tów jest ła twiej sze, niż wy co -
fy wa nie sta rych urzą dzeń z eks plo ata cji.
Je że li na le ża ło by za stą pić sta re cie płow nie
lo kal ne mi ni elek tro cie płow nia mi, to
za tym sto ją okre ślo ne de cy zje in we stor -
skie. In ny mi sło wy, in we sto ro wi to się mu -
si opła cić. Ape lo wał bym więc o ra cjo na li -
za cję i uczy nie nie sku tecz ny mi prze pi sów,
któ re są nam na rzu ca ne. Słusz nych idei
– ma my nad miar.

– A. Ja gu sie wicz: – Oby dwo ma rę ko ma
pod pi su ję się pod sku tecz no ścią. Ty le, że
my „spo wia da my się” w UE z emi sji z te -
ry to rium ca łe go kra ju. Chciał bym tu wró -
cić do gmin nych pla nów za opa trze nia
w ener gię. Otóż gmi ny opra co wu ją tak że
gmin ne pla ny i pro gra my ochro ny śro do -
wi ska. NIK, w swym ra por cie, na te mat
tych ostat nich pra wie, że „od trą bił” suk ces.
Na po sie dze niu sej mo wej Ko mi sji Ochro -
ny Śro do wi ska za py ta łem: jak moż na mó -
wić o ich suk ce sie w kon tek ście ska li lo kal -
ne go za nie czysz cze nia po wie trza? Spra wa
ko lej na. Ma my po nad 100 pro gra mów
ochro ny po wie trza. Ca łym suk ce sem tych
pro gra mów jest to, że zna le zio no pie nią dze
na ich opra co wa nie, ale już nie na przed się -
wzię cia ja kie są w nich za war te. Zo ba czy -
my co bę dzie, gdy te pro gra my trze ba bę -
dzie roz li czyć i Bruk se la po wie: SPRAW -
DZAM!.

– M. Du da: – Nie mam nic prze ciw ko
pla nom, o ile są one ro bio ne dla sie bie...
• ... jak po wszech nie wia do mo, pla ny ro -

bi się dla prze ło żo nych.
– M. Du da: – Pa mię tam gdy jesz cze pra -

co wa łem w Ener go pro jek cie i ro bi li śmy
pla ny dla Ko mi sji Pla no wa nia. By ła to ro -
bo ta o ty le cięż ka, żmud na, co bez sen sow -
na. Po tem re ali zo wa ło się tyl ko te przed się -
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wzię cia, na któ re by ły pie nią dze. Ja bym
więc nie fe ty szy zo wał pla nów unij nych.
One ma ją tyl ko wów czas sens, gdy gmi na
pro wa dzi in we sty cje dla sie bie. Od dzia ły -
wa nie na okre ślo ne za cho wa nia gmin jest
trud ne. Trze ba na nie od dzia ły wać prze pi -
sa mi pra wa i prze ko nu jąc. Z ko lei je śli cho -
dzi o Unię, to usta wi li śmy się w po zy cji te -
go, któ ry przed jej od dzia ły wa nia mi bro ni
się. My śmy po win ni dzia łać za nim po wsta -
ną prze pi sy pra wa unij ne go, na eta pach
prac grup eks perc kich, w ce lu pro jek to wa -
nia dy rek tyw, któ re by ły by ra cjo nal ne.
Wie le z nich bo wiem z ra cjo nal no ścią nie
ma nic wspól ne go. Są to kon glo me ra ty ży -
czeń grup in te re sów, lob by stów i przed sta -
wi cie li rzą dów.
• Część przed się biorstw w Pol sce za ła -

twi ła so bie de ro ga cje w sto sun ku do pra -
wa wpro wa dzo ne go w ro ku 2008. Te de ro -
ga cje ma ją obo wią zy wać do ro ku 2017.
Tym cza sem, po ja wi ło się no we, za ostrzo ne
pra wo, któ re ma obo wią zy wać od ro -
ku 2016. Sy tu acja ir ra cjo nal na. Prak ty ka
wska zu je, że stan dar dy emi sji za ostrza ne
są w UE co oko ło 8 lat. To ozna cza, że oko -
ło 2024 ro ku na stą pią ko lej ne ogra ni cze -
nia. Czy moż na już dziś w pol skim pra wie
za po wie dzieć ta ką per spek ty wę, aby za po -
biec po wsta wa niu in sta la cji oczysz cza ją -
cych spa li ny, któ re trze ba bę dzie wy mie -
niać przed ich za mor ty zo wa niem? W Pol -
sce moż na zna leźć kil ka in sta la cji su che -
go i pół su che go od siar cza nia spa lin roz -
bie ra nych za nim się za mor ty zo wa ły.

– O. Kop czyń ski: – To jest py ta nie
o dia log spo łecz ny: ad mi ni stra cja pań stwo -
wa – przed się bior cy – spo łe czeń stwo. Sto -
sow ne roz po rzą dze nia, zga dzam się
z przed mów cą, po win ny po ka zy wać
– „idzie my pod tę gó rę”. I w ra mach dia lo -
gu spo łecz ne go trze ba so bie ja sno po wie -
dzieć – „ruch jest tyl ko w jed ną stro nę”.
A w trak cie po ko ny wa nia tej dro gi, trze ba
bę dzie sto so wać środ ki osło no we, sys te my
wspar cia in we sty cji róż nej ska li i róż ne go
ro dza ju. Jest tyl ko py ta nie: jak, w ja ki spo -
sób moż na prze ko nać sa mo rzą dy do pod ję -
cia kon kret nych dzia łań?

– M. Du da: – Sa mo rząd te ry to rial ny
mu si rów nież prze strze gać pra wa.

– A. Ja gu sie wicz: – Mam mo no pol
na wy da wa nie po zwo leń na eks port, im -
port i tran zyt przez Pol skę od pa dów nie -
bez piecz nych. Wy da łem m.in. zgo dę fir -
mie ukra iń skiej na przy wóz do Pol ski 12
tys. ton zie mi z po li go nu woj sko we go ska -
żo nej sze ścio chlo ro ben ze nem (za war tość
– 1,6% w tej zie mi) Zgo da opie wa ła
na rok, a wa run kiem jej wy da nia by ło po -
twier dze nie od mar szał ka wo je wódz twa,
że da na in sta la cja po sia da je go po zwo le nie
na te go ro dza ju dzia łal ność. Po nie waż uty -
li za cję tej tok sycz nej zie mi fi nan so wa ła
UE, a ter min wy ko rzy sta nia pie nię dzy mi -
jał, tę zie mię za czę to in ten syw nie wo -

zić. I to na ty le in ten syw nie, że te ren,
na któ rym mar sza łek po zwo lił skła do wać
te od pa dy, szyb ko zo stał za peł nio ny. Skła -
do wa no je więc na te re nie za kła du, ale
praw nie by ło to nie le gal ne. In spek cja
Ochro ny Śro do wi ska na ło ży ła więc ka rę,
ale ta zo sta ła anu lo wa na, bo w mię dzy cza -
sie mar sza łek zmie nił po zwo le nie i do pu -
ścił skła do wa nie tych od pa dów tam, gdzie
się si lą rze czy ak tu al nie znaj do wa ły. A to
za sad ni cza róż ni ca wo bec pier wot ne go
po zwo le nia. To ko lej ny do wód na to, że
ad mi ni stra cja rzą do wa ma po waż ne pro -

ble my z ra cjo nal no ścią de cy zji or ga nó w
sa mo rzą do wych i prak tycz nie ni kłe moż li -
wo ści od dzia ły wa nia na po dej mo wa ne
przez nie de cy zje. Do bre dzia ła nia „na gó -
rze” są za leż ne od de cy zji „na do le” i nie -
ste ty, czę sto przez te ostat nie psu te. 

– M. Du da: – Tak się dzie je gdy jest zbyt
du ży ob szar uzna nio wo ści. Je że li pan mar -
sza łek ma pra wo wy dać po zwo le nie
na skła do wa nie od pa dów na okre ślo nym
te re nie, a po tem so bie do wol nie ten te ren
po więk szyć, to do ki tu z ta kim pra wem.

– A. Ko wal ski: – Od su nę li śmy się nie co
od waż ne go pro ble mu po ru szo ne go
w ostat nim py ta niu, a do ty czą ce go sys te -
ma tycz nie za ostrza nych przez Unię ry go -
rów. Wy da je się po żą da nym, aby ten trend
miał swo je od zwier cie dle nie rów nież
w do ku men tach rzą do wych. Choć kon se -
kwen cje te go mo gą być nie kie dy nie ocze -
ki wa ne. Nie ma pro ble mu tech nicz ne go
(jest oczy wi ście fi nan so wy), aby np.
w Elek trow ni Tu rów, do sze ściu blo ków,
do sta wić od siar cza nie, bo do tych cza so we
już nie za bar dzo speł nia nor my. Gdy by
tam by ły, jak pier wot nie za kła da no, ko tły
py ło we z od siar cza niem mo krym, to był by
po waż ny kło pot, al bo wręcz brak moż li wo -
ści, by upo rać się z za ostrzo ny mi ry go ra mi
od no śnie od siar cza nia. Moż na oczy wi ście
wy bu do wać in sta la cję pod obec ne nor my,
bo nikt nie chce wy da wać pie nię dzy na za -
pas, a po 8 la tach i za ostrze niu norm za cząć
ko rzy stać z wę gla au stra lij skie go, któ ry nie
jest za siar czo ny. Nie ma siar ki w wę glu, to
nie ma jej w spa li nach. Tyl ko wte dy roz -
pocz nie się protest, że za rzy na my ro dzi me
gór nic two, spro wa dza jąc wę giel z Au stra -
lii. Za tem trze ba wie dzieć wcze śniej, że
pew nych rze czy, al bo w ogó le nie da się
zro bić, al bo też da się zro bić, ale po gi gan -
tycz nych kosz tach. Trze ba znać do kład nie
kon se kwen cje w przy szło ści te go co ro bi -
my dziś.
• Dy rek ty wa po zo sta wia po ję cie BAT.

In sta la cja po win na być zbu do wa na zgod -
nie z tą za sa dą. Naj lep sze tech ni ki oczysz -
cza nia spa lin po zwa la ją oczy ścić je znacz -
nie głę biej niż te go wy ma ga ją stan dar dy
za pi sa ne w Dy rek ty wie. Czy mięk kie za pi -
sy o BAT w prak ty ce nie spo wo du ją ko -
niecz no ści oczysz cza nia spa lin zna czą co
po wy żej stan dar dów?

– M. Du da: – Po ra dzi li z tym so bie
Ame ry ka nie. W USA były od ręb ne po -
zwo le nia na bu do wę i eks plo ata cję. Wy da -
ją więc po zwo le nia zin te gro wa ne na bu do -
wę i eks plo ata cję. To po zwo le nie dzia ła
w eko no micz nym okre sie eks plo ata cji
i nie ma moż li wo ści je go zmia ny. To je den
z prze ja wów ra cjo nal no ści w two rze niu
pra wa.

– A. Ko wal ski: – W mo im od czu ciu,
BAT od no si się do urzą dzeń pod sta wo -
wych, a więc blo ku. In sta la cje zaś np. od -
siar cza nia spa lin, są in sta la cja mi po moc ni -
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czy mi. Ale mo że na le ża ło by to jed no znacz -
nie zde fi nio wać.

– M. Du da: – BAT do ty czy wy łącz nie
no wych obiek tów. Przy czym nie mo że być
tak, że opar ty jest tyl ko o źró dła ga zo we,
gdy trzeba budować róż ne.

– A. Ja gu sie wicz: – Zło tą re cep tą jest tu
BAT nie prze kra cza ją cy nad mier ne go kosz -
tu. Czy li mój BAT jest tym, na któ ry mnie
stać. Ład nie to uj mu ją An gli cy, BAT „nie -
prze kra cza ją cy nad mier nych kosz tów” (Not
Exce eding Exces si ve Cost -BAT NE EC).

– W. Orze szek: – BAT mo że być me to -
dą za ostrze nia tyl ny mi drzwia mi stan dar -
dów emi syj nych, któ re wpro wa dza Dy rek -
ty wa IED. Je że li do kład nie prze czy ta my
Dy rek ty wę to oka zu je się, iż usta lo ne
w niej do pusz czal ne po zio my emi sji, mo -
gą być przy ję te w dro dze wy jąt ku, o ile nie
bę dzie moż li we osią gnię cie po zio mów
emi sji okre śla nych w wy ni ku tzw kon klu -
zji BAT. Trze ba za tem, tłu ma cząc fi lo zo fię
Dy rek ty wy, po ka zy wać, że w przy szło ści
zo sta ną przy ję te kon klu zje BAT, któ re bę -
dą ostrzej sze od stan dar dów emi sji, i trze -
ba się bę dzie do nich do sto so wać, choć nie
wia do mo jesz cze do kład nie kie dy to na stą -
pi. Bu do wa ny obec nie blok o mo cy 1000
MW, ma ob li czo ny czas „ży cia” na 30
lat. I bez względ nie już dziś trze ba mieć
na uwa dze to, co bę dzie się z nim dzia ło
w ca łym tym okre sie – blo ki zaś wy bu do -
wa ne 30 lat te mu są w schył ko wym okre -
sie tech nicz nym i mo ral nym. Ozna cza to,
że dziś bu du jąc obiekt ener ge tycz ny, na le -
ży prze wi dzieć miej sce na in sta la cję no -
wych urzą dzeń po zwa la ją cych na spro sta -
nie no wym, za ostrzo nym wy mo gom.
Prze wi du jąc to dziś, bę dzie moż na w przy -
szło ści osią gnąć za ło żo ny cel względ nie
ła two i ta nio. Sko ro zaś prze pi sy UE wy -
ma ga ją od in we sto ra zba da nia moż li wo ści
wy chwy ty wa nia CO2, i po wi nien on prze -
wi dzieć tak że miej sce na ewen tu al ną bu -
do wę in sta la cji wy chwy tu, to po wi nien
tak że uwzględ niać na przy kład moż li wość
do bu do wy do dat ko wych po zio mów od -
siar cza nia spa lin lub do dat ko wych po zio -
mów na za bu do wę ka ta li za to rów SCR.
Ge ne ral nie, pro jekt i re ali za cja no wych
źró deł wy twa rza nia po win ny umoż li wić
ich użyt ko wa ne bez nad mier nych kosz tów
przez prze wi dy wa ny czas ży cia. W przy -
pad ku zaś obiek tu sta re go trze ba roz strzy -
gnąć dy le mat – czy bar dziej opła ca się go
przy sto so wać na kil ka lat eks plo ata cji
do za ostrzo nych wy ma gań, czy wy co fać
z użyt ko wa nia i za miast te go in we sto wać
w no we źró dła wy twa rza nia.

– M. Du da: – Te go ro dza ju de cy zje mu -
szą mieć pod ło że eko no micz ne.

– W. Orze szek: – Nie zdro wą sy tu acją
jest, gdy ktoś wy bu do wał ko cioł np. flu -
idal ny na po ziom emi sji SO2, daj my na to,
300 mg/m3 i znaj du je się on w po ło wie
swe go cza su ży cia a ma, jak się oka zu je,

pra wie dwu krot nie więk szą emi sję niż do -
pusz czal na dy rek ty wą IED. I zmia na te go
sta nu rze czy jest nie opła cal na.

– M. Du da: – To ko lej ny raz do wo dzi, że
po zwo le nia trze ba wy da wać na okres eko -
no micz nej eks plo ata cji obiek tu.

– A. Ja gu sie wicz: – Chcę Pań stwu przy -
po mnieć, że my ma my po trój ne stan dar dy
wy zna czo ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską
– in dy wi du al ne /na obiekt/ (dy rek ty wy),
sek to ro we (cu rio sum Trak ta tu Ak ce syj ne -
go) i kra jo we (Kon wen cje i Pro to kó ły
EKG/PNZ i dy rek ty wy).
•Dy rek ty wa do ty czy 300 obiek tów w po -

nad 80 przed się bior stwach. Czy w Pol sce
ist nie je po ten cjał wy twór czy, któ ry w krót -
kim cza sie po zwo li na wy bu do wa nie tak
zna czą cej licz by in sta la cji oczysz cza ją -
cych spa li ny?

– A. Kowal ski: – Z mo je go ro ze zna nia
wy ni ka, że w Pol sce ist nie je po ten cjał o du -
żym do świad cze niu i do brym oprzy rzą do -
wa niu, któ ry jest w sta nie po do łać te mu za -
da niu.

– O. Kop czyń ski: – Po pierw sze – dzia -
ła nia w tym za kre sie bę dą po dej mo wa ne
przez po szcze gól ne pod mio ty na pod sta wie
in dy wi du al nych de cy zji biz ne so wych.
Po dru gie – w ob sza rze cie płow nic twa dys -
po nu je my wła sny mi, od po wied ni mi pro -
duk ta mi. Po trze cie – po za kra jo wą ba zą
wy twór czą ist nie je jesz cze eu ro pej ska
i świa to wa. To jest, jak sądzę, pozytywna
od po wiedź na py ta nie: czy da my ra dę?
• Wej ście w ży cie no wych stan dar dów

emi sji na stą pi w mo men cie, w któ rym
udział dar mo wych upraw nień do emi sji
dwu tlen ku wę gla bę dzie już sym bo licz ny.
Ist nie je więc nie bez pie czeń stwo wy so kich
kosz tów upraw nień. Czy za tem nie jest

bar dzo praw do po dob ne, że po wy bu do wa -
niu in sta la cji oczysz cza ją cych spa li ny, in -
sta la cja za si la na wę glem utra ci swo ją
kon ku ren cyj ność i trze ba ją bę dzie zli kwi -
do wać?

– O. Kop czyń ski: – De cy zje biz ne so we
każ dy po dej mu je in dy wi du al nie. A że by
by ły one ra cjo nal ne, na le ży śle dzić to co
dzie je się w Unii w ma te rii, któ ra jest
przed mio tem na szych roz wa żań. Ko lej -
na spra wa do ty czy te go, co już prze wi ja ło
się w na szej dys ku sji, mia no wi cie si ły gło -
su przed sta wi cie li Pol ski w ra mach współ -
de cy do wa nia na fo rum Unii. Je że li ją prze -
ana li zu je my, to oka że się, że je dy ną dro gą
jest „uciecz ka do przo du”, przez kon se -
kwen ty roz wój.

– A. Ja gu sie wicz: – Ra port Klu bu
Rzym skie go oce nia, że ca ła po li ty ka kli -
ma tycz na Unii Eu ro pej skiej jest jed nym
wiel kim prze strze le niem eko lo gicz nym.
Po za tym po win no się pro wa dzić pra ce
nad ada pta cją do zmian kli ma tu, a nie wal -
czyć z ni mi.

– R. Gu zik: – Ja ko przed sta wi ciel in we -
sto ra chcę po wie dzieć, że na szą naj więk -
szą bo lącz ką jest brak wie dzy jak bę dą
kształ to wa ły się prze pi sy, w da ją cej się
prze wi dzieć przy szło ści. Two rząc pla ny
roz wo jo we z ry zy ka mi po py tu, po dat ko -
wy mi, fi nan so wy mi ra dzi my so bie bez
pro ble mu. Trud no na to miast skal ku lo wać
ry zy ko re gu la cyj ne. Kal ku la cje w tym ob -
sza rze we ry fi ko wa ne są szyb ko i bo le -
śnie...

– M. Du da: – .. tzn. trud no jest skal ku lo -
wać oszo łom stwo...

– R. Gu zik: – .. tak. Je śli więc na wet
przyj mie my naj bar dziej praw do po dob ną
ścież kę ja ką po win ni śmy po dą żać, to roz -
rzu ty prze kra cza ją to, co na zy wa my do -
pusz czal nym od chy le niem sta ty stycz nym.
Wszę dzie ma my do czy nie nia z in ter wen -
cja mi pań stwa, czę sto nie spój ny mi, któ re
wy pa cza ją ry nek. Od no si się to szcze gól nie
do ener ge ty ki od na wial nej. Obec nie ma my
do czy nie nia ze spad kiem cen ener gii i za -
sta na wia my się czy to efekt kry zy su, do to -
wa nej ener gii od na wial nej, czy też ocze ki -
wa nia ryn ku na spa dek cen upraw nień.
Za du żo jest nie wia do mych wy ni ka ją cych
z sy gna łów ja kie da ją po li ty cy, le gi sla to rzy.
My ja ko du ża ener ge ty ka w koń cu do każ -
dych roz wią zań ja koś się do sto su je my.
Z ma ły mi obiek ta mi, o któ rych tu by ła mo -
wa, mo że być go rzej.
• Miej my na dzie ję, że przy naj mniej

część z tych na szych uwag, prze my śleń,
któ ry mi się tu po dzie li li śmy, znaj dzie
swo je od zwier cie dle nie w ak tach praw -
nych ja kie, miej my na dzie ję, nie dłu go się
po ja wią. A za pi sy Dy rek ty wy o emi sjach
prze my sło wych w spo sób ja sny i czy tel ny
zo sta ną wpro wa dzo ne do kra jo we go pra -
wa.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW
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War to so bie uświa do mić, że trzy pod sta wo we skład ni ki bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, a więc bez pie czeń stwo

do staw ener gii, mi ni ma li za cja kosz tów ener gii w go spo dar ce i speł nie nie wzra sta ją cych wy mo gów ochro ny śro do -

wi ska, cha rak te ry zu ją się wza jem ną sprzecz no ścią. Za pew nie nie dłu go fa lo we go bez pie czeń stwa do staw po cią ga

za so bą nie zbęd ne, na ogół wy so kie, kosz ty in we sty cyj ne i eks plo ata cyj ne, co jest w sprzecz no ści z dą że niem do ni -

skich kosz tów ener gii. Z ko lei wy mu sza nie ni skich kosz tów do staw ener gii me cha ni zma mi re gu la cji, czy kon ku ren -

cji mo że za gra żać bez pie czeń stwu do staw. Wy mo gi eko lo gicz ne rów nież w oczy wi sty spo sób zwięk sza ją kosz ty do -

staw ener gii i mo gą za rów no ob ni żać bez pie czeń stwo do staw, jak i pod wyż szać kosz ty ener gii dla od bior ców. Je dy -

nie efek tyw ność użyt ko wa nia ener gii, ja ko ele ment ra cjo na li za cji kosz tów ener gii, ma wpływ jed no znacz nie po zy -

tyw ny na wszyst kie skład ni ki bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go. Z te go wzglę du co raz czę ściej efek tyw ność ener ge -

tycz na jest trak to wa na ja ko sa mo dziel ny i bo daj naj waż niej szy skład nik bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

Efek tyw ność ener ge tycz na sta je się rów nież jed nym z waż niej szych kie run ków po li ty ki ener ge tycz nej Unii Eu ro pej -

skiej, acz kol wiek w tym za kre sie no tu je się du że opóź nie nia le gi sla cyj ne. Dy rek ty wa 2006/32/WE obo wią zu je tyl ko

do 2016 ro ku, a no wa dy rek ty wa efek tyw no ścio wa jest cią gle w fa zie przy go to wań. W Pol sce uchwa lo no usta wę

o efek tyw no ści ener ge tycz nej, któ ra we szła w ży cie 11 sierp nia 2011 ro ku, obo wią zu ją cą rów nież tyl ko do 2016 ro -

ku. Oby dwa ak ty praw ne kon cen tru ją się na wy zna cza niu ce lów i pro ce dur spra woz daw czych w za kre sie oszczęd -

no ści ener gii, aby zwe ry fi ko wać re al ność za ło żo ne go ce lu oszczęd no ści 20% do 2020 ro ku w ska li Unii Eu ro pej skiej.

Eks po nu ją obo wiąz ki dla sek to ra pu blicz ne go, czy niąc przez to ten sek tor głów nym od po wie dzial nym za uzy ska nie

efek tów oszczęd no ścio wych. Do kon kret nych za le ceń dy rek ty wy na le ży za li czyć zo bo wią za nie kra jów człon kow skich

do wpro wa dze nia obo wiąz ku ety kie to wa nia ener ge tycz ne go i au dy tów ener ge tycz nych. Pol ska usta wa wy róż nia się

wpro wa dze niem tzw. bia łych cer ty fi ka tów, w tym rów nież dla przed się biorstw ener ge tycz nych, z nie zwy kle skom pli -

ko wa nym sys te mem ich uzy ski wa nia i we ry fi ka cji na ryn ku cer ty fi ka tów. Nad mier na roz bu do wa sys te mu han dlu cer -

ty fi ka ta mi i biu ro kra cji spra woz daw czej, wy wo łu je oba wy o sku tecz ność re gu la cji w tym ob sza rze.

O tych pro ble mach war to dys ku to wać. Stąd ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz -

ne go”, zor ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy me cha ni zmom re -

gu la cji efek tyw no ści ener ge tycz nej i ich sku tecz no ści, w świe tle pro ble mów za opa trze nia w ener gię elek trycz ną,

zwią za nych z kry zy sem go spo dar czym, wzra sta ją cy mi wy mo ga mi eko lo gicz ny mi i zło żo no ścią ist nie ją cych i przy -

szłych prze pi sów pra wa ener ge tycz ne go. Dys ku sji nada li śmy ty tuł „Efek tyw ność ener ge tycz na”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:

– Szy mon Fir lus – Spe cja li sta ds. Ana liz Eko no micz nych w „Ener go pro jekt -Ka to wi ce” S.A.,

– Da riusz Koc – Dy rek tor ds. Zrów no wa żo ne go Bu dow nic twa w Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii S.A.,

– Ro man Ko ło dziej – Spe cja li sta

ds. Ana liz Obiek tów Ciepl nych i Ko -

or dy na cji Pro jek tów w „Ener go po -

miar” Sp. z o.o.,

– Dr Olaf Kop czyń ski – Za stęp ca

Dy rek to ra De par ta men tu Ochro ny

Po wie trza w Mi ni ster stwie Śro do wi -

ska,

– An drzej Pa try cy – Pre zes Za rzą -

du, Dy rek tor Ener go pro jekt War sza -

wa S.A.

Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li:

Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor

dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek Dy -

rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ.

Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny

za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Efektywność energetyczna
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• W Pol sce co raz czę ściej efek tyw ność ener -
ge tycz ną za czy na się trak to wać ja ko sa mo dziel -
ny czyn nik bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.
Po dob nie za czy na to po strze gać Unia Eu ro pej -
ska, co wol no znaj du je od zwier cie dle nie w jej
re gu la cjach praw nych. Nie ste ty, w tym ob sza -
rze ro bi się nie wie le by po pra wić sku tecz ność
re gu la cji praw nych. Ma my do czy nie nia z nie -
zwy kle roz bu do wa ną biu ro kra cją, prze ja wia ją -
cą się m.in. w nie by wa le roz dmu cha nej spra -
woz daw czo ści. Je śli przej rzy cie Pań stwo unij -
ną Dy rek ty wę 2006/32/WE, do ty czą cą efek tyw -
no ści ener ge tycz nej, to po ło wa owej dy rek ty wy
za wie ra prze pi sy mó wią ce w ja ki spo sób KE po -
win na otrzy my wać spra woz da nia z po szcze gól -
nych kra jów na te mat ich dzia łań w za kre sie
efek tyw no ści ener ge tycz nej. Tu ro dzi się py ta -
nie: – na co na le ża ło by zwró cić uwa gę w le gi -
sla cji, że by by ła sku tecz na je śli cho dzi o wy mu -
sze nie ra cjo nal nych za cho wań od bior ców
ener gii?

– S. Kry stek: – Po wiedz my so bie szcze rze,
po tra fi my sku tecz nie wpły wać na sfe rę wy twa -
rza nia ener gii, na to miast nie mal zu peł nie nie
po tra fi my od dzia ły wać na jej po bór i użyt ko wa -
nie. A je śli już ma to miej sce, od by wa się w spo -
sób nie zbyt wy szu ka ny, bo po przez pod wyż ki
cen ener gii, któ re owo cu ją pew nym zmniej sze -
niem jej zu ży cia. Ener gia elek trycz na słu ży
do te go by śmy ko rzy sta li z róż no ra kich dóbr. Im
ona droż sza, tym w mniej szym stop niu z nich
ko rzy sta my. Chy ba nie o to tu cho dzi. Zwięk -
sza niu efek tyw no ści użyt ko wa nia ener gii nie
mo że to wa rzy szyć po gor sze nie użyt kow no ści
róż nych dóbr, sze rzej zaś – stan dar dów na sze go
ży cia. Prze strze gał bym tak że przed róż ny mi po -
my sła mi na zwięk sze nie efek tyw no ści użyt ko -
wa nia ener gii, ma ją cy mi więk sze wa lo ry me -
dial ne niż użyt ko we. Mam tu na my śli m.in. in -
te li gent ne sie ci, któ rych za le ty, wraz z roz wo -
jem od na wial nych i roz pro szo nych źró deł ener -
gii, nie czu łych na re gu la cję, ule gną dal szej re -
duk cji.

Uwa żam, że zre du ko wa nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej je dy nie do ob sza ru jej użyt ko wa -
nia, jest za wę że niem pro ble mu. A co z efek tyw -
no ścią wy twa rza nia ener gii? Skoń czy łem stu dia
w 1970 ro ku. Wów czas spraw no ści wy twa rza -
nia ener gii by ły rzę du 30. pa ru pro cent net to,
dziś są na po zio mie 40. pa ru pro cent, a tak na -
praw dę oko ło 25%. Nie jest do brze gdy ¾ ener -
gii pier wot nej idzie w gwiz dek. Bar dziej ade -
kwat nym okre śle niem by ło by tu – to wstyd
• W ob sza rze efek tyw no ści ener ge tycz nej

miast na roz bu do wie biu ro kra cji, spra woz daw -
czo ści, któ ry mi obar cza się pań stwa, a te obar -
cza ją ni mi przed się bior stwa, Unia po win na się
sku pić na roz wią za niach po sia da ją cych wa lor
prak tycz no ści.

– S. Kry stek: – Urzęd ni cza biu ro kra cja za -
rów no w tym jak i w in nych ob sza rach, to nie -
szczę ście. To hy dra, któ ra im wię cej re gu la cji
otrzy ma, tym bar dziej je roz bu du je, skom pli ku -
je two rząc uza sad nie nie dla swe go ist nie nia. Jej
roz wią za nia o wa lo rach prak tycz no ści, czę sto
pro ste, kom plet nie nie in te re su ją.

– D. Koc: – Po ru szy li śmy kwe stię ro sną cej
ro li efek tyw no ści ener ge tycz nej. Rze czy wi ście,
co raz wię cej się o niej mó wi. Nie ma na to miast
od po wied nich i ade kwat nych do ro li rze czy wi -
stych dzia łań w tym za kre sie. Na pod sta wie
unij nych re gu la cji wdro żo no usta wę o efek tyw -
no ści ener ge tycz nej oraz zno we li zo wa no Pra wo
bu dow la ne na po trze by wdro że nia dy rek ty wy
bu dow la nej. Ma my tak że usta wę o wspie ra niu
ter mo mo der ni za cji i re mon tów, któ ra za si la na
kwo tą 200 mln zł z bu dże tu śred nio rocz nie ge -
ne ru je każ de go ro ku in we sty cje na po zio mie 1,6

mld zł. Dy rek ty wę bu dow la ną wdro żo no wy -
łącz nie li te ral nie i w bez sen sow ny spo sób, po -
wo du jąc tym je dy nie szko dę spra wie. Świa dec -
two cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej ku pu je się
obec nie za 90 zł przez in ter net, wy sy ła jąc zdję -
cie. Ci, któ rzy ro bią te świa dec twa, za swój pro -
ce der nie po no szą żad nej ka ry, ani od po wie -
dzial no ści. Ni ko mu z wdra ża ją cych tę dy rek ty -
wę do pol skie go pra wa nie za le ża ło na tym aby
przy nio sła ja kie kol wiek efek ty. Nie za kła da no
na wet, że mo gło by tak być. Zo sta ło to po trak to -
wa ne ja ko do pust Bo ży – „Ko mi sja Eu ro pej ska
znów coś od nas chce, to my się nie da my”.
I ma my prze pis ge ne ru ją cy kosz ty, nie da jąc nic
w za mian. Pro szę rów nież zo ba czyć jak wdro -
żo no unij ną dy rek ty wę o efek tyw no ści koń co -
we go wy ko rzy sta nia ener gii i usłu gach ener ge -
tycz nych. W dy rek ty wie na pi sa no, że do 2016
ro ku, w wy ni ku róż ne go ty pu dzia łań wdro żo -
nych przez ad mi ni stra cję, ma my uzy skać wzrost
efek tyw no ści ener ge tycz nej o 9%. Biu ro kra cja
ra dzi so bie z tym świet nie. Prze ana li zo wa ła da -
ne GUS i po in for mo wa ła, że od 2006 ro ku efek -
tyw ność z tych 9% wzro sła nam już o 7,5%. Po -
dsu mo wa no sta ty sty ki, po li czo no wszyst kich
„Ko wal skich”, któ rzy wy ło ży li pie nią dze
na ocie ple nie ścian, dzia ła nia sa mo ist ne wy ni -
ka ją ce ze zmian go spo dar czych, pa rę in nych
rze czy i efekt już jest. Jest do brze, nie ma się
więc co wy si lać.

Ma my to tal nie re gu lo wal ny i kon tro lo wal ny
sys tem bia łych cer ty fi ka tów. Mi ni ster Go spo -
dar ki w po ro zu mie niu z Pre ze sem URE okre śli
pa ra me try pierw sze go prze tar gu. Oczy ma wy -
obraź ni już wi dzę te pa ra me try i oba wiam się, że
nie bę dzie zbyt du że go efek tu oraz, jak za wsze,
ma ła mo ty wa cja do po dej mo wa nia ja kich kol -
wiek dzia łań. Kie dyś Unia po pro si o po ka za nie
na szych „me cha ni zmów i sys te mów wspar cia”
oraz jak i ja ką efek tyw ność wy ge ne ro wa ły. Nie
wi dzę wie lu rze czy do po ka za nia.

Usta wa o wspie ra niu ter mo mo der ni za cji i re -
mon tów jest wpi sa na do Kra jo we go Pla nu dzia -
łań na rzecz efek tyw no ści ener ge tycz nej ja ko je -
dy ny me cha nizm wspie ra ją cy bu dow nic two, za -
twier dzo ne go przez Ko mi sję Eu ro pej ską i opu -
bli ko wa ne go na jej stro nach. Ten me cha nizm
po ka zu je my ja ko sztan da ro wy pro dukt pol ski
od kil ku lat i na gle ktoś wpadł na po mysł, że by
z bu dże tu na 2013 rok usu nąć środ ki na ten cel.
W myśl za sa dy, że jak coś u nas dzia ła do brze,
to trze ba to znisz czyć, świet nie funk cjo nu ją cy
i bu do wa ny mo zol nie od 1999 ro ku sys tem, któ -
ry za owo co wał po nad dzie się cio ma mi liar da mi
zł in we sty cji w ter mo mo der ni za cję bu dyn ków
ule ga prak tycz nie li kwi da cji. Przy oka zji wy ko -
ny wa nej dla Mi ni ster stwa In fra struk tu ry w 2007
ro ku eks per ty zy wy li czy li śmy, że każ de 200
mln zł wy dat ko wa ne na wspar cie te go sys te mu,
ge ne ru je wpły wy do bu dże tu na po zio mie mi ni -
mum 360 mln zł w po sta ci po dat ków VAT, PIT,
CIT itp. Zło ty in te res dla pań stwa, z któ re go za -
mie rza Ono zre zy gno wać.

Po ten cjał w za kre sie wzro stu efek tyw no ści
ener ge tycz nej był sza co wa ny wie lo krot nie. I nie
mo że nie ste ty prze bić się do sze ro kiej świa do -

Szymon Firlus
– Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

w „Energoprojekt-Katowice” S.A.

Dariusz Koc
– Dyrektor ds. Zrównoważonego Budownictwa
w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
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mo ści prak tycz nie za wsze ten sam wy nik –
o wie le bar dziej opła ca się wy da wać pie nią dze
na oszczę dza nie zu ży cia ener gii niż na bu do wę
no wych źró deł jej wy twa rza nia. W żad nym wy -
pad ku nie na le ży te go od czy ty wać ja ko ar gu -
men tu prze ciw bu do wie no wych źró deł, czy
mo der ni za cji sta rych. To oczy wi ście trze ba ro -
bić, ale w spo sób zrów no wa żo ny z uwzględ nie -
niem efek tyw no ści ener ge tycz nej, ja ko dzia ła -
nia co naj mniej rów nie istot ne go.

In ży nie ro wie już daw no te mu wy my śli li, jak
zbu do wać bu dy nek sa mo wy star czal ny ener ge -
tycz nie, bu dy nek au to no micz ny. Wia do mo, że
ta ki bu dy nek jest spo ro droż szy niż tra dy cyj ny,
że nie ma pie nię dzy by te do dat ko we kosz ty po -
kryć, nie wiel ka jest też wie dza na ten te mat.
„Do cho dze nie” do ta kich bu dyn ków, to bę dzie
pro ces, chy ba trud ny i dłu go trwa ły. Naj gor sze
jest to, że ze stro ny urzęd ni czej nie ma w tej ma -
te rii żad nej wi zji, żad nej dłu go ter mi no wej po li -
ty ki, nie wi dać pro po zy cji ście żek doj ścia
w przy szło ści do pew nych stan dar dów ener ge -
tycz nych w bu dyn kach, nie ma za sta na wia nia
się nad ty mi stan dar da mi. O po dob nym po dej -
ściu do efek tyw no ści ener ge tycz nej w prze my -
śle nie ma co wspo mi nać. Gdy by to wszyst ko
by ło, przede wszyst kim dłu go ter mi no wa wi zja
i pro gram, zu peł nie ina czej pod cho dził by do te -
go prze mysł, mo że za czę ły by się na od po wied -
nią ska lę roz wi jać ja kieś ba da nia na uko we
i współ pra ca na uki z prze my słem, za czął by się
roz wi jać sam prze mysł w wy twa rza niu bar dziej
za awan so wa nych tech nicz nie tech no lo gii i pro -
duk tów. Nie ste ty, nie ma na pi sa ne go sce na riu -
sza dla roz wo ju biz ne su zwią za ne go z pod no -
sze niem efek tyw no ści ener ge tycz nej. Z dru giej
stro ny jed nym z naj lep szych od ja kie goś cza su
„biz ne sów” jest opar te o wspar cie Pań stwa
w for mie zie lo nych cer ty fi ka tów współ spa la nie
bio ma sy z wę glem. Trud no to na praw dę zro zu -
mieć.
• Z te go co Pan po wie dział zro zu mia łem, że

nie ma my pra wa, któ re z jed nej stro ny – wy mu -
sza ło by dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy efek -
tyw no ści ener ge tycz nej, z dru giej zaś – by bar -
dzo ja sno mó wi ło kto bę dzie po kry wał kosz ty te -
go ro dza ju dzia łań. Nikt bo wiem zna ją cy się na
rze czy nie trak tu je po waż nie poglądu, że pod -
nie sie nie efek tyw no ści ener ge tycz nej w każdym
zakresie moż na uzy skać bez kosz to wo.

– S. Kry stek: – Pań stwo mu si opra co wać
sys tem wspar cia fi nan so we go te go ro dza ju dzia -
łań, któ ry po wi nien być „do bó lu” pro sty. Wów -
czas jest o wie le trud niej sze przej ście z te go ty -
py dzia ła nia mi do sza rej stre fy.
• Tyl ko przej rzy stość dzia łań, mo że za pew nić

ich sku tecz ność.
– S. Fir lus: – W przy pad ku efek tyw no ści

ener ge tycz nej jest to szcze gól nie waż ne. Tyl ko
nie bu dzą ca wąt pli wo ści świa do mość, że włą -
cze nie pral ki, czy zmy war ki wie czo rem bę dzie
nas znacz nie dro żej kosz to wa ło niż włą cze nie
ich w no cy, wy wo ła po żą da ne za cho wa nia. Mo -
gły by one, w krót kim cza sie, nie mal bez kosz to -
wo wpły nąć na po pra wę efek tyw no ści ener ge -
tycz nej.

• W Pra wie ener ge tycz nym ist nie je moż li -
wość dzia łań w tym ob sza rze. Ty le, że bra ku je
sto sow nych roz po rzą dzeń wy ko naw czych i pro -
ce dur umoż li wia ją cych np. za kła dom ener ge -
tycz nym in we sto wa nie w ogra ni cze nie zu ży cia
ener gii. Swe go cza su, w To ru niu, za kład ener -
ge tycz ny do szedł do po ro zu mie nia z wła dza mi
mia sta w spra wie oświe tle nia ulic. Zysk z te go
przed się wzię cia part ne rzy po dzie li li mię dzy sie -
bie. Wy ma ga ło to jed nak od nich nie by wa łe go
sa mo za par cia i in te li gen cji. Jest wie le in nych
ob sza rów gdzie przed się bior stwo ener ge tycz ne

za miast w roz wój mo cy, czy wzmoc nie nie sie ci
mo gło by in we sto wać w ogra ni cze nie zu ży cia
ener gii. Ale to mu si się mu opła cać.

– R. Ko ło dziej: – Je że li mó wi my o efek tyw -
no ści ener ge tycz nej, to od no szą ca się do niej
do tych cza so wa unij na dy rek ty wa za chwi lę
odej dzie do la mu sa. I bę dzie obo wią zy wa ła no -
wa, na rzu ca ją ca przed się bior stwom ener ge tycz -
nym dzia ła nia w ob sza rze efek tyw no ści ener ge -
tycz nej. Jest w niej za pis mó wią cy o tym, że
pań stwa człon kow skie bę dą mu sia ły wpro wa -
dzić do wła sne go pra wa re gu la cje na ka zu ją ce
przed się bior stwom ener ge tycz nym oszczęd no -
ści ener gii na po zio mie 1,5% wo lu me nu sprze -
da ży. Ko lej ny za pis w no wej dy rek ty wie do ty -
czy ska li oszczęd no ści ener gii pod czas mo der -
ni za cji bu dyn ków rzą do wych.
• Czy ta łem pro jekt tej no wej dy rek ty wy.

W niej bar dzo chęt nie wy zna cza się ce le, któ re
trze ba osią gnąć, za po mi na jąc o re al no ści ich
osią gnię cia. Zo sta wia się to in te li gen cji urzęd -
ni ków, któ rzy bę dą się mu sie li wy tłu ma czyć
dla cze go ich nie osią gnię to. Czy wy zna cza nie
ce lów w tej trud nej ma te rii, igno ru jąc ich re al -
ność, ma w ogó le sens? Czy nie by ło by bar dziej
sen sow nym skon stru owa nie wy ma gań w od -
nie sie niu np. do no wych bu dyn ków, no wych
urzą dzeń AGD itd.?

– D. Koc: – Do tych czas spo ro złe go po wie -
dzie li śmy tu o biu ro kra cji, spra woz daw czo ści
obu do wu ją cej pro blem efek tyw no ści ener ge -
tycz nej. Nie de mo ni zo wał bym ich jed nak nad -
mier nie. Je że li dzia ła się by osią gnąć ja kiś cel, to
te dzia ła nia trze ba jed nak ja koś mo ni to ro wać,
choć by po to, by móc w przy szło ści wy cią gnąć
ja kie kol wiek wnio ski. Gdy ktoś do sta je, daj my
na to, 28 mln zł do fi nan so wa nia na mo der ni za cję
ja kie goś obiek tu, to trud no da wać mu te pie nią -
dze i po wie dzieć: – „rób ta, co chce ta”. Ze spo so -
bu wy dat ko wa nia tych pie nię dzy i uzy ska ne go
efek tu po win no się ja koś ta kich be ne fi cjen tów
roz li czać, co z ko lei mu si się wią zać z pew ną
biu ro kra cją. Ty le, że na le ży to ro bić roz sąd nie,
zgod nie ze sztu ką, a nie nad mier nie tę biu ro kra -
cję roz bu do wy wać. Moż na by po dać wie le przy -
kła dów, kie dy sa mi, ja ko Paś two, za fun do wa li -
śmy so bie biu ro kra cję znacz nie więk szą, niż
ocze ki wa ła od nas Unia. Je że li tak się dzie je, to
nie jest to efek tem na rzu co nych nam przez Unię
roz wią zań lecz na szej, ro dzi mej „in wen cji”.

Co zaś ty czy re al no ści ce lów i wy ma gań sta -
wia nych przez Unię, to nie jest tak, że sia da kil -
ku urzęd ni ków UE i wy my śla wskaź ni ki z su fi -
tu. Za nim opu bli ko wa no dy rek ty wę bu dow la ną,
czy dy rek ty wę o efek tyw no ści koń co we go wy -
ko rzy sta nia ener gii i usłu gach ener ge tycz nych,
pro wa dzo no kil ku let nie ba da nia, w któ rych
uczest ni czy ła rów nież mo ja in sty tu cja w ra mach
róż nych pro jek tów i pro gra mów (np. SA VE,
AL TE NER, IEE), do ty czą ce opła cal no ści dzia -
łań w za kre sie wzro stu efek tyw no ści ener ge -
tycz nej w po szcze gól nych kra jach, ja kie me cha -
ni zmy ko rzyst nie by ło by wdro żyć, czy uzy ska -
ne efek ty bę dą ade kwat ne do wło żo ne go wy sił -
ku eko no micz ne go itd. Zo sta ły bar dzo po rząd -
nie wy ko na ne ana li zy i opra co wa ne ra por ty.

Roman Kołodziej
– Specjalista ds. Analiz Obiektów Cieplnych

i Koordynacji Projektów w „Energopomiar” Sp. z o.o.

Dr Olaf Kopczyński
– Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony

Powietrza w Ministerstwie Środowiska
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Gdy opu bli ko wa no Dy rek ty wę 2006/32/WE,
w Da nii, mia łem oka zję to ob ser wo wać, zwo ła -
no gru pę eks per tów, któ rzy w cią gu dwóch ty -
go dni mie li prze ana li zo wać i wy pra co wać me -
to dy wdro że nia jej, z jak naj więk szym po żyt -
kiem dla kra ju. Efekt pra cy eks per tów był ta ki,
że 9% cel do 2016 ro ku, za pi sa ny w dy rek ty wie,
do bro wol nie pod nie śli do 20%. Uwzględ ni li
w tym my śle niu dłu go ter mi no we skut ki ma kro -
eko no micz ne, sty mu lu ją cy wpływ na roz wój
go spo dar ki i prze my słu, wzrost ja ko ści ży cia
i zdro wia oby wa te li itp. Dziś, w sfe rze dzia łań
zwią za nych z pod no sze niem efek tyw no ści ener -
ge tycz nej, są li de ra mi, czer piąc z te go róż no ra -
kie ko rzy ści. M. in. z eks por tu my śli, pro duk tów
i tech no lo gii zwią za nych z efek tyw no ścią ener -
ge tycz ną, tak że do Pol ski, gdzie nie ma nie tyl -
ko zwar tej wi zji w tym ob sza rze, ale nie ma też
stra te gii roz wo jo wej. Sy tu ację ta ką zda je się na -
zwa no w okre sie mię dzy wo jen nym, ja ko „sy tu -
ację nad mia ru po li ty ków i bra ku mę żów sta nu”.
• Duń ski przy kład jest wy jąt ko wo do brym

przy kła dem. Tam wy my ślo no bo wiem sys tem,
któ ry do sko na le dzia ła. Po sta wie nie so bie
okre ślo ne go ce lu, po prze dzo no ana li zą sku -
tecz no ści me cha ni zmów od dzia łu ją cych na
wszyst kie pod mio ty, któ re ów cel po zwo lą osią -
gnąć. Re ali za cja te go ce lu nie od by wa się na
po zio mie władz lecz pod mio tów go spo dar -
czych. I one mu szą mieć ta kie prze pi sy, ta kie
moż li wo ści aby w okre ślo ny spo sób chcia ły
dzia łać. Na tym po win na po le gać no wo cze sna
le gi sla cja. Usta wa ter mo mo der ni za cyj na dzia -
ła ła, bo mia ła sen sow ne me cha ni zmy. Nie ste ty,
jej dzia ła nie ma być w spo sób bez myśl ny za blo -
ko wa ne.

Chciał bym jed nak po ru szyć ko lej ny wą tek.
Czy sys tem bia łych cer ty fi ka tów ze skom pli ko -
wa ną struk tu rą ich uzy ski wa nia, uma rza nia
i han dlu gwa ran tu je ich sku tecz ność? Ja kie
wa run ki po win ny być speł nio ne, by tę sku tecz -
ność uzy skać? Czy bia łe cer ty fi ka ty dla przed -
się biorstw ener ge tycz nych są po trzeb ne w świe -
tle dzia ła ją cych me cha ni zmów ryn ku kon ku -
ren cyj ne go i re gu la cji?

– R. Ko ło dziej: – Fir ma, któ rą re pre zen tu ję
ofe ru je usłu gę bę dą cą nie ja ko wstę pem do funk -
cjo no wa nia bia łych cer ty fi ka tów, cho dzi mia no -
wi cie o au dyt ener ge tycz ny. Już na eta pie po ja -
wie nia się ha sła „bia łe cer ty fi ka ty” za czę li śmy
prze ko ny wać klien tów do przy go to wa nia się
do funk cjo no wa nia te go sys te mu. Ła two to nie
szło, ale ma my już pew ne suk ce sy. Ja ki jest sto -
su nek po ten cjal nych be ne fi cjen tów do bia łych
cer ty fi ka tów? Otóż usta wa mó wi o tych, któ rzy
„mu szą” oraz o tych, któ rzy „mo gą”. Jed ni
i dru dzy cze ka ją aż sys tem ru szy, aż od bę dzie
się pierw szy prze targ. Ist nie je nie pew ność co
do spo dzie wa nych efek tów funkcjonowania
systemu biały certyfikatów.

– A. Pa try cy: – Nie ma in ne go sen sow ne go
kie run ku dzia łań jak dą że nie do zu ży wa nia jak
naj mniej ener gii. Sys tem bia łych cer ty fi ka tów
ma pew ne „dziu ry”. Np. je że li roz li cza się tyl ko
za osz czę dzo ną ener gię, to co sta nie się gdy
część przed się bior stwa prze nie sie się za gra ni -

cę, a część, pod tą sa mą na zwą, po zo sta nie
w Pol sce i bę dzie zu ży wa ła mniej ener gii? Czy
ta część fir my rów nież do sta nie cer ty fi kat? Sys -
tem bia łych cer ty fi ka tów jest sa mo fi nan su ją -
cym się, bo je den sprze da a dru gi ku pi cer ty fi ka -
ty. W ten spo sób uzy ska się pie nią dze na in we -
sty cje, któ re bę dą na gra ni cy opła cal no ści eko -
no micz nej, bo bę dzie de cy do wa ła przede
wszyst kim efek tyw ność eko lo gicz na. Nie po koi
mnie je dy nie cel. Ob ni że nie zu ży cia ener gii
o 9% do 2016 ro ku, w sto sun ku do śred nie go je -
go zu ży cia w Pol sce w la tach 2001–2005, to
mniej miejsc pra cy, w sy tu acji gdy ma my wy so -

kie bez ro bo cie. Czy ma my go mieć na po zio -
mie 20%? Prze cież każ de miej sce pra cy wy ma -
ga ener gii. Jak to się ma do stra te gicz ne go pla nu
roz wo ju pań stwa? We dług mnie, je dy nym sen -
sow nym me cha ni zmem re gu la cji zu ży cia ener -
gii po win na być jej ce na: cena ro śnie – zu ży cie
spa da. Ale tu znów ist nie je nie bez pie czeń stwo,
że przy zbyt wy so kiej ce nie ener gii prze sta nie -
my być kon ku ren cyj ni i nie przy cią gnie my za -
gra nicz ne go ka pi ta łu, a to znów za owo cu je
zwięk szo nym bez ro bo ciem.

– D. Koc: – W zwięk sza niu efek tyw no ści
ener ge tycz nej, oszczę dza niu ener gii w ogó le nie
cho dzi o to aby prze stać ją zu ży wać. Jest to z za -
ło że nia błęd ne po dej ście. Za uważ my, że prak -
tycz nie w każ dej z tych dy rek tyw, o któ rych mó -
wi li śmy jest ja sno na pi sa ne, że wzrost efek tyw -
no ści ener ge tycz nej ma się od by wać z za cho wa -
niem stan dar dów użyt ko wa nia ener gii. A więc
nie na za sa dzie, że za krę cam grzej nik i sie dzę
w tem pe ra tu rze 14°C lub sie dzę w ciem no -
ściach. Tu cho dzi o to, że tem pe ra tu rę w bu dyn -
ku mam ja ką trze ba, ale za dba łem o to aby stra -
ty ener gii z nie go by ły moż li wie naj niż sze.
„Moż li wie” w tym przy pad ku zna czy nie
za wszel ką ce nę. W każ dej z tych dy rek tyw jest
rów nież na pi sa ne, że wszel kie dzia ła nia po wo -
du ją ce wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej ma ją
być eko no micz nie uza sad nio ne i w dy rek ty wie
bu dow la nej po da je się wręcz al go rytm ob li cze -
nio wy, wg któ re go to eko no micz ne uza sad nie -
nie moż na spraw dzić. Po za tym, wbrew te zie
wy po wie dzia nej wcze śniej, zwięk sza nie efek -
tyw no ści ener ge tycz nej nie tyl ko nie zwięk sza
bez ro bo cia, ale ge ne ru je no we miej sca pra cy.
Ob li cze nia wy ka za ły w spo sób jed no znacz ny,
że za in we sto wa ne każ de go ro ku 200 mln zł z ty -
tu łu usta wy te mo mo der ni za cyj nej, ge ne ru ją ce
obec nie ok. 1,5 mld zł in we sty cji da wa ło ok. 60
tys. no wych miejsc pra cy, w bar dzo róż nych
sek to rach go spo dar ki, i to cał ko wi cie po za sza -
rą stre fą. Ża den pro gram ogra ni cza nia bez ro bo -
cia, fi nan so wa ny przez biu ra po śred nic twa pra -
cy nie uzy skał ta kiej efek tyw no ści wspar cia.

Je śli cho dzi o bia łe cer ty fi ka ty, to kosz ty
wszyst kich dzia łań ja kie w ra mach te go sys te mu
zo sta ną sfi nan so wa ne, tak czy ina czej, prze nio -
są się na koń co we go użyt kow ni ka ener gii. In nej
moż li wo ści naj zwy czaj niej na świe cie nie ma.
Ideą te go sys te mu w ta kiej for mie by ło jed nak
ogra ni cza nie kosz tów spo łecz nych je go funk -
cjo no wa nia do nie zbęd ne go mi ni mum, co w du -
żej mie rze za pew ni za szy ty tam me cha nizm sil -
nej kon ku ren cji w po sta ci prze tar gu. Je że li tak
na to roz wią za nie pa trzeć, to trud no mu co kol -
wiek za rzu cić, a lep sze, czy li tań sze, wręcz trud -
no so bie wy obra zić. Je śli cho dzi o usta wę
o efek tyw no ści ener ge tycz nej, to pa mię tam, że
pierw sze jej pro jek ty by ły jed nak bo gat sze i lep -
sze. Za wie ra ły, zgod nie zresz tą z dy rek ty wą. do -
dat ko wo ta kie ele men ty, jak pro po zy cje do bro -
wol nych zo bo wią zań, dzia ła nia pro mo cyj ne
i edu ka cyj ne. W ko lej nych eta pach prac nad
usta wą stop nio wo zre du ko wa no ją do sys te mu
bia łych cer ty fi ka tów. Trwa ją pra ce nad oprzy -
rzą do wa niem tej usta wy i też chy ba nie prze bie -

Andrzej Patrycy
– Prezes Zarządu, Dyrektor

Energoprojekt Warszawa S.A.

Dr Mirosław Duda
– ARE



ga ją tak, jak po win ny. Do ty czy to przede
wszyst kim sys te mu in for ma tycz ne go, bez któ -
re go sys tem nie za funk cjo nu je. 

Przed sta wi cie le firm czę sto po strze ga ją sys -
tem bia łych cer ty fi ka tów ja ko bar dzo skom pli -
ko wa ny. W Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia
Ener gii ma my w ofer cie szko le nie na ten te mat
dla człon ków za rzą dów firm. Prze pro wa dzi li -
śmy ich do tych czas kil ka dzie siąt i w 100%
przy pad kó w u czest ni cy, po ich od by ciu, stwier -
dza ją, że zro zu mie li, jak to dzia ła, a sys tem,
wbrew po zo rom, wca le nie jest ta ki skom pli ko -
wa ny, jak by się wy da wa ło. Co nie ozna cza, że
uczest ni cy tych szko leń w zro zu mie nie sys te mu
nie mu szą wło żyć pew ne go wy sił ku in te lek tu al -
ne go.
• Chciał bym wró cić do stop nia skom pli ko -

wa nia sys te mu bia łych cer ty fi ka tów. Do sta tecz -
nie dłu go ży ję by wie dzieć, że je że li sys tem jest
zbyt skom pli ko wa ny, to ma ło kto bę dzie sta rał
się go zro zu mieć. Bar dzo nie po ko ją mnie do -
nie sie nia nt. sys te mu in for ma cyj ne go obu do -
wu ją ce go bia łe cer ty fi ka ty. Je że li in for ma ty cy
z nim so bie nie ra dzą, to czar no wi dzę.

– D. Koc: – Z tym sys te mem wię cej pro ble -
mów ma ją za rzą dza ją cy nim, niż sa mi in forma -
ty cy. Nie da się nie ste ty zejść przy bu do wie
pew nych sys te mów po ni żej pew ne go okre ślo -
ne go stop nia skom pli ko wa nia, tak jak nie da się
efek tyw nie sy mu lo wać pra cy sie ci elek tro ener -
ge tycz nych przy po mo cy kal ku la to ra. Rów no -
cze śnie z dru giej stro ny ba da nia wy ka zu ją, że
du ża część spo łe czeń stwa ma kło po ty ze zro zu -
mie niem in struk cji ob słu gi pro stych urzą dzeń.
Py ta nie za tem: gdzie tak na praw dę prze bie ga
gra ni ca ak cep to wal nej pro sto ty roz wią zań?
• To po twier dza to co po wie dzia łem wcze -

śniej. Spo łe czeń stwo ma my, ja kie ma my. Aby
więc wy wo łać w nim okre ślo ne za cho wa nia,
prze kaz mu si być pro sty – to się opła ca, a to nie.
Tym cza sem na wet ja mam pro ble my by zro zu -
mieć prze kaz za war ty w ra chun ku za ener gię
elek trycz ną, któ ry otrzy mu ję.

– S. Kry stek: – Wdra ża nie w ener ge ty ce
wszel kich sys te mów kosz tu je. W efek cie sys te -
ma tycz nie dro że je u nas ener gia elek trycz na.
Np. ener gia zie lo na nie mia ła by pra wa by tu,
gdy by nie róż ne sys te my wspie ra nia jej. Pro szę
na to miast po pa trzeć na USA. Rząd współ fi nan -
so wał tam ba da nia nad wy do by ciem ga zu łup -
ko we go. W efek cie ce ny ener gii elek trycz nej
dla od bior cy koń co we go spa dły tam od 2008 ro -
ku o 30%. Pla nu je się bu do wę 150 tys. MW no -
wych mo cy wy twór czych na ga zie. A u nas z ga -
zem łup ko wym za czę ło się pie kło.
• W ja kim za kre sie i pod ja ki mi wa run ka mi

przy czy nią się do ra cjo na li za cji zu ży cia ener gii
in te li gent ne po mia ry ener gii, a w ja kim za kre -
sie in te li gent ne sie ci? Czy uda się wte dy upo -
wszech nić za rzą dza nie od bio ra mi przez przed -
się bior stwa ener ge tycz ne?

– D. Koc: – W Da nii swe go cza su, bo daj że
w 2004 r., par la ment za blo ko wał fi nan so wa nie
prac nad roz wo jem in te li gent nych sie ci i pro -
cesem le gi sla cyj nym, do pó ki ci, któ rzy te pra ce
pro wa dzi li nie udo wod nią, że in te li gent ne sie ci

przy czy nią się w spo sób istot ny do zmniej sze nia
zu ży cia ener gii i przy nio są wy mier ne ko rzy ści.
Duń czy cy w ob sza rze ener ge ty ki za cho wu ją się
nie by wa le roz sąd nie. Je że li więc coś ro bią, to
war to się te mu przy glą dać, jak kol wiek nie za -
wsze ko niecz nie ko pio wać. In te li gent ne sie ci
wy da ją się po trzeb ne w ukła dzie gdy oprócz
pod sta wo wych, sys te mo wych źró deł za opa trze -
nia w ener gię bę dą ist nia ły roz pro szo ne źró dła
ener gii od na wial nej, ko ge ne ra cja roz pro szo na,
ener ge ty ka pro su menc ka, du że ilo ści od bior ców
prze my sło wych, cha rak te ry zu ją cych się du żą
zmien no ścią za po trze bo wa nia na ener gię. Że by
ta ki sys tem pra wi dło wo za funk cjo no wał, je go
pra ca mu si być od po wied nio ste ro wa na i do te -
go nie zbęd ne bę dą in te li gent ne sie ci. W mia -
stach ta kich jak Olsz tyn, nic nie uj mu jąc te mu
pięk ne mu mia stu, za si la nym jed ną li nią 110 kW,
z jed nym więk szym za kła dem prze my sło wym,
za sto so wa nie in te li gent nych sie ci spo wo du je je -
dy nie li kwi da cję kil ku dzie się ciu eta tów in ka -
sen tów i księ go wych w lo kal nym za kła dzie
ener ge tycz nym. Żad nych do dat ko wych ko rzy -
ści się nie spo dzie wam.
• Elek trow nie wia tro we udo wod ni ły nam co

ozna cza nie re gu lo wa na moc w sys te mie i ile
ona kosz tu je, je śli mu si my uwzględ niać źró dła
in ter wen cyj ne. Na krzy wej ob cią że nia w do li -
nach noc nych już te raz wy łą cza się wia tra ki,
a ich wła ści cie le otrzy mu ją za te wy łą cze nia re -
kom pen sa ty. Za tem cza sa mi trze ba ogra ni czyć
pro duk cję z rze ko mo efek tyw nych wia tra ków.
Na le ży więc mieć sys te mo wy ogląd sy tu acji,
a nie przy wią zy wać się do róż nych mod nych
roz wią zań. A to ener gię bę dzie my pro du ko wa li
tyl ko z ga zu, a to tyl ko z wia tru. Tak się nie da.

– S. Kry stek: – We wrze śniu te go ro ku, we -
dług GUS, pro duk cja prze my sło wa spa dła u nas
o 5,2%, pro duk cja ener gii elek trycz nej spa dła
o pra wie 4%, a moc w szczy cie wzro sła o pra -

wie 2%. Te „pi ki” bę dą się po więk sza ły. Trze ba
stwo rzyć me cha ni zmy przy sto so wu ją ce sys tem
do ta kich sy tu acji. By łem na kon fe ren cji, na któ -
rej Niem cy skar ży li się, że ma ją kło po ty z czę -
sto tli wo ścią. To są sy gna ły po prze dza ją ce za -
paść sys te mu. Eu ro pie przy da ła by się jed na
mroź na zi ma bez wia tru. Wte dy „ca łe to wa rzy -
stwo” oprzy tom nia ło by. Im prę dzej się to sta -
nie, tym le piej. W ener ge ty ce nie moż na po dej -
mo wać de cy zji emo cjo nal nych, tak jak ma to
miej sce w przy pad ku ener ge ty ki ją dro wej.

– D. Koc: – Mia łem oka zję być nie daw no
w Hisz pa nii w sie dzi bie EN DE SY, od po wied ni -
ku na szych PSE. Tam w bi lan sie śred nio bo -
daj 20% mo cy jest za in sta lo wa nych w elek trow -
niach wia tro wych. Po ka zy wa no jak w ta kich
wa run kach ste ru je się i pro gno zu je pra cą sys te -
mu elek tro ener ge tycz ne go. To nie przy cho dzi
ła two, ale ra dzą so bie bez pro ble mu, mi mo tak
du że go udzia łu ener ge ty ki wia tro wej. Jest to
kwe stia wy łącz nie wła ści we go pro gno zo wa nia
wa run ków po go do wych i roz wo ju bi lan su ją cej
czę ści ener ge ty ki kon wen cjo nal nej. W Hisz pa -
nii od by wa ło się to, z te go co pa mię tam, w elek -
trow niach ga zo wych za si la nych ga zem ziem -
nym po cho dzą cym z Afry ki.

– O. Kop czyń ski: – Wy pi sa łem so bie kilka
za gad nień ja kie w tej dys ku sji zo sta ły po ru szo -
ne. Wy ni ka ją z nich pew ne kon klu zje. Pod sta -
wo wa jest ta ka, że za rów no w ob sza rze sze ro ko
po ję tej efek tyw no ści ener ge tycz nej, jak i dzia -
łań sys te mo wych zmie rza ją cych do za spo ko je -
nia pod sta wo wych po trzeb spo łe czeń stwa, ko -
niecz na jest edu ka cja. Ro zu mia na ja ko zdol ność
do ana li zo wa nia rze czy wi sto ści i wy cią ga nia
z niej wnio sków przez spo łe czeń stwo, po szcze -
gól ne jed nost ki, przed się bior stwa, gra czy ryn -
ko wych itd. Je że li bę dą do stęp ne da ne i bę dzie
ist nia ła zdol ność ich ana li zo wa nia, za owo cu je
to wyż szą efek tyw no ścią dzia łań. Prowadzi to
do oczywistego stwierdzenia – im ktoś bar dziej
wy edu ko wa ny, po sia da ją cy więk szą wie dzę,
tym jest w sta nie le piej za rzą dzać so bą i swo im
oto cze niem, a le piej ozna cza bar dziej efek tyw -
nie.
• W unij nej dy rek ty wie efek tyw no ścio wej

na te mat edu ka cji, rów nież się mó wi. I bar dzo
bym się cie szył gdy by edu ka cja do ty czą ca zna -
cze nia ener gii by ła w spo łe czeń stwie po wszech -
na. A nie spro wa dza ła się do te go, że „prąd bie -
rze się z dwóch dziu rek w kon tak cie”. Za gad -
nie nie ra cjo nal ne go użyt ko wa nia ener gii jest
na ty le waż ne, że za słu gu je na skon cen tro wa -
nie na nim du żej uwa gi. Przede wszyst kim
prze pi sy praw ne mu szą być pro ste i sty mu lo -
wać użyt kow ni ków ener gii do po żą da nych za -
cho wań, nie kie dy na kła dać na nich obo wiąz ki,
jed nak te obo wiąz ki mu szą two rzyć war tość do -
da ną. Każ dy od bior ca mu si mieć tak że in for -
ma cję umoż li wia ją cą mu ra cjo nal ne za rzą dza -
nie zu ży ciem ener gii, czy to w do mu, czy też
w przed się bior stwie, je śli jest przed się bior cą.
Do cze go, być mo że, przy czy nią się in te li gent ne
po mia ry i in te li gent ne sie ci.

• Dzię ku je my za roz mo wę.

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny IGEiOŚ
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• Jak wy glą da in no wa cyj ność w sek to -
rze ener ge ty ki? Czy dia gno za mó wią ca
o ni skiej in no wa cyj no ści pol skiej go spo -
dar ki do ty czy tak że ener ge ty ki i jak sy tu -
acja w niej pod tym wzglę dem wy glą da
na tle in nych kra jów?

– M. Du da: – Za sta na wiam się czy za -
miast py ta nia: czy ener ge ty ka jest in no wa -
cyj na, bar dziej za sad nym nie by ło by po sta -
wie nie py ta nia: czy ener ge ty ka mo że być
in no wa cyj na? Po ziom in no wa cyj no ści
w ener ge ty ce za le ży od za po trze bo wa nia
na no we in we sty cje. In no wa cyj ne tech no -
lo gie po ja wia ją się bo wiem przy oka zji bu -
do wy no wych obiek tów, bądź mo der ni za -
cji ist nie ją cych, przy czym w tym ostat nim
przy pad ku na ogół do ty czą frag men tów
tech no lo gii, a nie tech no lo gii kom plek so -
wych. Tym cza sem, ob ser wu je my za stój in -
we sty cyj ny w ener ge ty ce, nie na le ży więc
ocze ki wać za po trze bo wa nia na no we, in -
no wa cyj ne tech no lo gie. W tej sy tu acji je -
ste śmy ska za ni na eks plo ata cję źró deł
ener gii wy bu do wa nych w prze szło ści,
w mo men cie bu do wy no wo cze snych, ale
dziś o prze sta rza łej tech no lo gii. W roz zie -

wie mię dzy tym co ma my i bra kiem za po -
trze bo wa nia na no we tech no lo gie, do strze -
gam głów ną przy czy nę za ni żo ne go po zio -
mu in no wa cyj no ści w pol skiej ener ge ty ce.

– T. Chmiel niak: – Je że li ener ge ty kę
spro wa dzi my do ak tu al nej struk tu ry pa li -
wo wej oraz wy twa rza nia ener gii elek trycz -
nej, cie pła i prze sy łu, to oka zu je się, że

Wśród eko no mi stów, dzia ła czy spo łecz nych i po li ty ków pa nu je zgod na opi nia, że w wy ni ku trans for ma -

cji przez ja ką prze szła na sza go spo dar ka w ostat nich dwu dzie stu la tach, uda ło się uzy skać zna czą cy

wzrost go spo dar czy, ale głów nie dzię ki wy ko rzy sta niu pro stych re zerw. Re zer wy te już się prak tycz nie wy -

czer pa ły, a nie uru cho mio no me cha ni zmów, któ re spo wo do wa ły by po ja wie nie się nie zwy kle istot ne go

czyn ni ka wzro stu, ja kim jest in no wa cyj ność w prze my śle. War to za tem za dać py ta nie jak wy glą da in no -

wa cyj ność w sek to rze ener ge ty ki? Py ta nie, a tak na praw dę sze reg py tań na ty le waż nych, że god nych dys -

ku sji. Stąd ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, zor ga ni zo wa nej

przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy in no wa cyj no ści. Dys ku sji nada -

li śmy ty tuł „In no wa cyj ność w ener ge ty ce”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:

– Prof. Wło dzi mierz Bła siak – KTH In du strial En gi ne ering and Ma na ge ment, Sztok holm,

– Prof. dr hab. inż. Ta de usz Chmiel niak – Po li tech ni ka Ślą ska,

– Dr Mi ro sław Du da – ARE,

– Je rzy Mie czy sław Ła ska wiec – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Ge ne ral ny Fa bry ki Ko tłów „SE FA KO” S.A.,

– Jan Si wiń ski – Pre zes Za rzą du ECO ENER GIA Sp. z o.o.,

– Dr inż. Le szek So bań ski – Pre zes Za rzą du Za kła du Ba daw czo -Pro jek to we go IN WAT,

– Dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor Przed się bior stwa Usług Na uko wo -Tech nicz -

nych „PRO NO VUM” Sp. z o.o.

Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Po li tech ni ka War szaw ska

– mo de ra tor dys ku sji oraz Sła wo mir Kry stek, Dy rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ.

Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Innowacyjność
w energetyce
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śred nia spraw ność wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej jest u nas ta ka sa ma jak
w USA i tyl ko nie co niż sza niż w UE. Je że -
li zaś weź mie my pod uwa gę no we in we sty -
cje, to znów nie jest źle – spraw ność no -
wych blo ków jest po rów ny wal na z no wy -
mi blo ka mi nie miec ki mi. Sa ma ener ge ty ka
nie wy twa rza no wych tech no lo gii, ona je
ku pu je. W tej sy tu acji śro do wi sko na uko -
we mo że się je dy nie zwra cać do wy twór -
ców ma szyn i urzą dzeń by wpro wa dza li
w nich okre ślo ne no wo ści – sa mo bo wiem
nie zbu du je od pod staw tur bi ny, czy też ko -
tła. Zga dzam się z po glą dem mo je go
przed mów cy, że do pó ki nie ma no wych in -
we sty cji, do pó ty nie ma po stę pu, no wych
tech no lo gii. W dzie dzi nie no wych in we sty -
cji w na szej ener ge ty ce do mi nu je, jak wie -
my, wy cze ki wa nie.

– W. Bła siak: – Przez ostat nie po nad 20
lat prze by wam po za Pol ską i mia łem w tym
cza sie do czy nie nia głów nie z ener ge ty ką
w in nych kra jach. Ale od kil ku lat mam
rów nież kon tak ty z ener ge ty ką pol ską. Po -
sia dam więc moż li wość po rów nań. Nie ste -
ty, po ziom tech no lo gicz ny na szej ener ge ty -
ki jest jed nak nie co niż szy niż w in nych,
roz wi nię tych kra jach. Do staw ca mi naj -
now szych tech no lo gii, np. oczysz cza nia
spa lin, nie są fir my pol skie lecz za gra nicz -
ne, bo te tech no lo gie ma ją. Dzia ła ją zresz -
tą głów nie w Pol sce, bo w kra jach za chod -
nich nie ma ją już co ro bić.

– J. Trzesz czyń ski: – Do in no wa cji
w ener ge ty ce trze ba pod cho dzić z du żą do -
zą roz sąd ku. Po wy bu do wa niu no we go
blo ku przez pe wien okres eks plo ata cji usu -
wa się, czę sto do syć licz ne, błę dy mon ta żo -
we, a na wet kon struk cyj ne, uzy sku jąc
– po wie lu la tach – urzą dze nie wy star cza ją -
co nie za wod ne. Ko lej ne „in no wa cje” rzad -
ko przy no szą wy łącz nie do bre skut ki.
Za au ten tycz ną in no wa cję, któ ra do dat ko -
wo ma swo je au ten tycz ne źró dło, tj. ko -
niecz ność, uznał bym mo der ni za cje blo -
ków 200 MW w ce lu prze dłu że nia ich eks -
plo ata cji o ko lej ne 10–15 lat. Prze dłu że nie
trwa ło ści oraz speł nie nie wy ma gań eko lo -
gicz nych uwa żam za wy star cza ją cą „in no -
wa cję” i ewi dent nie wy li czal ną ko rzyść.
Apli ko wa nie tym blo kom ko lej nych „in no -
wa cji” uwa żam za nie po trzeb ne – moż li we,
że nie któ re z nich spra wią wię cej pro ble -
mów niż ko rzy ści. W tym miej scu na rzu ca
się bar dziej ogól ne i za sad ni cze py ta nie:
czy elek trow nie po win ny być roz li cza ne
z in no wa cyj no ści czy z efek tyw no ści?
W nor mal nych wa run kach jed no nie po -
win no wy klu czać dru gie go. Nie ste ty,
w rze czy wi sto ści tak nie jest. Sły szę i czy -
tam, że np. blo ki 120 MW są nie efek tyw ne.
Czy uczci we jest for mu ło wa nie ta kich
wnio sków, gdy znacz na część „efek tyw -
nych” blo ków za wdzię cza swo ją „efek tyw -
ność” sys te mo wym do pła tom? Co prze -
szka dza, aby w ta kim try bie, za mniej szą

do pła tą niż np. do ener gii z wia tra ków,
uczy nić blo ki 120 MW i in ne efek tyw ny -
mi? Re gu la cje kli ma tycz ne oraz in ne licz -
ne do ta cje i bo nu sy spra wi ły, że wg kry te -
riów nor mal nej eko no mii nie da się ra cjo -
nal nie zwe ry fi ko wać ani in no wa cyj no ści,
ani na wet efek tyw no ści.

– S. Kry stek: – Pro du cen ci urzą dzeń
dla ener ge ty ki, je śli cho dzi o spa la nie wę -
gla, na do brą spra wę, ni cze go re wo lu cyj -
ne go, zwięk sza ją ce go spraw ność nie wy -
my śli li. Gdy w przy pad ku blo ków ga zo -
wych rzecz ma się zgo ła ina czej. To
po pierw sze. Po dru gie – nie tyl ko w Pol -
sce, ale i w in nych kra jach za rzą dza niem
ener ge ty ką za czy na ją się zaj mo wać lu -
dzie, któ rych in te re su je je dy nie wy miar
eko no micz ny ener ge tycz ne go biz ne su.
Wresz cie, po trze cie – dziś trud no stwo -
rzyć sen sow ny mo del eko no micz ny ryn ku
ener gii ze wzglę du na wy ma ga nia ban -
ków. Wszyst ko to ra zem wzię te, two rzy
ba rie ry dla ru sze nia in we sty cji w ener ge -

ty ce i po ja wie nia się ewen tu al nych roz -
wią zań in no wa cyj nych.
• W do tych cza so wym prze bie gu dys ku -

sji, in no wa cyj ność za czy na nam sie wią -
zać do syć wą sko je dy nie z wy twa rza niem
ener gii elek trycz nej i tyl ko w du żych in sta -
la cjach. Nie wy da je się aby w tym ob sza rze
nasz po ten cjał in no wa cyj ny miał kie dy -
kol wiek wie le do po wie dze nia. To jest
prze strzeń za re zer wo wa na dla 2–3 naj -
więk szych świa to wych kon cer nów. Pro -
ble mem do roz wią za nia są na to miast set ki
ma łych in sta la cji w ca łym kra ju – za wo do -
wych, ko mu nal nych, prze my sło wych. Tam
wła sny mi si ła mi, przy po mo cy pol skiej
my śli tech nicz nej jest mnó stwo rze czy
do zro bie nia. Wra ca jąc zaś jesz cze do du -
żych in sta la cji. In no wa cyj ność nie spro -
wa dza się w nich tyl ko do te go by wy bu do -
wać no we, o wyż szej spraw no ści niż do -
tych cza so we. Ale tak że do prze dłu że nia ży -
wot no ści ist nie ją cych. A to znów za da nie
dla po ten cja łu in te lek tu al ne go pol skiej
ener ge ty ki.

– L. So bań ski: – Na rzecz ca łą pro po no -
wał bym spoj rzeć nie ja ko dwu kie run ko wo.
Pierw szy kie ru nek – to eks plo ata cyj no -in -
we sty cyj ny. I tu nie jest źle bo opie ra my się
na do sta wach firm świa to wych, czy eu ro -
pej skich. Po czy na jąc od tur bin, z mniej -
szym udzia łem ko tłów, bo ma my dwie ich
fa bry ki w kra ju. Na dru gi kie ru nek trze ba
spoj rzeć przez pry zmat na szych za so bów,
a więc wę giel i gaz łup ko wy, któ ry się po -
ja wi. I tu jest po le do po pi su dla pod nie sie -
nia po zio mu tech no lo gicz ne go. Po nad 150
lat te mu po wsta ły ga zow nie miej skie, któ -
re roz po czę ły pro ces zga zo wa nia wę gla.
Te raz ma my tech no lo gię IGCC, czy li in te -
gral ne zga zo wa nie z obie giem kom bi no -
wa nym, cha rak te ry zu ją cą się naj wyż szą
spraw no ścią moż li wą do po zy ska nia z wę -
gla. Nie jest to ła twy pro blem. Mo gę tu po -
dać przy kład Za kła dów Azo to wych w Kę -
dzie rzy nie, któ re pod ję ły ten te mat. Kosz ty
sza co wa ne by ły na kil ka mi liar dów eu ro,
dzia ła nia za szły do syć da le ko. Po fu zji firm
che micz nych, pro jekt za trzy ma no mo ty -
wu jąc to zbyt du żym ry zy kiem. W ta kich
sy tu acjach ro la pań stwa jest nie do prze ce -
nie nia. Pol ska na wę glu stoi, a my od lat
w tech no lo gii je go wy ko rzy sta nia nie po -
su wa my się do przo du. Kie dyś mie li śmy
ko tły rusz to we, dziś są pal ni ki, py ły, ale
w dal szym cią gu ta tech no lo gia, je że li cho -
dzi o isto tę spra wy, po le ga na pro stym spa -
la niu. 

Je że li zaś cho dzi o ma łą ener ge ty kę, to
istot ny jest pro blem od pa dów ko mu nal -
nych. I tu po ja wia ją się cie ka we pro jek ty
W jed nym z nich bie rze my udział wraz
z SE FE KO. Śmie ci by ły by de mi ne ra li zo -
wa ne, da jąc od pad w for mie szkli stej. Jest
to bar dzo obie cu ją cy pro jekt.

– J.M. Ła ska wiec: – Naj dłu żej spo śród
Pań stwa je cha łem na to spo tka nie, bo są -

Prof. Włodzimierz Błasiak
– KTH Industrial Engineering and Management,

Sztokholm

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
– Politechnika Śląska
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dzi łem, że bę dzie my mó wi li tu o pol skiej
my śli tech nicz nej. W Pol sce nie ma du żych
kon cer nów, któ re by w swych bu dże tach
prze zna cza ły 15% wy dat ków na roz wój
i ba da nia, jak ma to miej sce w in nych kra -
jach. Znik nę ły du że or ga ni za cje ist nie ją ce
w ener ge ty ce, znik nę ły (choć nie w Pol sce,
ale ja ko pol skie) du że fir my pro du ku ją ce
dla ener ge ty ki. Prze sta ły więc ist nieć pod -
sta wy ma te rial ne do roz wi ja nia in no wa cyj -
no ści w du żych or ga ni za cjach go spo dar -
czych, dla du żych in sta la cji, co wy ma ga
hor ren dal nych na kła dów. Ale w Pol sce jest
wie le ma łych in sta la cji (300 cie płow ni),
o czym tu wcze śniej mó wio no, w któ rych
jest mnó stwo do zro bie nia. Pol skim po ten -
cja łem in te lek tu al nym, co za owo co wa ło by
zwięk sze niem spraw no ści i zmniej sze niem
zu ży cia wę gla. Mo ja fir ma przy go to wu je
się do za go spo da ro wa nia jesz cze nie za ję -
tych nisz. Ta ką są np. śred nie spa lar nie
śmie ci. Zaj rzyj my tak że do szu flad pla có -
wek na uko wych.

– W. Bła siak: – W wy szu ki wa niu tych
nisz świat aka de mic ki jest bar dzo ma ło ak -
tyw ny. Tyl ko nie licz nym na ukow com nie
moż na po sta wić ta kie go za rzu tu. Z ko lei
przed sta wi cie le prze my słu nie zgła sza ją się
do uczel ni, bo w ich ab sol wen tach nie wy -
ro bio no „ssa nia” na in no wa cyj ność.

– M. Du da: – Je stem da le ki od fe ty szy -
zo wa nia pier wiast ka pol skie go w in no wa -
cyj no ści. In no wa cyj ność nie ma na ro do -
wo ści. Je stem tak że prze ciw ny szer mo wa -
niu ha słem, że „Pol ska wę glem stoi”. Bo
tych za so bów nie ma my. I je że li bę dzie my
roz wi jać tech no lo gie wę glo we, to mu si my
się opie rać na wę glu im por to wa nym. Nasz
wę giel jest bo wiem za głę bo ko i jest przez
to za dro gi.

– J. Siwiński: – Oce nia jąc re ali zo wa ne
pro jek ty, mo gę stwier dzić, że obec nie bu -
do wa ne blo ki ener ge tycz ne po wsta ją zgod -
nie z no wą tech ni ką i nie od bie ga ją od stan -
dar dów świa to wych. Chciał bym też zwró -
cić uwa gę na wy ma ga nia śro do wi sko we
do ty czą ce ist nie ją cych źró deł ener gii, któ re
nie prze kła da ją się bez po śred nio na biz nes
elek trow ni, a ge ne ru ją je dy nie kosz ty in -
we sty cyj ne. Trze ba jed nak do ko ny wać mo -
der ni za cji owo cu ją cych re duk cją emi sji
do śro do wi ska, by za ostrzo ne nor my speł -
nić. Wie le w tej ma te rii zro bio no i na dal się
ro bi. Są to wy zwa nia tech no lo gicz ne dla
pol skich firm in no wa cyj nych, aby w ob li -
czu kon ku ren cji firm za gra nicz nych zna -
leźć swo je miej sce na ryn ku. In no wa cyj -
ność jest naj wyż szą war to ścią, ale w tym
ob sza rze nie zwy kle trud no jest bu do wać
prze wa gę kon ku ren cyj ną. Z te go po wo du,
że in no wa cyj ność wią że się z ogrom nym
ry zy kiem. A ener ge ty ka ocze ku je roz wią -
zań spraw dzo nych, z re fe ren cja mi. Po za
tym trud no wejść z roz wią za niem in no wa -
cyj nym w struk tu ry ko mer cyj ne, któ re nie
kwa pią się do te go by z fir mą in no wa cyj ną

po nieść wspól nie ry zy ko i do ko nać pierw -
sze go wdro że nia.

To, że jest trud no nie ozna cza jed nak, iż
jest nie moż li we. Uda ło się nam wejść z na -
szy mi roz wią za nia mi in no wa cyj ny mi na -
wet na ryn ki za gra nicz ne.

– L. So bań ski: – Moż na oczy wi ście po -
wie dzieć, że nie jest waż ne czy tech no lo -
gia jest pol ska, czy też za gra nicz na. Pro -
szę jed nak za uwa żyć, że z wdro że niem
tech no lo gii wią że się pro duk cja, za trud -
nie nie i pie nią dze. Waż ne jest rów nież co
na si ro da cy ro bią – czy są to pra ce pro ste,
czy na wyż szym po zio mie. ZA MECH
prze szedł w rę ce ABB, ale blo ki du że są
wy ko ny wa ne w Niem czech. Każ dy kon -
cern pil nu je swo je go in te re su. Czę sto ku -
pu je się fir mę po to by, ja ko kon ku ren ta,
„zdo ło wać” ją.

– S. Kry stek: – Nie jest praw dą, że ka pi -
tał nie ma na ro do wo ści, na co wie le przy -

kła dów, choć by Fiat. Nie jest rów nież
praw dą, że nie waż ne gdzie ku pu je my roz -
wią za nia in no wa cyj ne, no we tech no lo gie
– w kra ju, czy za gra ni cą.
• Czy sek tor ma zi den ty fi ko wa ne po -

trze by w za kre sie no wych tech no lo gii?
Gdy by otwo rzył się wo rek ze środ ka mi fi -
nan so wy mi na ba da nia, któ rych wy ni -
kiem mia ły by być no we tech no lo gie, to
prze mysł po tra fił by szyb ko ba da nia ta kie
za mó wić?

– L. So bań ski: – Od pew ne go cza su my -
śle li śmy aby za pro jek to wać i zbu do wać
tur bi nę pracującą z czyn ni ka mi o ni skim
cieple pa ro wa nia. Mam na my śli ukła dy
ORC. Jest na nie za po trze bo wa nie, w Pol -
sce pra cu je już spo ro ta kich ukła dów, ale
wszyst kie ba zu ją na tur bi nach wło skich.
Jest to kon struk cja pro sta. Zaj mu je my się
ukła da mi ło pat ko wy mi tur bin, więc dla nas
nie by ło by z tym pro ble mu. Ma my tech -
nicz ne przy go to wa nie, by li by śmy na wet
w sta nie wy two rzyć ta ką ma szy nę. Rzecz
roz bi ja się z jed nej stro ny o pie nią dze,
z dru giej o ry zy ko i gwa ran cje – kto ku pi
pierw szą sztu kę?

– J.M. Ła ska wiec: – W pol skiej ener ge -
ty ce nie ma ssa nia na in no wa cyj ność, jest
na to miast ssa nie na zwy kłe po gię te ru ry.
Prze gra li śmy nie du ży prze targ na 10 mln
zł, gdzie za ofe ro wa li śmy roz wią za nie
high -tech. Wy gra ła fir ma, któ ra za ofe ro wa -
ła roz wią za nie pry mi tyw ne. Ka den cja in -
we sto ra koń czy ła się za dwa lat i miał
wszyst ko gdzieś. W ukła dzie biz ne so wym,
w któ rym zwrot z wy ło żo ne go ka pi ta łu ma
na stą pić za trzy la ta, nie ma miej sca na in -
no wa cyj ność. Rów no cze śnie, pań stwo się
od niej od wró ci ło. W ten spo sób w Pol sce
in no wa cyj ność bę dzie, ale nie pol ska.

– T. Chmiel niak: – W Pol sce są jed nak
środ ki na ba da nia na uko we i moż na je po -
zy skać. Nie ste ty, prze mysł w tych przed -
się wzię ciach nie chce przy jąć funk cji li de -
ra. Trze ba wy ło żyć 20% udzia łu wła sne go,
kie ro wać ta kim pro jek tem i wte dy otrzy ma
się resz tę pie nię dzy. Z pro fe so rem Le wan -
dow skim mę czy my się by zna leźć li de ra
w przed się wzię ciu do ty czą cym aku mu la -
cji ener gii. Środ ki na in no wa cyj ność
wpraw dzie nie są du że, ale trze ba wy raź -
nie po wie dzieć, mi mo to al bo nie są w peł -
ni wy ko rzy sty wa ne, al bo nie są do brze
wy ko rzy sty wa ne. Głów nym od po wie -
dzial nym za ten stan rze czy jest prze mysł,
któ ry nie wy ka zu je za po trze bo wa nia na in -
no wa cyj ność, w wielu przypadkach jej nie
rozumie.

– W. Bła siak: – Pra cu ję na uczel ni, ale
je stem rów nież udzia łow cem czte rech
firm, któ re zbu do wa ne zo sta ły wo kół mo -
ich wła snych po my słów. Jed ną z nich jest
pol ska fir ma z Po zna nia. Je że li ma do brze
przy go to wa ny wnio sek, nie ma żad nych
pro ble mów z uzy ska niem pie nię dzy i po -
tra fi re ali zo wać pro jek ty in no wa cyj ne

DYSKUSJA REDAKCYJNA

16

Jerzy Mieczysław Łaskawiec
– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Fabryki

Kotłów „SEFAKO” S. A.

Dr inż. Jerzy Trzeszczyński
– Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Usług Naukowo-Technicznych
„PRO NOVUM” Sp. z o.o.
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w Szwe cji. Pie nią dze na in no wa cyj ność
więc są, tyl ko trze ba je umieć po zy skać. To
ogrom na szan sa dla ma łych firm po sia da ją -
cych wła sne po my sły, pa ten ty. Nie mó wię
tu o du żych kon cer nach, bo tam in er cja
w po dej mo wa niu de cy zji jest tak ogrom na,
że szko da cza su. Wszel kie po rów na nia
Pol ski z in ny mi kra ja mi do ty czą ce in no wa -
cyj no ści wy pa da ją dla nas fa tal nie. A prze -
cież nie je ste śmy głup si od in nych, cze go
do wo dzą ka rie ry Po la ków wy jeż dża ją cych
za gra ni cę. Ja rów nież gdy po nad 20 lat te -
mu wy jeż dża łem z Pol ski nie wie dzia łem
co to jest in no wa cyj ność. Ale wa run ki, sys -
tem, w któ ry tra fi łem, zmu si ły mnie do
okre ślo nych dzia łań.

– J. Trzesz czyń ski: – W do tych cza so -
wych wy po wie dziach wie lo krot nie zo stał
po ru szo ny pro blem po szu ki wa nia nisz in -
no wa cyj nych. Re pre zen tu ję fir mę za trud -
nia ją cą 52 oso by, któ ra nie ko rzy sta z żad -
nych pie nię dzy pu blicz nych – ani unij -
nych, ani pol skich. Uwa żam, że w pol skiej
ener ge ty ce są pie nią dze na pro jek ty, szcze -
gól nie te wy ni ka ją ce z ewi dent nych po -
trzeb i ko niecz no ści, np. mo der ni za cje
prze dłu ża ją ce dal szą pra cę dłu go ek splo -
ato wa nych urzą dzeń. Fir ma, któ rą re pre -
zen tu ję ist nie je 26 lat i za wsze, gdy mie li -
śmy do bry po mysł, znaj do wa li śmy pie nią -
dze na je go re ali za cję. Wszyst kie na sze
pra ce są wdra ża ne, żad nych nie ro bi my
na pół kę. Pie nią dze w in no wa cyj no ści są
oczy wi ście waż ne, ale jed nak nie pierw -
szo pla no we. Naj pierw mu si być re al nie
wdra żal ny po mysł. Do to wa nie roz wią zań
na eta pie ich wy my śla nia, wdra ża nia i sto -
so wa nia to, we dług mnie, ab surd. Je śli sys -
tem ta ki do cze goś pro wa dzi to wy łącz nie
do znisz cze nia nor mal nej ry wa li za cji
i kon ku ren cyj no ści, a to one wła śnie po -
win ny two rzyć na tu ral ny me cha nizm ak -
ce le ra cji in no wa cyj no ści.
• No nie, pie nią dze ze wnętrz ne są jed -

nak po trzeb ne. One „krą żą” na ca łym
świe cie. Bo je śli na wet fir ma jest w sta -
nie sa ma opła cić kosz ty ba dań, to ist nie -
ją jesz cze pro ble my z pro to ty pem, ry zy -
kiem itd. To fa za nie zwy kle kosz tow na
i na ca łym świe cie jest ja koś do fi nan so -
wy wa na.

– M. Du da: – Jest ca ły ob szar in no wa -
cyj no ści, któ ry spro wa dza się do mo der ni -
za cji te go co jest. Mo der ni za cji zmie rza ją -
cych do zwięk sze nia efek tyw no ści ist nie ją -
cych in sta la cji. Te go ro dza ju in no wa cyj -
ność bro ni się sa ma, nie wy ma ga więc do -
ta cji. Są jed nak pro jek ty in no wa cyj ne, np.
do ty czą ce ukła dów aku mu la cyj nych, któ re
sa me się nie obro nią. Ta ki układ nie da je
bez po śred nich efek tów użyt kow ni ko wi
lecz do pie ro w sys te mie. W od nie sie niu
do ta kich pro jek tów po trzeb na jest ak tyw -
na ro la du żych przed się biorstw ener ge tycz -
nych oraz pań stwa i wspar cie fi nan so we,
m.in. po to by ogra ni czyć ska lę ry zy ka.

W za kre sie mo der ni za cji ma my ogrom ne
po le do po pi su. Na to miast je ste śmy sła bi
gdy cho dzi o no we, in no wa cyj ne pro jek ty
sys te mo we.

– L. So bań ski: – Pie nią dze na in no wa -
cyj ność znaj du ją się w fir mach wów czas,
gdy wi dzą one po trze bę uspraw nie nia eks -
plo ata cji. Te go ro dza ju roz wią za nia je dy -
nie ulep sza ją funk cjo no wa nie ist nie ją cych
obiek tów. Na to miast nie wpro wa dza ją żad -
nych zmian tech no lo gicz nych, czy też nie
wy no szą tech no lo gii na in ny, wyż szy po -
ziom.
• Gdy za py tać in ży nie rów, któ rzy skoń -

czy li pol skie uczel nie co o nich są dzą, to
więk szość od po wia da, że to uczel nie zna -
ko mi te, że do brze przy go to wa ły ich do za -
wo du. Do sko na le oce nia ją rów nież na -
uczy cie li aka de mic kich, z któ ry mi mie li
do czy nie nia. Za czy na ją pra co wać w za -
wo dzie i na gle ich opi nia się zmie nia. Mó -
wią, że uczel nie nic ich nie na uczy ły, al bo

nie te go co trze ba. Jak zin ter pre to wać to
zja wi sko?

– W. Bła siak: – Pa trzę na to z per spek ty -
wy szwedz kiej i pol skiej. W trak cie stu -
diów ci lu dzie wi dzą kom pe ten cję i wie dzę
pro fe so rów i do ce nia ją to. Idą do prze my -
słu i tam po ja wia ją się pro ble my prak tycz -
ne. I nie ko ja rzą, że ten na uczy ciel aka de -
mic ki nie tyl ko po tra fi świet nie roz wią zać
rów na nie róż nicz ko we, ale tak że upo rać się
z pro ble mem prak tycz nym. Nie wra ca ją
więc na uczel nię po po moc, po ra dę lecz
szu ka ją jej gdzie in dziej, je że li w ogó le
szu ka ją. Jest jesz cze pro blem wa run ków
pra cy na uczy cie li aka de mic kich w Pol sce.
Ja w Szwe cji mam 5 dy plo man tów, a nie
200 i każ dy z nich ro bi bar dzo kon kret ną
ro bo tę. Gdy mam za ję cia z tech no lo gii spa -
la nia i jest prze rwa, to nie mo gę wy pić ka -
wy, bo sie dzą mi na kar ku z py ta nia mi
o prak tycz ne pro ble my. I jak oni wi dzą, że
pro fe sor to nie tyl ko teo re tyk, ale i prak tyk,
to po ukoń cze niu stu diów, gdy ma ją prak -
tycz ne pro ble my, wra ca ją na uczel nię po
po ra dę. Mój by ły stu dent z Pol ski, zaj mu ją -
cy już po waż ne sta no wi sko w fir mie, przy -
je chał do mnie na wet do Szwe cji by mu
roz wią zać pro blem. Gdy rów nie do brze ten
pro blem roz wią za no by mu na uczel ni
w Pol sce. Ale on na wet nie wie dział, że
pro fe so ro wie roz wią zu ją rów nież pro ble -
my prak tycz ne.

– M. Du da: – Śro do wi sko na uko we,
z po wo du ta kich a nie in nych funk cjo nu ją -
cych w nim kry te riów awan su, po win no się
ude rzyć w pier si. Owe kry te ria nie ma ją
bo wiem nic wspól ne go z wie dzą prak tycz -
ną. Do te go do cho dzą te wy mo gi for mal ne,
że w ta kim cza sie trze ba zro bić dok to rat,
a w ta kim ha bi li ta cję... Mam do sta tecz nie
du żo lat by wie dzieć co się dzia ło po woj -
nie. Stu dio wa łem na Po li tech ni ce War -
szaw skiej, gdy czę ścio wo by ła jesz cze
szko łą Wa wel ber ga. Tam nie by ło wy kła -
dow ców z wiel ki mi ty tu ła mi, tam by ły
wiel kie oso bo wo ści od dzia łu ją ce na stu -
den tów. Dziś bar dzo wie lu aka de mi ków
za do wa la się speł nia niem wy mo gów for -
mal nych, kom plet nie nie udzie la jąc się
w ener ge ty ce. Ci lu dzie na ucza ją stu den -
tów wie dzy ma ło prak tycz nej. Mam ko le gę
na wy dzia le me cha nicz nym jed nej z po li -
tech nik na po łu dniu kra ju. Ma już 76 lat,
a mi mo to trzy ma ją go nie mal si łą. Bo jest
je dy nym, któ ry ma prak ty kę prze my sło wą
i stu den ci gre mial nie się do nie go gar ną.
Kie dyś by li wiel cy pro fe so ro wie ma gi -
strzy, ba, zna łem ta kie go, któ ry praw do po -
dob nie nie miał ukoń czo nych stu diów,
a był wiel ki, miał nie wy obra żal ną wręcz
wie dzę. Dziś ze wzglę dów for mal nych jest
to nie moż li we.
• Każ dy z nas pod czas stu diów spo tkał

się z pro fe so ra mi ory gi na ła mi, eks cen try -
ka mi, któ rzy jak im stu dent pod padł, to mu
np. wy rzu ca li in deks przez okno. Świat się

Jan Siwiński
– Prezes Zarządu ECOENERGIA Sp. z o.o

Dr inż. Leszek Sobański
– Prezes Zarządu Zakładu Badawczo-Projektowego
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zmie nia. Dziś stan praw ny jest ta ki, że
gdy bym so bie po zwo lił na coś ta kie go, to
szyb ciej wy le ciał bym z pra cy niż wy rzu co -
ny in deks upadł by na chod nik. Nie ma wa -
run ków do bu do wa nia le gend.

– W. Bła siak: – Dziś pro fe so ro wie ma ją
mnó stwo go dzin wy kła dów nie z po wo du
du że go pen sum lecz dla za ra bia nia du żych
pie nię dzy. Znam się na spa la niu i tyl ko to
wy kła dam. Ale spo tka łem fa ce ta, któ ry
wy kła da dzie sięć przed mio tów. Ci lu dzie,
po za tym co ro bią, nie są w sta nie zaj mo -
wać się czym in nym.

– S. Kry stek: – Kie dyś rek tor AGH był
wcze śniej dy rek to rem Hu ty im. Le ni na.
Dziś ta kie przy pad ki się nie zda rza ją.

– L. So bań ski: – My ślę, że za du żo
ocze ku je my od uczel ni. Jed nak ich pod -
sta wo wym obo wiąz kiem jest kształ ce nie
stu den tów. Oczy wi ście ich moż li wo ści in -
te lek tu al ne trze ba wy ko rzy sty wać, głów -
nie w sfe rze po my słów, pew nych prac
kon cep cyj nych, któ re wy ma ga ją prze ło że -
nia na do ku men ta cję tech nicz ną bę dą cą

po za do me ną moż li wo ści pra cow ni ków
aka de mic kich. I tu po win na sie po ja wić
ja kaś for ma, płasz czy zna współ pra cy
z róż ny mi fir ma mi dzia ła ją cy mi na ryn ku.
To ku le je.

– M. Du da: – Tyl ko, że ta kie dzia ła nia
nie li czą się do do rob ku na uko we go. Trze -
ba zmie nić na sta wie nie śro do wi ska na -
uko we go, dla któ re go naj więk szym osią -
gnię ciem po win no być wdro że nie w prze -
my śle.
• Te go nie tyl ko nie uda je się prze ła mać,

ale pro blem wręcz na ra sta. Nie zmie ni się
ist nie ją ce go sta nu rze czy bez na gło śnie nia
spra wy i za an ga żo wa nia ab sol wen tów, lu -
dzi prze my słu i me diów. Do tych czas po dą -
ża my bo wiem dro gą do ni kąd. W ob sza rze
na uk tech nicz nych do szło do ab sur du.
Do awan su po trzeb na jest okre ślo na licz -
ba pu bli ka cji, nie kie dy wąt pli wej war to ści,
a nie prak tycz ne do ko na nia.

– J. Trzesz czyń ski: – Nie na rze kam
na ja kość no we go na ryb ku opusz cza ją ce go
uczel nie i przy cho dzą ce go do pra cy w mo -
jej fir mie. Ma ją wszyst ko, cze go od nich
ocze ku ję – kul tu rę ogól ną, mo ty wa cję
i ener gię do pra cy oraz chęć ucze nia się.
Nie szczę ściem jest, że star si pra cow ni cy
nie ma ją cza su, by tym mło dym po świę cać
wię cej uwa gi w ich pę dzie do zdo by wa nia
no wej wie dzy.

– T. Chmiel niak: – Uczel nie kształ cą
obec nie ogrom ną licz bę dok to rów. Za mie -
rze nie by ło ta kie by wy ko rzy stać po ten cjał
pe da go gicz ny, pro fe sor ski i by ci dok to rzy
„lą do wa li” w prze my śle. W ten spo sób
w prze my śle po ja wił by się po ten cjał po tra -
fią cy roz ma wiać z na uką, któ re go dziś nie
ma. Ale tak się nie dzie je.

– J. Si wiń ski: – Kon tak ty mo jej fir my
z na uką, wdro że nia mi trwa ją już 20 lat.
Z tych do świad czeń wy ni ka, iż nie jest
do koń ca tak, że na uka sku pio na jest tyl ko
na so bie, a prze mysł nie in te re su je się zu -
peł nie in no wa cyj no ścią. Na ogół ma my do -
bre do świad cze nia ze współ pra cy z na uką
oraz prze my słem pod czas wdro żeń.
W przy pad ku na uki nie ma pro ble mu z fa -
zą ba daw czą pro jek tu. Go rzej jest z fa zą
wdro że nio wą, gdy trze ba być w za kła dzie,
do glą dać, do pra co wy wać roz wią za nie. Lu -
dzie na uki, sku pie ni na dy dak ty ce, czę sto
nie ma ją na to cza su. Co nie kie dy pro wa dzi
do te go, że pro jekt koń czy się fia skiem,
cze go przy kła dem urzą dze nie do ba da nia
czę ści pal nych w po pie le me to dy ką ul tra -
dź wię ko wą. Nie da się pro wa dzić w fir mie
po li ty ki in no wa cyj nej, bez ści słe go związ -
ku z na uką.

– W. Bła siak: – To, że wam się nie uda -
ło jed no wdro że nie, jest rze czą nor mal ną,
to ele ment ry zy ka to wa rzy szą ce go dzia łal -
no ści in no wa cyj nej.

– S. Kry stek: – W ener ge ty ce bra ku je
za po trze bo wa nia na spe cja li stów, któ rzy
by li by ją drem, za czy nem po stę pu tech no -

lo gicz ne go. Pa nu je fi lo zo fia, że jak trze ba
do ko nać po stę pu, to się ku pi no wą, go to wą
tech no lo gię. Po co na to miast ko mu ba da -
nia, kło po ty, po no sze nie ry zy ka, gdy me na -
dże rów nikt z te go nie roz li cza, a je dy nie
z efek tów eko no micz nych. To oczy wi ście
nie jest do bra fi lo zo fia dzia ła nia. Jej po -
chod ną jest brak wspar cia ener ge ty ki dla
dzia łań in no wa cyj nych.

– W. Bła siak: – Mo del biz ne so wy dzia -
łal no ści in no wa cyj nej mu si być tak skon -
stru owa ny, by się to ko muś opła ca ło.

– J. Trzesz czyń ski: – Miej scem fi nan so -
wa nia i ad re so wa nia in no wa cyj no ści w du -
żej mie rze wpły wa ją cych na zmia nę po zio -
mu tech no lo gii wy twa rza nia nie po win na
być elek trow nia, lecz do staw ca urzą dzeń
dla niej. Rzecz w tym, że nie ma my już pol -
skich do staw ców – to re zul tat zmian w sek -
to rze ener ge tycz nym na prze strze ni ostat -
nich dwu dzie stu lat.

– T. Chmiel niak: – Że by nie być cał -
kiem kry tycz nym trze ba jed nak wska zać
rów nież przy kła dy po zy tyw ne. „Obu dzi ło”
się Ra fa ko, któ re po dej mu je bar dzo wie le
ba dań z uczel nia mi i in ny mi pla ców ka mi
na uko wy mi. To trze ba do strze gać.

– L. So bań ski: – Opie ka, me ce nat pań -
stwa nad ba da nia mi, któ re bę dą mia ły zna -
cze nie w per spek ty wie kil ku dzie się ciu lat,
mu si mieć miej sce. Jak choć by nad zga zo -
wa niem wę gla, czy ga zem łup ko wym.
• Praw do po dob nie od przy szłe go ro -

ku 1% z po dat ku bę dzie moż na prze ka zy -
wać na uczel nie. Po win ny się one przy go -
to wać do ra cjo nal ne go wy dat ko wa nia
tych pie nię dzy. To bę dzie tak że oka zja do
wy pro mo wa nia pew nych ośrod ków god -
nych za ufa nia, współ pra cu ją cych z prze -
my słem. Jest jesz cze jed no po zy tyw ne zja -
wi sko. Stu dio wa nie ener ge ty ki sta ło się
mod ne. W związ ku z tym, na uczel nie tra -
fia co raz lep szy „ma te riał”. To do bry pro -
gno styk na przy szłość.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Politechnika Warszawska

Sławomir Krystek
– Dyrektor Generalny IGEiOŚ

Dr Mirosław Duda
– ARE
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Ostat nie wy da rze nia, zwią za ne ze spad kiem cen cer ty fi ka tów zie lo nych, spo wo do wa ły za gro że nie dla
dzia ła ją cych przed się biorstw eks plo atu ją cych od na wial ne źró dła ener gii i dla in we sty cji w no we źró dła.
Zmu sza ją one do głę bo kiej re flek sji, czy przy ję ta w Pol sce fi lo zo fia wspar cia roz wo ju OZE jest pra wi dło -
wa. Obo wią zu ją cy obec nie sys tem wspar cia wy twa rza nia ener gii z OZE po le ga, w uprosz cze niu, na praw -
nym obo wiąz ku po sia da nia przez przed się bior stwa sprze da ją ce od bior com koń co wym okre ślo ne go na
każ dy rok roz po rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki udzia łu ener gii wy two rzo nej z OZE, po twier dzo nej umo -
rzo ny mi przez Pre ze sa URE zie lo ny mi świa dec twa mi po cho dze nia. W przy pad ku nie speł nie nia te go wy mo -
gu, przed się bior stwo jest zo bo wią za ne uiścić opła tę za stęp czą, w jed no li tej wy so ko ści, okre ślo nej co rocz -
nie przez Pre ze sa URE.

Do pó ki po daż ener gii cer ty fi ko wa nej by ła mniej sza od obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z roz po rzą dze nia, wy -
so kość tej opła ty prak tycz nie okre śla ła ce nę cer ty fi ka tów na ryn ku upraw nień ma jąt ko wych wy ni ka ją cych
ze świa dectw po cho dze nia. Jed no li ty po ziom opła ty za stęp czej i jed no li ta, w związ ku z tym, ce na cer ty fi -
ka tów, stwo rzy ły bar dzo do bre wa run ki dla in we sto rów ofe ru ją cych tech no lo gie o kosz tach wy twa rza nia
znacz nie po ni żej cen ener gii z uwzględ nie niem przy cho dów ze sprze da ży cer ty fi ka tów. Do ty czy to przede
wszyst kim ener ge ty ki wia tro wej i współ spa la nia bio ma sy. Po ja wi ła się jed nak nad po daż ener gii cer ty fi -
ko wa nej w sto sun ku do obo wiąz ku wy zna czo ne go roz po rzą dze niem i me cha ni zmy ryn ko we do pro wa dzi ły
do spad ku cen cer ty fi ka tów.

Mi ni ster stwo Go spo dar ki przy go to wu je pew ne dzia ła nia do raź ne, w tym np. zwięk sze nie obo wiąz ku, co
mo że pod wyż szyć ce ny cer ty fi ka tów na krót ką me tę, ale jed no cze śnie pod wyż szyć kosz ty ener gii elek -
trycz nej dla od bior ców koń co wych, co z ko lei nie jest zgod ne z po li ty ką ener ge tycz ną. Po zo sta nie na dal
za gro że nie nie kon tro lo wa nym roz wo jem OZE po wo du ją cym nie ko rzyst ny dla sys te mu pro fil źró deł wy twa -
rza nia oraz – co już się ob ser wu je – nie ko rzyst ne dla ryn ku ener gii elek trycz nej ob ni ża nie cen na ryn ku
hur to wym, za gra ża ją ce roz wo jo wi źró deł sys te mo wych.

W pro jek cie no wej usta wy o OZE pro po nu je się utrzy ma nie ryn ko we go sys te mu cer ty fi ka tów z wpro wa -
dze niem tzw. współ czyn ni ków ko rek cyj nych, za leż nych od tech no lo gii i mo dy fi ka cję wspar cia dla mi kro -
źró deł. Uczy ni to ca ły sys tem jesz cze bar dziej nie przej rzy stym.

W związ ku z po wyż szym, na le ża ło by roz wa żyć pod ję cie de cy zji ra dy kal nej – odej ścia od ryn ku i wpro -
wa dze nia przej rzy ste go sys te mu re gu la cji cen cer ty fi ka tów bez po śred nio przez re gu la to ra, zgod nie z po -
li ty ką ener ge tycz ną. Czy jest to za sad ne i ja kie kon se kwen cje dla ryn ku ener gii elek trycz nej by to przy nio -
sło?

O tych pro ble mach war to dys ku to wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach
„Prze glą du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska,
po świę ci li śmy te mu te ma to wi, pod ha słem „Co da lej ze wspar ciem od na wial nych źró deł ener gii?”

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Jan Bo cian – Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Bio ener gii,
– Ma rek Z. Ce cer ko – Czło nek Ra dy Głów nej Pol skiej Izby Bio ma sy,
– Woj ciech Cet nar ski – Pre zes Za rzą du Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ki Wia tro wej,
– Je rzy Du dzik – Dy rek tor De par ta men tu Usług Ope ra tor skich w PSE Ope ra tor,
– Dr inż. Mał go rza ta Kwe starz – Wy dział In ży nie rii Śro do wi ska PW,
– Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski – In sty tut Tech ni ki Ciepl nej PW,
– Wal de mar Li siak – Dy rek tor De par ta men tu Roz wo ju, Ze spół Elek trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin S.A.,
– Sta ni sław Po rę ba – Ernst&Young.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wał: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji.
Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Co dalej ze wsparciem
odnawialnych źródeł energii?



DYSKUSJA REDAKCYJNA

• Pro blem wspar cia OZE, jest pro ble mem
du żej wa gi. Dys ku sja na ten te mat to czy się
w kra ju, to czy się tak że w Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. Oka za ło się bo wiem, że me cha ni zmy
wspar cia wy my ślo ne przez do rad ców i eks -
per tów KE w prak ty ce spraw dza ją się nie
naj le piej. W związ ku z tym ro dzi się py ta nie:
czy obec nie funk cjo nu ją cy w Pol sce sys tem
wspar cia OZE po win ni śmy roz wi jać, mo dy -
fi ko wać, co chce ro bić Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki, czy też skon stru ować no wy, ba zu jąc
na do świad cze niach in nych kra jów, gdzie
stwo rzo no sys te my ja sne, pro ste, przej rzy ste,
któ re spraw dzi ły się w prak ty ce?

– M. Kwe starz: – We wszel kich bi la te ral -
nych kon tak tach nie zwy kle trud no jest wy -
tłu ma czyć, dla cze go ma my tak sze ro kie
spek trum ko lo ro wych świa dectw. To trud no
po jąć part ne rom z in nych kra jów UE, któ rzy
po słu gu ją się zie lo ny mi cer ty fi ka ta mi i uwa -
ża ją je na wet za bar dzo do brą me to dę. We -
dług mo jej oce ny, sys tem funk cjo nu ją cy
w na szym kra ju jest bar dzo nie do sko na ły.
Śro do wi sko, któ re re pre zen tu ję, a więc cie -
płow nic two uwa ża, że wspar cie po win no być
na eta pie in we sty cji. Po tem zaś przed się bior -
stwo, roz po czy na jąc eks plo ata cję, po win no
so bie na ryn ku ra dzić sa mo. Nie zaś ko rzy -
stać z dłu go fa lo we go wspar cia, któ re za kłó -
ca, al bo wręcz za ma zu je wa run ki gry ryn ko -
wej. Oczy wi ście nie wszyst kie tech no lo gie,
za rów no z punk tu wi dze nia tech no lo gicz ne -
go jak i in we sty cyj ne go, po win ny być re ko -
men do wa ne do wspar cia. Np. „bu rzę” pod -
czas dys ku sji bu dzi współ spa la nie bio ma sy
z wę glem ka mien nym, za rów no w elek tro -
ener ge ty ce jak i cie płow nic twie.

– J. Le wan dow ski: – Obec nie funk cjo nu -
ją cy w Pol sce sys tem wspar cia OZE zban -
kru to wał, co wi dać go łym okiem. Trze ba się
więc z nie go wy co fać i stwo rzyć no wy. Te go
ty pu sys te mu więk szość kra jów eu ro pej skich
nie sto su je. Róż nić się jest rze czą pięk ną
pod wa run kiem jed nak, że róż ni my się
w spo sób ra cjo nal ny, sen sow ny. Nie ro zu -
miem dla cze go do tąd nikt w kra ju nie do ko -
nał do głęb ne go prze glą du sys te mów wspar -
cia funk cjo nu ją cych w in nych kra jach eu ro -
pej skich i nie prze ko pio wał naj bar dziej ra -
cjo nal nych roz wią zań do na sze go sys te mu.
Mo dy fi ku jąc obo wią zu ją cy u nas obec nie
sys tem cer ty fi ka tów moż na go je dy nie psuć.
Np. po mysł stwo rze nia ja kie goś fun du szu in -
te rwen cyj ne go, któ ry by ku po wał świa dec -
twa w mo men cie gdy by ich ce na spa da ła nie -
bez piecz nie – ma tę wa dę, że po zwa lał by już
nie mal wszyst kim ste ro wać ręcz nie. Bo kto
bę dzie de cy do wał o tym, że ce na świa dectw
jest już ta ka, iż wy ma ga in ter wen cji? Dziś,
pla nu jąc in we sty cje w OZE, pla nu je my za ra -
zem sta łą do pła tę do ener gii elek trycz nej,
w sys te mie cer ty fi ka to wym, któ ry jest nie -
bez piecz ny. Przy kła dem, za mro żo ne du że
środ ki ja kie po szły na przy go to wa nie in we -
sty cji w ro dza ju elek trow ni czy elek tro cie -
płow ni bio ma so wych, któ re trze ba by ło

wstrzy mać. Bo: z jed nej stro ny – ce ny bio -
ma sy zo sta ły wy win do wa ne do ir ra cjo nal ne -
go po zio mu, z dru giej zaś – nad miar świa -
dectw na ryn ku spo wo do wał, że „krę ce nie
ma szy na mi” sta ło by się de fi cy to we. Dla cze -
go nie wró cić do sta łej opła ty (lub do pła ty)
do ceny ener gii?
• W za kre sie roz wo ju OZE funk cjo nu ją

po li tycz ne wy tycz ne. Na ich ba zie bu du je się
sys tem, któ ry ma za pew nić osią gnię cie ce -
lów po li tycz nych po naj niż szych kosz tach,
o ile za przę gnie się do te go ry nek. Sa mo ha -
sło „ry nek” ma roz wią zać pro blem, nikt na -
to miast nie pa trzy na to czy zo sta ły speł nio -
ne wa run ki aby me cha ni zmy ryn ko we dzia -
ła ły po praw nie.

– M. Kwe starz: – Ktoś pod jął swe go cza -
su de cy zję o stwo rze niu no we go pro duk tu
i ryn ku nań, czy li po py tu na ów pro dukt. Nie -
ste ty, nie wy ge ne ro wa no po trze by po sia da nia
te go pro duk tu, a więc rze czy wi ste go ryn ku.

• Nie moż na okre ślić za po trze bo wa nia na
OZE na ryn ku w spo sób na tu ral ny. Okre -
ślo no go w spo sób sztucz ny, roz po rzą dze -
niem mi ni stra go spo dar ki.

– S. Po rę ba: – Obec ny sys tem wspar cia
OZE jest sys te mem ryn ko wym, funk cjo nu je
po nad dzie sięć lat, bo zo stał wpro wa dzo ny
już w 2000 r. W pierw szych pię ciu la tach nie
by ło zie lo nych cer ty fi ka tów, tyl ko wy dzie lo -
ny seg ment ryn ku ener gii zie lo nej. Pla no wa -
ne efek ty eko lo gicz ne i kli ma tycz ne uzy sku -
je my bez więk szych pro ble mów. Je że li cho -
dzi o kosz ty, to mo że my je spraw dzić, Unia
pu bli ku je na ten te mat spo ro da nych sta ty -
stycz nych. Wy ni ka z nich, że uzy ska ne efek -
ty osią gnę li śmy po jed nych z naj niż szych
kosz tów jed nost ko wych w kra jach UE. Czy
obec nie obo wią zu ją cy sys tem nie ma wad?
Oczy wi ście, że je ma, mię dzy in ny mi nad -
mier ne wa ha nia cen zie lo nych cer ty fi ka tów.
Nad mier ne spad ki cen w tym ro ku są szcze -
gól nie do tkli we dla pro du cen tów i do staw -
ców bio ma sy, ale za gra ża ją wy ha mo wa niem
in we sty cji w OZE. Czy nie moż na po dej mo -
wać sku tecz nych dzia łań sta bi li za cyj nych?
Przyj rzyj my się ryn kom in nych to wa rów,
na wie lu z nich wy stę pu ją re gu la cje za pew -
nia ją ce ogra ni cze nie wa hań cen. Na ryn ku
ro py naf to wej zo bo wią za nia i in ter wen cje
po dej mu ją związ ki pro du cen tów, cza sa mi
wspie ra ne przez rzą dy. Na ryn ku żyw no ści
pla ny pro duk cyj ne są two rzo ne na po zio mie
kra jów lub UE, a in ter wen cje po dej mu ją
na ogół agen cje rzą do we. 

Na roz wój OZE nie moż na pa trzeć wą sko,
przez pry zmat wzro stu kosz tów ener gii
elek trycz nej, cie pła czy trans por tu. Mu si my
wy ko rzy sty wać na sze uwa run ko wa nia roz -
wo ju OZE ja ko szan sę wspie ra nia roz wo ju
go spo dar cze go kra ju. Je że li ma my, je den
z naj wyż szych w UE, wskaź nik grun tów
upraw nych przy pa da ją cy na miesz kań ca, to
ma my do bre wa run ki do roz wo ju bio ener ge -
ty ki. Trze ba je wy ko rzy stać i nie jest to tyl -
ko kwe stia bu do wy in sta la cji ener ge tycz -
nych na bio pa li wa. Wy ma ga to in we sty cji

Jan Bocian
– Prezes Polskiego Towarzystwa Bioenergii
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w bu do wę ca łe go za ple cza, w tym roz wo ju
upraw ener ge tycz nych, za kła dów prze twór -
czych, bio ga zo wni, sys te mów lo gi sty ki itp.
Po wsta ją no we miej sca pra cy w wie lu ob -
sza rach. Roz wój te go za ple cza po wo du je, że
in sta la cje bio ener ge tycz ne ma ją wy so kie
kosz ty zmien ne, ko niecz ne jest wspar cie na -
wet po spła cie ka pi ta łu. Wspar cie eks plo ata -
cyj ne bio ener ge tycz nych OZE mo że do pro -
wa dzić do te go, że za 10–15 lat bę dą sta no -
wi ły po waż ną po zy cję w na szym bi lan sie
ener ge tycz nym. Rów no cze śnie znacz nie
przy czy nią się do prze bu do wy pol skie go
rol nic twa, a to nie jest ła twe, wy ma ga cza su
i znacz ne go wspar cia.

Za nim za cznie my mo dy fi ko wać, zmie niać
obec ny sys tem, al bo też w ogó le odej dzie my
od nie go i stwo rzy my no wy – po pa trz my
na to co dzie je się w in nych kra jach, np.
w Niem czech. Sto su je się tam sys tem sta łych
ta ryf, a koszt po zy ska nia ener gii z OZE jest
je dnym z naj wyż szych w ca łej UE.

– J. Du dzik: – Chciał bym tu wpro wa dzić
wą tek bez pie czeń stwa po kry cia za po trze bo -
wa nia na ener gię. Z tej per spek ty wy trzy źró -
dła od na wial ne są istot ne – bio pa li wa, ener -
ge ty ka wia tro wa i fo to wol ta ika. Mo że my je
po dzie lić, za rów no z po zio mu dys po zy cji
mo cy, jak i wła ści cie la źró dła na ste ro wal ne
i nie ste ro wal ne. Spo śród nich tyl ko ener ge ty -
ka opar ta na bio pa li wach jest ste ro wal na.
Na to miast ener ge ty ka wia tro wa i sło necz na
są, na ra zie, nie ste ro wal ne. W tej sy tu acji jest
uza sad nie nie by mó wić o róż nią cych się sys -
te mach wspar cia dla róż nych źró deł. Fakt, że
jed ne źró dła są ste ro wal ne, a in ne nie, stwa -
rza pro ble my nie tyl ko na tu ry tech nicz nej,
ale też eko no micz nej o czym wcze śniej nikt
nie mó wił. Np. w przy pad ku ener ge ty ki wia -
tro wej nie cho dzi tyl ko o do dat ko we kosz ty
wy ni ka ją ce z sys te mu wspar cia. Ona za czę ła
nam psuć ren tow ność ener ge ty ki kon wen -
cjo nal nej. Sys tem wspar cia OZE po wi nien
się zaj mo wać nie tyl ko tym co wy ni ka z je go
na zwy, ale tak że stać na stra ży ra cjo nal no ści
kie run ku i ska li roz wo ju tych źró deł ener gii.
Są kra je, w któ rych w spo sób pre cy zyj ny
okre ślo no do ja kie go po zio mu bę dzie się np.
roz wi jać ener ge ty kę wia tro wą po ra cjo nal -
nych kosz tach. U nas te go nie ma.

Je że li cho dzi o roz li cze nia ener gii pro du -
ko wa nej w OZE, to obo wią zy wa nie jed no li -
tej ce ny, nie za leż nie od te go, w któ rej go dzi -
nie do by ta ener gia jest do star cza na – jest
wiel ce nie po praw nym po dej ściem. W ten bo -
wiem spo sób źró dła wia tro we czy sło necz ne
bę dą nie czu łe na moż li wość in sta lo wa nia
urzą dzeń ma ga zy nu ją cych ener gię. A my ży -
je my na dzie ją, że za 5–10 lat po wsta ną, sto -
sun ko wo ta nie, te go ty pu urzą dze nia. Po win -
ny być one mon to wa ne w pierw szym rzę dzie
w nie ste ro wal nych źró dłach ener gii. Tyl ko
po co je mon to wać gdy pro du cent, bez
wzglę du na po rę do by, do sta je za ener gię ty -
le sa mo pie nię dzy? Naj bar dziej ra cjo nal nym
by ło by gdy by ener gia z OZE pod da na zo sta -

ła nor mal nej wy ce nie ryn ko wej, któ rej sys -
tem wspar cia nie za kłó cał by.

– W. Li siak: – W Ze spo le Elek trow ni PAK
zre ali zo wa li śmy in we sty cję w po sta ci blo ku
bio ma so we go. Sa me OZE na ry nek prze bić
się nie mo gą, z oczy wi stych wzglę dów. Aby
zre ali zo wać pe wien cel po li tycz ny, po trzeb -
ny był dla nich sys tem wspar cia. Tym zaś co
w nim naj bar dziej do skwie ra in we sto rom,
jest nie prze wi dy wal ność przy szło ści. Sys -
tem cer ty fi ka tów był za pro jek to wa ny dla
mar gi nal ne go udzia łu OZE w sys te mie elek -
tro ener ge tycz nym. Za bra kło mo ni to rin gu,
któ ry mo dy fi ko wał by sys tem cer ty fi ka tów
za leż nie od te go co się na ryn ku dzie je.

W po rę po win na być przy go to wa na in ter -
wen cja, aby nie do szło do utra ty za ufa nia
do sys te mu. Prze cież nie mó wi my, że ma my
za du żo zie lo nej ener gii w Pol sce a je dy nie
jej ilość wy prze dzi ła za pro jek to wa ną ścież kę
doj ścia do wy zna czo ne go ce lu na 2020 r.
W tym wy pad ku wy star czy ło by do star cze nie
pre cy zyj nych i wia ry god nych in for ma cji
i nie do szło by do spad ków ce ny świa dectw
w wy ni ku nad po da ży.

Jest jesz cze in ny pro blem. Do 10% udzia łu
OZE w pro duk cji ener gii, sys tem cer ty fi ka -
tów dzia łał do brze. Po prze kro cze niu te go pu -
ła pu, za czę ły się ujaw niać je go wa dy. Jed ną
z istot niej szych jest ma le ją ca ce na ener gii
na kur czą cym się ryn ku dla ener ge ty ki kon -
wen cjo nal nej za gra ża ją ca jej funk cjo no wa -
niu, nie mó wiąc o nie zbęd nym roz wo ju. Pil -
nie po trzeb ne są me cha ni zmy, któ re za pew nią
funk cjo no wa nie elek trow ni i ich do sto so wy -
wa nie do przy szłych po trzeb, aby kra jo wy
sys tem elek tro ener ge tycz ny pra co wał bez -
piecz nie. Mo że to być np. ry nek mo cy wy -
twór czych. W prze ciw nym ra zie nie tyl ko bę -
dzie mia ła kło po ty ener ge ty ka kon wen cjo nal -
na, ale sta nie się to ba rie rą dla roz wo ju OZE.
• Dla in we sto ra li czy się oce na ry zy ka in -

we sty cyj ne go. I je że li me cha ni zmy wspar cia
nie po zwa la ją na uzy ska nie ak cep to wal ne -
go po zio mu ry zy ka in we sty cyj ne go, to ma my
do czy nie nia z za ha mo wa niem in we sty cji,
al bo, jak w przy pad ku współ spa la nia, z za -
ha mo wa niem pro duk cji. Czy za tem me cha -
ni zmy ryn ko we do ty czą ce cer ty fi ka tów za -
pew nia ją wła ści wy po ziom ry zy ka za rów no
dla in we sto rów jak i eks plo ata to rów, zwa -
żyw szy dłu gi okres funk cjo no wa nia inwe -
sty cji?

– W. Li siak: – Sys tem nie dzia ła w próż ni
lecz wspól nie z po li ty ką ener ge tycz ną, po li -
ty ką Unii itd. I in we stor nie uwzględ nia
w swo ich de cy zjach frag men tu tej rze czy wi -
sto ści ja kim jest sys tem cer ty fi ka tów lecz ca -
łość ist nie ją cych uwa run ko wań. Gdy by one
wszyst kie by ły mo ni to ro wa ne i spój nie dzia -
ła ły, to in we stor wie dział by cze go się spo -
dzie wać. O pro ble mie mó wi my, bo z jed nej
stro ny ma my za chę tę do roz wo ju OZE
a z dru giej stro ny sys tem cer ty fi ka tów, któ ry
mó wi, że nie na le ży in we sto wać przy naj -
mniej przez bli żej nie okre ślo ny czas. Oba
na rzę dzia są w rę kach tych sa mych władz,
więc do szło do bra ku za ufa nia, że na stą pi od -
po wied nia in ter wen cja. Na pra wa tej sy tu acji
nie by ła trud na ani kosz tow na, im póź niej
do niej doj dzie, tym go rzej dla wszyst kich
zwią za nych z OZE, ale i dla Pol ski.

– J. Bo cian: – Przed podję ciem ja kiej kol -
wiek de cy zji o zmia nach sys te mu na le ży do -
ko nać oce ny i we ry fi ka cji ist nie ją cych roz -
wią zań. Na su wa się w obec nej sy tu acji py ta -
nie – czy kto kol wiek pró bo wał kom plek so -
wo oce nić, czy wpro wa dzo ny u nas sys tem
wspar cia OZE jest np. rze czy wi ście ryn ko -
wy, ja kie są je go naj więk sze sła bo ści itd.?
Dla mnie je go naj więk szą sła bo ścią jest brak
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Wojciech Cetnarski
– Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia

Energetyki Wiatrowej

Marek Z. Cecerko
– Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy
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in for ma cji z ryn ku. Nad po daż na ryn ku na -
stę pu je wów czas gdy mo ce pro duk cyj ne zo -
sta ły prze kro czo ne lub są więk sze niż po trze -
by. Wie le in sta la cji by ło pla no wa nych, przy -
go to wy wa nych, ale nikt nie in for mo wał
o wiel ko ści za po trze bo wa nia na pro duk cję
ener gii z OZE i re la cji pla no wa nych in we sty -
cji do za po trze bo wa nia w sys te mie wspar cia.
Błę dem by ło przy ję cie sta łej opła ty za stęp -
czej we ry fi ko wa nej o wskaź nik in fla cji. To
nie na pę dza ło roz wią zań ryn ko wych, pod no -
si ło kosz ty dla użyt kow ni ka koń co we go, nie
uwzględ nia jąc in nych ele men tów, ta kich jak
roz wój tech no lo gii, ob ni ża nie cen in we sty -
cyj nych dla po szcze gól nych tech no lo gii itd.
Sys tem ryn ko wy miał ge ne ro wać ni skie
kosz ty ener gii dla użyt kow ni ka koń co we go
i po zwo lić osią gnąć za ło żo ny cel. Cel tyl ko
czę ścio wo da ło się osią gnąć po nie waż pro -
duk cja ener gii z OZE prze wyż szy ła po zio my
za kła da ne w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Go -
spo dar ki jed nak nie za gwa ran to wa ła trwa ło -
ści pro duk cji ener gii od na wial nej. W 2020
ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska roz li czać nas bę -
dzie z rze czy wi stej pro duk cji a nie z „wy pro -
du ko wa nych wcze śniej cer ty fi ka tów”. Obo -
wią zu ją cy obec nie w Pol sce sys tem cer ty fi -
ka tów jest od po nad trzech lat nie prze wi dy -
wal ny in we sty cyj nie. Cer ty fi ka ty w Pol sce
by ły prze wi dy wal ne i „ban ko wal ne” do 2017
ro ku, zgod nie z ist nie ją cy mi roz wią za nia mi
for mal no -praw ny mi, wy łącz nie do te go mo -
men tu moż na by ło uwzględ niać w przed sta -
wia nych w ban kach biz ne spla nach przy cho -
dy ze sprze da ży zie lo nych cer ty fi ka tów. Ja -
kie kol wiek eks tra po lo wa nie przy cho dów da -
lej, by ło wró że niem z fu sów. Wszy scy by li
utwier dza ni w prze ko na niu, że ten sys tem
zo sta nie prze dłu żo ny, bo in we sty cje wy ma -
ga ją znacz nie dłuż sze go cza su na zwrot ka pi -
ta łu. Za tem sys te mo wi teo re tycz nie ryn ko -
we mu bra ku je na rzę dzi, któ re po win ny go
wspo ma gać roz wo jo wo. Do pro wa dzi ło to
do ka ta stro fy te go sys te mu z punk tu wi dze -
nia ce lu ja kim jest osia gnie cie okre ślo ne go
po zio my pro duk cji OZE w 2020 r. Tak bo -
wiem trze ba na zwać sy tu ację pod ko pa nia za -
ufa nia in we sto rów do Pol ski ja ko miej sca
sta bil ne go in we sto wa nia w OZE.

W uję ciu ogól no go spo dar czym na mię -
dzy na ro do wym ryn ku kon ku ru je my cią gle,
ale w co raz mniej szym stop niu, kosz ta mi
pra cy. Kosz ty ener gii, po ziom jej zu ży cia, jej
ce na za czy na ją być co raz bar dziej istot ne dla
prze my słu ja ko czyn nik je go kon ku ren cyj -
no ści. My ślę tak że, iż nie uwzględ nia my
zmian tech no lo gicz nych, po staw kon su men -
tów w zmniej sza niu zu ży cia ener gii. W tym
kon tek ście, wszyst kie pro gno zy do ty czą ce
znacz ne go przy ro stu zu ży cia ener gii w Pol -
sce wy da ją się prze sa dzo ne. A te go nikt nie
we ry fi ku je na bie żą co, uwzględ nia jąc sy tu -
ację go spo dar czą i roz wój tech no lo gicz ny.

– J. Le wan dow ski: – W 2011 ro ku zu ży -
cie ener gii elek trycz nej w Pol sce by ło wyż -
sze niż za kła da ła to pro gno za opra co wa na

przy oka zji po wsta wa nia ostat niej po li ty ki
ener ge tycz nej...

– S. Po rę ba: – ... w 2010 ro ku mia ła miej -
sce iden tycz na sy tu acja.
• Je stem za wo do wo za an ga żo wa ny

w opra co wy wa nie pro gnoz zu ży cia ener -
gii. I mo gę po wie dzieć, że wzrost efek tyw no -
ści użyt ko wa nia ener gii się uwzględ nia, na -
to miast nie moż li wy do prze wi dze nia jest
prze bieg roz wo ju go spo dar cze go. I to de cy -
du je o traf no ści lub błędach pro gnoz.

– W. Cet nar ski: – Wy da je się, że mu si my
zmie nić ca łą fi lo zo fię my śle nia o elek tro -
ener ge ty ce. Ten sek tor po wsta wał kil ka dzie -
siąt lat te mu i w obec nym kształ cie prze sta je

przy sta wać do ist nie ją cej rze czy wi sto ści.
Spo sób w ja ki był bu do wa ny sek tor elek tro -
ener ge tycz ny nie ma nic wspól ne go z ryn -
kiem. Isto ta ryn ku jest bo wiem ta ka, że róż -
ne pod mio ty kon ku ru ją na nim mię dzy so bą,
opty ma li zu jąc kosz ty, ma jąc te sa me wa run -
ki, do stęp do tej sa mej wie dzy itd. Tym cza -
sem, ener ge ty ka jest to część in fra struk tu ry
pań stwa, re ali zu ją cej ta kie funk cje, któ re nie
pod da ją się re gu łom ryn ko wym. Uży wa nie
więc sfor mu ło wa nia, że „ry nek to ure gu lu -
je”, „ry nek wszyst ko za ła twi”, jest wy my -
słem kla sy po li tycz nej nie chęt nej pod ję ciu
się za rzą dza nia za cho dzą cy mi w tym ob sza -
rze róż ne go ty pu zja wi ska mi. Prze cież de cy -
zja o tym, że OZE ma ją się zna leźć w mi kxie
ener ge tycz nym nie by ła de cy zją ryn ku lecz
po li tycz ną. Ta de cy zja po li tycz na wy ni ka
z ra chun ków eko no micz nych, ale nie są one
pro wa dzo ne w opar ciu o za ło że nia ryn ko we.
Ży je my mi tem, że ry nek roz wią że nam
wszyst kie pro ble my. W przy pad ku in fra -
struk tu ry ener ge tycz nej, ry nek ni gdy nie za -
dzia łał ja ko si ła na pę do wa jej roz wo ju.

Nie wąt pli wą za le tą funk cjo nu ją ce go u nas
sys te mu wspar cia OZE jest to, że wy mu sza
za cho wa nia po wo du ją ce ra czej mniej sze niż
więk sze ob cią że nie fi nan so we tych, któ rzy
ten sys tem wspar cia fi nan su ją, czy li kon su -
men tów. Nie mniej jest to sys tem sztucz nie
stwo rzo ny, któ ry – i tu się z ko le ga mi zgo dzę
– wy ma ga ra cjo nal ne go za rzą dza nia. Trze ba
mieć świa do mość ce lu ja ki chce my osią gnąć
i pod tę funk cję ce lu na le ży pro wa dzić świa -
do mą re gu la cję. Tym cza sem, stro na po li -
tycz na, któ ra sys tem wpro wa dzi ła po wie -
dzia ła: – „no a te raz ry nek was wy re gu lu je”,
jed no cze śnie za cho wa ła wszyst kie in stru -
men ty, na rzę dzia tej re gu la cji. Stro na po li -
tycz na „ucie ka” od re gu la cji, nie pro wa dzi
jej. Do wo dem choć by to, że nie mo że my się
do pro sić przej rzy ste go sys te mu in for ma cji
o ryn ku ener gii od na wial nej. In for ma cje
na te mat pro duk cji ener gii z OZE po cho dzą -
ce z Mi ni ster stwa Go spo dar ki roz mi ja ją się
z po cho dzą cy mi z URE o po nad 3 TWh.

Spra wa następna, o któ rej mó wił przed sta -
wi ciel PAK. Gdy by in we sto rzy wie dzie li, że
pań stwo nie za mie rza re gu lo wać stro ny po -
py to wej, to oczy wi ście przy ha mo wa li by in -
we sty cje. War to też mieć świa do mość, że ja -
ko Eu ro pa, w ska li glo bal nej kon ku ru je my
z go spo dar ka mi, w któ rych ener ge ty ka jest
kom plet nie nie ryn ko wa, jak choć by chiń ska.

– W. Li siak: – No jed nak nie moż na po -
wie dzieć, że nie ma ryn ku ener gii. Je że li na -
si han dlow cy nie zło żą od po wied nich ofert,
to PAK nie za ro bi. Gdy nie zre du ku je my
kosz tów – rów nież nie za ro bi my. A je śli nie
osią gnie my od po wied nich do cho dów, to
zban kru tu je my. Je że li część ryn ku ener gii
zo sta ła „wy cię ta” z ca ło ści i dla zre ali zo wa -
nia okre ślo nych ce lów pań stwo za czę ło ją re -
gu lo wać na in nych za sa dach niż ryn ko we, to
nie zna czy, że ry nek ener gii w Pol sce prze -
stał zu peł nie dzia łać.

Dr inż. Małgorzata Kwestarz
– Wydział Inżynierii Środowiska PW

Jerzy Dudzik
– Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich

w PSE Operator
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– S. Po rę ba: – Je że li przyj mie my, że ry -
nek w ener ge ty ce jest nie po ro zu mie niem, to
na le ża ło by prze rwać na szą dys ku sję, bo ona
nie mia ła by żad ne go sen su. Pod sta wy do
uryn ko wie nia prze my słów in fra struk tu ral -
nych zo sta ły opra co wa ne w USA oko ło 70
lat te mu. Me cha ni zmy ryn ko we są wdra ża ne
i funk cjo nu ją w wie lu kra jach. W USA zo sta -
ła wpro wa dzo na kon ku ren cja mię dzy wy -
twór ca mi. Jest to prost sze do wdro że nia i da -
je lep sze wy ni ki niż kon ku ren cja między do -
staw ca mi w Eu ro pie. Naj lep szym do wo dem
są ce ny ener gii o 30–40% niż sze niż w Eu ro -
pie. Jed no cze śnie, ener ge ty ka by ła w sta nie
wy ge ne ro wać i po zy skać środ ki na bu do wę
oko ło 200 tys. MW mo cy na ga zie w cią gu
ostat nich 15 lat. Bu du je się tam rów nież naj -
wię cej elek trow ni wia tro wych. Tam też wa -
ha nia cen ga zu spo wo do wa ły ban kruc two
czę ści firm, trud no, ta ki jest „urok” go spo -
dar ki ryn ko wej. Na stęp ne le piej za rzą dza ją
ry zy kiem i za wie ra ją kon trak ty wie lo let nie,
re zy gnu jąc z czę ści zy sków. Mar twi my się
obec ną nad wyż ką cer ty fi ka tów i spad kiem
ich cen, ale w Pol sce wie lu ope ra to rów OZE
zre zy gno wa ło z kon trak tów wie lo let nich bo
na ryn ku spot by ły wyż sze ce ny cer ty fi ka -
tów. Na ryn ku ta kie sy tu acje się zda rza ją, re -
gu la cje i in ter wen cje mo gą naj wy żej ogra ni -
czać wa ha nia. 
• Ten ry nek ma jed nak pew ne ogra ni cze -

nia i uwa run ko wa nia, z któ rych trze ba so bie
zda wać spra wę. Ta kim uwa run ko wa niem
i za ra zem ogra ni cze niem, o czym wcze śniej
tu mó wio no, jest wzra sta ją cy w sys te mie
udział źró deł nie sta bil nych. A sys tem ma my,
ja ki ma my. Uwa run ko wa ny hi sto rycz nie
i nie za bar dzo da się go po rów nać do sys te -
mu w USA.

– M. Ce cer ko: – Re pre zen tu ję Pol ską Izbę
Bio ma sy. Na sza or ga ni za cja zrze sza pro du -
cen tów bio ma sy, fir my zaj mu ją ce się ob ro -
tem bio ma są oraz wy twór ców ener gii z bio -
ma sy. Na sza dys ku sja po win na ogni sko wać
się, zgod nie z jej te ma tem, w grun cie rze czy,
wo kół jed ne go dy le ma tu – po zo sta wić do -
tych cza so wy sys tem wspar cia OZE, mo dy fi -
ku jąc go, do sto so wu jąc do wy zwań rze czy -
wi sto ści, czy też zli kwi do wać go i zbu do wać
zu peł nie no wy. Prze strze gał bym przed czy -
nie niem pro stych po rów nań, za chwy ca niem
się roz wią za nia mi do brze funk cjo nu ją cy mi
w in nych kra jach. Do świad cze nie po ka za ło
wie lo krot nie, że sys tem dzia ła ją cy do brze
w in nym kra ju, prze nie sio ny wprost na pol -
ski grunt, wca le nie mu si dzia łać do brze.
W mo jej oce nie, obec nie obo wią zu ją cy
w Pol sce sys tem wspar cia OZE jest w swo -
ich za ło że niach do brym sys te mem, wy ma ga
jed nak do sko na le nia, zwłasz cza w za kre sie
peł niej szej in for ma cji, choć oczy wi ście nie
tyl ko. Ja ki by sys tem wspar cia nie był, za -
wsze w koń co wym roz ra chun ku bę dzie fi -
nan so wa ny przez od bior cę koń co we go. Je że -
li cho dzi o współ spa la nie bio ma sy z wę glem,
to mo im zda niem nie po win no być ono

wspie ra ne w ener ge ty ce kon den sa cyj nej. Po -
win no być ono na to miast wspie ra ne w ko ge -
ne ra cji, w jed nost kach wy po sa żo nych w ko -
tły za pro jek to wa ne do współ spa la nia. Sys -
tem wspar cia wi nien być ta ki by pro mo wał
tech no lo gie naj tań sze, do stęp ne na da nym
ryn ku.

– J. Du dzik: – Wra ca jąc do in for ma cji,
któ ra po win na obu do wy wać sys tem wspar -
cia. Otóż ope ra to rzy sys te mu wy da li wa run -
ki przy łą cze nia dla 18 tys. MW OZE, czy li
du żo po wy żej za ło żo ne go ce lu. Jest ta ka in -
for ma cja i co z te go?

– J. Le wan dow ski: – Nikt nie trak tu je jej
po waż nie.

– W. Cet nar ski: – Jest jed nak wie le in -
nych, nie zwy kle waż nych in for ma cji. Np. do -
ty czą ca ilo ści wnio sków zło żo nych w URE
o wy da nie świa dectw po cho dze nia i ilo ści
rze czy wi ście wy da nych. Ta in for ma cja jest
pu bli ko wa na raz do ro ku, z du żym opóź nie -
niem i przez to nie ma żad nej war to ści. W in -
nych kra jach, ma ją cych po dob ny do na sze go
sys tem wspar cia, bi lans cer ty fi ka tów jest pu -
bli ko wa ny w cy klu mie sięcz nym i to do pie ro
po zwa la na oce nę te go czy ten ry nek wspar -
cia ma ja kąś per spek ty wę. A in we sto rzy przy -
wią zu ją du żą wa gę do wia ry god no ści in for -
ma cji. Na przy kład tej, o moż li wo ści przy łą -
cze nia dla 18 tys. MW farm wia tro wych,
w opar ciu o wy da ne wa run ki przy łą cze nia,
in we sto rzy nie uzna li za wia ry god ną.
• Tzn., ona jest wia ry god na, nie nie sie

jed nak ze so bą ła dun ku in for ma cji nie zbęd -
nych przy oce nie ry zy ka in we sty cyj ne go.
W tym miej scu po ja wia się ko lej ny pro blem.
Otóż udział w sys te mie nie ste ro wal nych źró -
deł OZE po wo du je bar dzo po waż ne kon se -
kwen cje. Czy za tem po win no się wy da wać
w spo sób nie ogra ni czo ny kon ce sje na OZE?
Brak ta kich ogra ni czeń może do pro wa dzić
do nad mia ru pew nych źró deł, spad ku cen
cer ty fi ka tów i pod wyż sze nia ry zy ka in we sto -
wa nia oraz eks plo ata cji. Czy za tem struk tu -
rę OZE w sys te mie po win ni śmy w ja kiś spo -
sób re gu lo wać?

– J. Du dzik: – Do brze by by ło, gdy by tak
by ło. W daw nych cza sach, któ re pa mię tam,
pro wa dzo ne by ły roz wa ża nia nad struk tu rą
ener ge ty ki. Dziś się te go nie ro bi. Ale teo re -
tycz nie ma my usta lo ną struk tu rę ener ge ty -
ki. I tak np. wie my, że nasz sys tem jest w sta -
nie „prze łknąć” do 8 tys. MW z ener ge ty ki
wia tro wej...
• ...a wy da je się wa run ki przy łą cze nia

dla 18 tys. MW, w ra mach źle po ję te go
pojęcia wolności rynkowej.

– S. Po rę ba: – Prze strze gał bym przed de -
kre to wa niem roz wo ju po szcze gól nych tech -
no lo gii OZE. Jed ną ze spe cy fik elek tro ener -
ge ty ki jest to, że funk cjo nu je my w sys te mie
sie cio wym, któ ry za pew nia, że ge ne ru je się
ty le ener gii ile w da nym mo men cie zu ży wa ją
od bior cy. Tech no lo gii ma ga zy no wa nia ener -
gii elek trycz nej w więk szych ilo ściach jesz -
cze nie opa no wa li śmy. Ale te raz pro wa dzi się
bar dzo in ten syw ne ba da nia i pra ce roz wo jo -
we, między in ny mi z wy ko rzy sta niem sa mo -
cho dów elek trycz nych. Opa no wa nie ma ga -
zy no wa nia ra dy kal nie zmie ni wa run ki roz -
wo jo we nie ste ro wal nych tech no lo gii OZE,
ta kich jak elek trow nie wia tro we i fo to wol ta -
icz ne. Nie za po mi naj my, że wszyst kie do -
tych cza so we sys te my wspar cia OZE za kła da -
ły, iż ich udział w ca łym sys te mie bę dzie naj -
wy żej kil ku na sto pro cen to wy. W ta kim ukła -
dzie pro ble my nie ste ro wal no ści, re gu la cyj -
no ści nie mia ły więc więk sze go zna cze nia. 

Je że li przyj mie my, że zgod nie z pla na mi
UE w ro ku 2050 ma być elek tro ener ge ty ka
o nie mal ze ro wej emi sji CO2, to mu si my za -

Waldemar Lisiak
– Dyrektor Departamentu Rozwoju,

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Instytut Techniki Cieplnej PW



kła dać kil ku dzie się cio -pro cen to wy udział
ener gii elek trycz nej z OZE. Chy ba nie ma my
wyj ścia, mu si my iść w tym kie run ku, a sys -
te my wspar cia OZE bu do wać na znacz nie
dłuż sze okre sy. W tym kie run ku po szli Bry -
tyj czy cy, opra co wa li re for mę ca łe go ryn ku
ener gii, w tym roz bu do wa ne pla no wa nie
i wpro wa dze nie ryn ku mo cy. Część po dob -
nych roz wią zań my już sto so wa li śmy, ale nie
za wsze kon se kwent nie. Z czę ści sa mi zre zy -
gno wa li śmy w wa run kach szyb kie go roz wo -
ju i przy bra ku pro ble mów z ochro ną kli ma -
tu. Mo gli śmy unik nąć wie lu obec nych pro -
ble mów. Naj waż niej sze jest opra co wa nie
zop ty ma li zo wa ne go „mi xu ener ge tycz ne go”
oraz kon se kwent ne dą że nie do je go osią gnię -
cia. Jest bar dzo wie le me tod i in stru men tów,
któ re trze ba umie jęt nie sto so wać. Wie le w tej
ma te rii mo gli by śmy się na uczyć od Bry tyj -
czy ków. Tak że na ich błę dach.

– W. Cet nar ski: – Każ dy sys tem moż na
za pro jek to wać w do wol ny spo sób i przy pi -
sać mu do wol ne funk cje. Ma my jed nak okre -
ślo ne ogra ni cze nia i ży je my w okre ślo nej
rze czy wi sto ści. Wstę pu jąc do UE pod pi sa li -
śmy kon kret ne zo bo wią za nia. Nie wy wią za -
nie się z nich, spo wo du je okre ślo ne skut ki fi -
nan so we, w po sta ci trans fe rów sta ty stycz -
nych. I te raz moż na po li czyć do kład nie czy
bar dziej opła ca się nam wspie rać OZE, czy
też po ro ku 2020 pła cić trans fe ry sta ty stycz -
ne. W na szym Sto wa rzy sze niu ma my wy li -
cze nia, z któ rych wy ni ka jed no znacz nie, że
bar dziej opła ca się wspie rać OZE. Z ana liz
wy ni ka, że jest moż li we osią gnię cie do 2020
ro ku za ło żo nych ce lów w pro duk cji ener gii
z OZE i sys tem elek tro ener ge tycz ny jest
na to przy go to wa ny. Pra cuj my za tem w tym
sys te mie wspar cia, któ ry jest, oczy wi ści udo -
sko na la jąc go, bo je że li zo sta nie zmie nio ny
zu peł nie, to bę dzie my po trze bo wać du żo
cza su aby prze ko nać do nie go, nan no wo in -
we sto rów go to wych in we sto wać w OZE.
A na re ali za cję in we sty cji nie zbęd nych
do wy wią za nia się z na szych zo bo wią zań są
po trzeb ne okre ślo ne pie nią dze w po sta ci
dzie siąt ków mi liar dów zło tych. My tych pie -
nię dzy nie zo ba czy my na oczy je że li nie bę -
dzie funk cjo no wał prze wi dy wal ny, sta bil ny
sys tem. Gdy w Wiel kiej Bry ta nii za czę to
roz ma wiać o bu do wie no wej elek trow ni ją -
dro wej, to się oka za ło, że in we stor, EDF za -
żą dał stwo rze nia mu per spek ty wy nie 15–20-
let niej lecz 40-let niej. To po ka zu je ja kie go
rzę du per spek ty wa pa trze nia na sys tem
wspar cia jest po trzeb na by prze ko nać tych,
któ rzy ma ją pie nią dze by je za in we sto wa li
w ener ge ty kę. Bez prze wi dy wal nej, sta bil nej
per spek ty wy na kil ka na ście lat do przo du,
wszyst kie na sze roz wa ża nia bę dą mia ły wy -
miar je dy nie teo re tycz ny. Bo świat fi nan sów,
in we sto rzy ka pi ta ło wi i ban ki nie sfi nan su ją
pla nów, o któ rych mó wi my. Pra cu ję na co
dzień w świe cie fi nan sów i wiem, że inwe -
sto rzy nie ma ją żad nych sen ty men tów, że to
Pol ska, że ener ge ty ka od na wial na itd.

– W. Li siak: – Nie mów my w ka te go riach
ze ro je dyn ko wych, tzn. je że li nie bę dzie sta -
bil ne go w per spek ty wie kil ku na sto let niej
sys te mu, to nie bę dzie in we sty cji. Tak się nie
dzie je. Im sys tem bę dzie mniej sta bil ny,
mniej prze wi dy wal ny, tym bę dzie się bu do -
wa ło mniej i dro żej, a za ło żo ne ce le nie zo -
sta ną osią gnię te. Po li ty cy po win ni mieć
świa do mość, że wpły wa ją na wy so kość tych
kosz tów.

– J. Le wan dow ski: – Tyl ko ja, na po cząt -
ku, tro chę pro wo ka cyj nie stwier dzi łem jed -
no znacz nie, iż obec ny sys tem wspar cia OZE
na le ży zli kwi do wać i zbu do wać no wy. Pań -
stwo, w trak cie dys ku sji wy ra ża li ście się
na ten te mat nie kie dy dwu znacz nie. Czas

więc na jed no znacz ność: a więc re mon to wać
obec ny sys tem, czy też go zli kwi do wać
i zbu do wać no wy?

– W. Li siak: – Utrzy mać, bo ten sys tem
nie jest ta ki zły, a je go na pra wa nie wy ma ga
wiel kich dzia łań. Na to miast dla in we sto rów
i in sty tu cji fi nan su ją cych, no wy sys tem
uczy nił by przy szłość nie prze wi dy wal ną
przez dłuż szy, zmar no wa ny czas.

– S. Po rę ba: – Utrzy mać. Moż na na to -
miast roz ma wiać o no wym sys te mie, ale
w per spek ty wie po 2020 ro ku.

– J. Du dzik: – Po dzie lam po gląd mo je go
przed mów cy.

– W. Cet nar ski: – Lu bię się spie rać z Pa -
nem Po rę bą, ale w tym przy pad ku mu szę po -
dzie lić je go po gląd. Na le ży do koń czyć pro -
gram in we sty cyj ny po zwa la ja cy nam osią -
gnąć na sze ce le na rok 2020, roz po czę ty
w opar ciu o sys tem, któ ry obo wią zu je, po
od po wied niej je go mo der ni za cji. Oczy wi -
ście ten sys tem nie jest po wsze cza sy, świat
się bo wiem tak zmie nia, że czy chce my, czy
nie po ro ku 2020 wszyst ko bę dzie wy glą da ło
ina czej. O tym zaś jak miał by wy glą dać na -
stęp ny sys tem wspar cia, war to już dziś za -
cząć roz ma wiać.

– S. Po rę ba: – I mo że nie bę dzie to sys tem
wspar cia OZE, tyl ko funk cjo no wa nia ener -
ge ty ki.

– J. Bo cian: – Wpro wa dze nie re wo lu cji
spra wi ło by, że za ło żo nych na 2020 rok ce lów
na pew no by śmy nie osią gnę li. Oczy wi ście
ist nie ją cy sys tem trze ba mo dy fi ko wać, głów -
nie pod ką tem pew no ści in we sty cji. Du żo
mó wi się na te mat kosz tów prze bu do wy ko tła
na bio ma so wy, czy bu do wy no we go źró dła
bio ma so we go. Nie mó wi się na to miast o tym,
że 2–3-krot nie wię cej na kła dów trze ba po -
nieść by bio ma sę po zy skać, przy go to wać
i do star czyć ener ge ty ce. Trze ba też mieć
świa do mość, że te in we sty cje w lo kal ne po -
zy ska nie bio ma sy ja ko waż ne go pa li wa
w mik sie ener ge tycz nym są po tęż nym ko łem
za ma cho wym dla go spo dar ki. Na to miast ja ki
bę dzie miał kształt sys tem wspar cia w przy -
szło ści, za de cy du je o tym roz wój tech no lo gii.
Trze ba tak że prze stać pro wa dzić w Pol sce de -
ma go gicz ną dys ku sję na te mat te go, że UE
po my li ła się od no śnie go spo dar ki ni sko emi -
syj nej, a pod jąć in ten syw ne dzia ła nia po szu -
ku ją ce in no wa cji i tech no lo gii w pro duk cji
i efek tyw nym wy ko rzy sta niu ener gii.

– M. Ce cer ko: – Obec ny sys tem wspar cia
OZE na le ży utrzy mać, oczy wi ście mo dy fi -
ku jąc go, po pra wia jąc, uspraw nia jąc.

– M. Kwe starz: – Je stem za wpro wa dze -
niem ka ta lo gu tech no lo gii, ety kie ty zo wa -
niem ich i wspar ciem okre ślo nych, za rów -
no na eta pie in we sty cji jak i po tem. Me cha -
nizm ten po wi nien być przej rzy sty, szcze gól -
nie w okre sie eks plo ata cji, np. przez pre cy -
zyj nie zde fi nio wa ny okres wspar cia. Za -
tem sys tem po wi nien być pro sty i trans pa -
rent ny dla wszyst kich uczest ni ków ryn ku.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Stanisław Poręba
– Ernst&Young

Dr Mirosław Duda
– ARE
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Śro do wi sko ener ge ty ków, mi mo na dal do brych wy ni ków fi nan so wych w ostat nich la tach, jest co raz bar -
dziej za nie po ko jo ne nie ja sną per spek ty wą dla sek to ra w związ ku z po li ty ką ener ge tycz no -kli ma tycz ną Unii
Eu ro pej skiej oraz man ka men ta mi kra jo wych ure gu lo wań praw nych w tym za kre sie. Owa nie ja sna per -
spek ty wa nie po koi rów nież od bior ców ener gii, zwłasz cza tych z wy so kim udzia łem kosz tów ener gii w ca -
ło ści kosz tów pro wa dzo nej dzia łal no ści. Przed się bior stwom ener ge tycz nym za gra ża ją ce ny na ryn ku hur -
to wym, utrzy mu ją ce się na znacz nie niż szym po zio mie od dłu go ter mi no wych kosz tów krań co wych wy twa -
rza nia ener gii w jed nost kach na pa li wo or ga nicz ne, co znie chę ci ło po ten cjal nych in we sto rów i za trzy ma -
ło bu do wę no wych jed no stek sys te mo wych.

Jed ną z przy czyn tej sy tu acji jest gwał tow nie zwięk sza ją cy się w ostat nim cza sie udział źró deł od na wial -
nych, uprzy wi le jo wa nych w struk tu rze źró deł wy twa rza nia i wspie ra nych sys te mem zie lo nych cer ty fi ka -
tów. OZE wy pie ra ją źró dła sys te mo we za rów no z ryn ku bie żą ce go, jak i z pro gra mów in we sty cyj nych. Na -
stę pu je zmniej sze nie wskaź ni ka wy ko rzy sta nia mo cy za in sta lo wa nej i wzrost jed nost ko wych kosz tów wy -
twa rza nia w elek trow niach i elek tro cie płow niach sys te mo wych. Wg ARE w 2012 r. po ziom jed nost ko wych
kosz tów ener gii w elek trow niach i elek tro cie płow niach sys te mo wych wzrósł o 8%. Jed nost ko we kosz ty
prze kro czy ły śred nie ce ny ener gii sprze da wa nej przez tych wy twór ców o 4 zło te na me ga wa to go dzi nie.
Nie od bi ło się to jed nak bez po śred nio na wy ni kach fi nan so wych dzię ki przy cho dom ze sprze da ży zie lo -
nych cer ty fi ka tów za współ spa la nie bio ma sy mi mo spad ku ich cen na gieł dzie. Za mie rzo na w pro jek cie
no we li za cji Pra wa ener ge tycz ne go ide olo gicz nie słusz na li kwi da cja wspar cia dla współ spa la nia mo że ten
bu for znacz nie osła bić, cze go oba wia ją się ener ge ty cy.

O wza jem nej re la cji cen ryn ko wych i kosz tów oraz o bez pie czeń stwie do staw ener gii de cy du je wie le
jesz cze czyn ni ków, któ re po win ny być szcze gó ło wo zi den ty fi ko wa ne i uwzględ nio ne w ko lej nych no we li -
za cjach pra wa unij ne go i kra jo we go. Mo że unik nie się wte dy nie ocze ki wa nych skut ków or to dok syj ne go
po dej ścia do ryn ku kon ku ren cyj ne go ener gii w przy pad kach, kie dy nie ma szans na po praw ne dzia ła nie
me cha ni zmów te go ryn ku wo bec ogra ni cza nia je go ob sza ru wpro wa dza niem po za ryn ko wych ob cią żeń kli -
ma tycz nych i ob li ga to ryj nych udzia łów OZE. Wsz czę ta ostat nio dys ku sja na fo rum unij nym o po trze bie
utwo rze nia obok ryn ku tyl ko ener gii jesz cze ryn ku mo cy wska zu je na wy raź ne man ka men ty ryn ku tyl ko
ener gii.

O przy czy nach za gro że nia bez pie czeń stwa do staw ener gii, zwią za nych z re la cja mi kosz tów i cen ryn ko -
wych war to dys ku to wać, aby przy go to wać się do for mu ło wa nia uza sad nio nych uwag i ewen tu al nych pro -
po zy cji zmian pra wa unij ne go i kra jo we go. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach
„Prze glą du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska,
po sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi, pod ha słem „Pro ble my cen i kosz tów do staw ener gii elek trycz nej”.

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– Dr inż. Sta ni sław Iwan – Se na tor RP, Wi ce prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki,
– Ja cek Ja nas – Wi ce pre zes Za rzą du, Dy rek tor ds. Pro duk cji, TAU RON Wy twa rza nie S.A.,
– Prof. dr hab. inż. Ma rian Mi łek – Wy dział Elek tro tech ni ki, In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji, Uni wer sy tet

Zie lo no gór ski,
– Ma ciej Olej ni czak – Dy rek tor Biu ra Roz wo ju Biz ne su, To wa ro wa Gieł da Ener gii S.A.,
– Kon rad Pur cha ła – Dy rek tor Biu ra Roz wo ju Ryn ku Ener gii, Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne S.A.,
– Zyg munt Rach fal ski – Do rad ca Za rzą du ds. Tech nicz nych, ENEA Wy twa rza nie S.A.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Dr Mi ro sław Du da, ARE – mo de ra tor dys ku sji oraz Ry szard Po po wicz

– za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby.
Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Problemy cen i kosztów
dostaw energii elektrycznej
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• Czy zmia ny Pra wa ener ge tycz ne go
prze wi dy wa ne w trój pa ku po pra wią re la -
cje kosz tów wy twa rza nia i cen ener gii
na ryn ku hur to wym i w ten spo sób zwięk -
szą za in te re so wa nie in we sto rów bu do wą
no wych źró deł sys te mo wych?

– M. Mi łek: – Są dzę, że to py ta nie na le -
ża ło by sfor mu ło wać ina czej: czy pro po no -
wa ne obec nie w Pra wie ener ge tycz nym
zmia ny po zo sta ną ak tu al ne, czy też po raz
ko lej ny ule gną zmia nie?
•Nikt z nas ta kiej pew no ści nie ma, chy -

ba, że Pan Se na tor...
– S. Iwan: – Zbyt wie le ra zy na róż ne go

ro dza ju kon fe ren cjach, sym po zjach „świe -
ci łem ocza mi” za Mi ni ster stwo Go spo dar -
ki, ale i za Par la men tar ny Ze spół ds. Ener -
ge ty ki in for mu jąc, że pew ne spra wy zo sta -
ły już osta tecz nie do pra co wa ne. Nie bar dzo
więc mam ocho tę to czy nić ko lej ny raz.
Nie mniej, wy da je się, że tym ra zem pro ces
le gi sla cyj ny, w ob sza rze tzw. ma łe go trój -
pa ku, ma my już pra wie za koń czo ny – mó -
wię „pra wie” bo osta tecz nie za koń czy go
pod pis Pre zy den ta. Są dzę, że w tych zmia -
nach istot ne są ele men ty pro su menc kie
– mi kro źró dła i moż li wość sprze da wa nia
po wsta łych w nich nad wy żek ener gii. Ko -
lej na spra wa to ener go chłon ne ga łę zie
prze my słu. W ma łym trój pa ku ich pro ble -
my zna la zły swo je miej sce, m.in. zna lazł
się tam za pis o czę ścio wym zwal nia niu
z obo wiąz ku prze ka zy wa nia do uma rza nia
świa dectw po cho dze nia, w za leż no ści od
wiel ko ści ener go chłon no ści. Ale wej dzie
to do pie ro w ży cie gdy w Unii za koń czy się
pro ces no ty fi ka cyj ny, co praw do po dob nie
sta nie się – miej my na dzie ję, że po zy tyw -
nie – je sie nią.

Je śli na to miast cho dzi o usta wę o OZE,
to ostat nie in for ma cje, któ rych nie uda ło
mi się po twier dzić są ta kie, że nie bę dzie -
my mo dy fi ko wa li do tych cza so we go sys te -
mu wspar cia lecz na au kcjach bę dzie ogła -
sza na wiel kość za po trze bo wa nia na ener -
gię z OZE i w prze tar gu zo sta ną wy bra ni
do staw cy ofe ru ją cy za po trze bo wa ną ilość
za naj niż szą ce nę ta kiej ener gii. Ener gię
do staw cy sprze da wać bę dą po ce nie ryn ko -
wej. Do pła ty na to miast bę dą róż ni cą mię -
dzy ce ną okre ślo ną na au kcjach a ryn ko wą
ce ną sprze da ży ener gii. Gdy ce na ener gii
na ryn ku wzro śnie, to do pła ty bę dą niż sze
a gdy spad nie wzro sną. Praw do po dob nie ta
kon cep cja zwy cię ży.

Po li ty ka pań stwa zmie rza do te go by ce -
ny ener gii sta bi li zo wać na moż li wie ni skim
pu ła pie. Ze wzglę du na to, że jest to ko -
rzyst ne za rów no dla ca łej go spo dar ki jak
i spo łe czeń stwa. W roz wią za niach praw -
nych wzo ru je my się na do świad cze niach
za chod nich, któ re po ka za ły, że zie lo ne cer -
ty fi ka ty sty mu lu ją nad mier nie roz wój ener -
ge ty ki z wy bra nych źró deł od na wial nych,
ge ne ru jąc za ra zem nad mier ne kosz ty i wie -
le in nych pro ble mów.

– M. Mi łek: – To ozna cza ko lej ne „wy -
wró ce nie” kon cep cji kształ tu usta wy
o OZE. Ma my jed nak zbyt ma ło da nych by
oce niać czy ten kie ru nek zmian jest słusz -
ny czy też nie.
• No wła śnie, czy te zmia ny, któ re ma ją

się urze czy wist nić w no wej usta wie o OZE
idą we wła ści wym kie run ku, tzn. w kie -
run ku nie ha mu ją cym bu do wy ko niecz -
nych źró deł sys te mo wych? 

– S. Iwan: – Sta bi li za cja pra wa w ja kim -
kol wiek me cha niź mie, a ten me cha nizm
zmie rza do zmi ni ma li zo wa nia ko niecz no -
ści sty mu lo wa nia, ina czej zaś – zmniej sze -
nia uprzy wi le jo wa nia od na wial nych źró deł
ener gii, w dłuż szym okre sie cza su mu si
pro wa dzić do sta bi li za cji in ży nie rii fi nan -
so wej i cen. A to stwo rzy lep sze wa run ki
do in we sto wa nia w ener ge ty ce kon wen cjo -
nal nej.

• Na po cząt ku sierp nia Mi ni ster stwo
Go spo dar ki opu bli ko wa ło ra port nt. bez -
pie czeń stwa do staw ener gii. On za wie ra
nie zwy kle nie po ko ją ce da ne. Nie wda jąc
się w szcze gó ły, ra port prze wi du je w la -
tach 2015–2017 de fi cyt mo cy w Pol sce.
Spo wo do wa ne to jest nie wła ści wy mi re la -
cja mi cen i kosz tów ener gii znie chę ca ją cy -
mi in we sto rów do bu do wa nia źró deł sys te -
mo wych. „Sys te mo wych”, bo OZE to pro -
duk cja ener gii. Na to miast o bez pie czeń -
stwie ener ge tycz nym nie de cy du je bi lans
ener gii lecz bi lans mo cy. A że by go za pew -
nić, trze ba bu do wać źró dła sys te mo we.
A ich się nie bu du je, bo to się in we sto rom
nie opła ca.

– M. Mi łek: – Nie ma w Pol sce sta bil -
nych wa run ków sprzy ja ją cych in we sty -
cjom. Jak moż na za mknąć plan fi nan so wy
je śli nie po tra fi my prze wi dzieć co się bę -
dzie dzia ło z ce ną upraw nień do emi sji
CO2. Prze cież to co dzie je się z ce ną
upraw nień prze kła da się na wszyst kie zo -
bo wią za nia zwią za ne z de ro ga cją. Jest li -
sta in we sty cji, któ re mia ły być zre ali zo -
wa ne w za mian za 70% „dar mo wych” po -
zwo leń. Przy sza co wa niu przyj mo wa no,
że ce na po zwo le nia na emi sję bę dzie wy -
no si ła 30 eu ro za to nę CO2. Dziś ma my
ce nę kil ka krot nie mniej szą. W związ ku
z tym pu la środ ków na in we sty cje zmniej -
szy ła się. Ro dzi się więc py ta nie: na ile
de ro ga cje i zmia na ce ny po zwo leń wpły ną
na chę ci in we sto rów do pod ję cia in we sty -
cji? Ko lej na spra wa – Opo le i awan tu ry
o pla ny in sta la cji CCS. Nie ma osta tecz -
nych de cy zji od no śnie CCS choć wie my,
że jest to coś sprzecz ne go ze zdro wym
roz sąd kiem i ra chun kiem eko no micz nym.
Ale na po zio mie UE ten te mat jest na dal
w to ku. To ko lej ny wą tek po głę bia ją cy
nie pew ność do ty czą cą in we sty cji. Ja
na miej scu in we sto ra, przy ist nie niu ta -
kich uwa run ko wań, za sta na wiał bym się
bar dzo po waż nie czy wcho dzić w ja ką kol -
wiek in we sty cję.

Dr inż. Stanisław Iwan
– Senator RP, Wiceprzewodniczący

Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
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Pro blem na stęp ny. Ce na wę gla w ostat -
nim cza sie spa dła o 10%. Jed no cze śnie
blisko 12 mln ton wę gla le ży na hał dach.
Pol ska od kil ku lat sta ła się im por te rem
net to wę gla i wia do mo, że ten trend bę dzie
się utrzy my wał. Gór nic two ma kło po ty,
a je śli tak, to z cza sem prze ło żą się one
na ener ge ty kę na wę glu ka mien nym wy -
twa rza ją cą 55% na szej ener gii elek trycz -
nej. Te kwe stie też trze ba brać pod uwa gę.

– K. Pur cha ła: – W Pol sce za po trze bo -
wa nie szczy to we na ener gię elek trycz ną,
za rów no w zi mie jak i w le cie, sys te ma -
tycz nie ro śnie. W ostat nich dniach Mi ni -
ster stwo Go spo dar ki opu bli ko wa ło „Spra -
woz da nie z wy ni ków mo ni to ro wa nia bez -
pie czeń stwa do staw ener gii elek trycz nej”
za okres 2011/2012, z któ re go wy ni ka, że
na wet gdy by pla no wa ne w ener ge ty ce in -
we sty cje zo sta ły zre ali zo wa ne, to sy tu acja
nie za po wia da się zbyt ró żo wo. Gro zi nam
w przy szło ści de fi cyt mo cy dys po zy cyj nej
w okre sach szczy to we go za po trze bo wa nia.
Ra da na to jest jed na – na le ży bu do wać
mo ce wy twór cze. Tym cza sem, przy obec -
nej sy tu acji na ryn ku ener gii kon cer ny
ener ge tycz ne ma ją trud no ści z fi nan so wym
do mknię ciem in we sty cji w no we mo ce wy -
twór cze. Rów no cze śnie, burz li wy roz wój
OZE do pro wa dził do te go, że ela stycz ne
źró dła wy twór cze, mo gą ce w ra zie po trze -
by szyb ko zmo dy fi ko wać po ziom wy twa -
rza nej mo cy, ta kie jak np. elek trow nie opa -
la ne ga zem są „wy py cha ne” z ryn ku i pra -
cu ją znacz nie mniej go dzin niż jest to nie -
zbęd ne dla za pew nie nia zwro tu z za in we -
sto wa ne go ka pi ta łu. Dla przy kła du, no wo
wy bu do wa ne elek trow nie ga zo we w Niem -
czech i Ho lan dii pra cu ją za le d wie po
ok. 500–1000 go dzin rocz nie, pod czas gdy
jesz cze nie daw no na wo ły wa no tam do bu -
do wa nia elek trow ni ga zo wych za pew nia ją -
cych tak po trzeb ną ela stycz ność bę dą cą
gwa ran tem sta bil no ści pra cy sys te mu elek -
tro ener ge tycz ne go. To istot nie zwięk sza
ostroż ność in we sto rów w sto sun ku do te go
ty pu in we sty cji i wca le nie je stem w 100%
prze ko na ny czy po wsta ną pla no wa ne
wcze śniej w Pol sce elek trow nie ga zo we. 

Ja ko Ope ra tor sys te mu prze sy ło we go,
je ste śmy od po wie dzial ni za za pew nie nie
cią gło ści do staw ener gii elek trycz nej
do od bio rów. Je że li sy gna ły ryn ko we są
zbyt sła be aby za pew nić moż li wość re ali -
za cji in we sty cji w no we mo ce wy twór cze,
ro bi my to co w na szej mo cy czy li roz bu do -
wu je my po łą cze nia trans gra nicz ne. Za -
chod nie są w du żej czę ści „za pcha ne”
przez prze pły wy nie pla no we. Do kła da my
wszel kich moż li wych sta rań aby tę sy tu -
acje unor mo wać. Jed nak że, nie mo że my
za po mi nać, że ma my też po łą cze nia na in -
nych kie run kach, np. bu du je my po łą cze nie
z Li twą, pró bu je my re ak ty wo wać po łą cze -
nie z Ukra iną. Ogło si li śmy tak że prze targ
na tzw. ne ga wa ty, czy li za ni ża nie po bo ru

ener gii eklek tycz nej przez od bior ców
na po le ce nie OSP. Wpraw dzie nie są to
licz by rzu ca ją ce na ko la na, ale ra zem z im -
por tem mo gą rze czy wi ście po móc do -
mknąć bi lans w sy tu acji kry tycz nej.
Uczest ni czy my rów nież w dys ku sjach
na te mat uru cho mie nia w Pol sce ryn ku
zdol no ści wy twór czych. W USA do szli
do wnio sku, że ry nek tyl ko ener gii, choć
teo re tycz nie do sko na ły, w prak ty ce nie
zdał eg za mi nu. Uru cho mi li więc dru gi seg -
ment ryn ku ener gii elek trycz nej – ry nek
zdol no ści wy twór czych. Do po dob nych
wnio sków zda je my się po wo li do cho dzić

rów nież w Eu ro pie. Dys ku sja o me cha ni -
zmach wspar cia roz wo ju zdol no ści wy -
twór czych w Eu ro pie na bie ra ru mień ców. 

War to pod kre ślić, że nie da się zro bić
tak, aby by ło ta nio i jed no cze śnie mieć
gwa ran cje cią gło ści do staw ener gii elek -
trycz nej. Obec nie ob ser wu je my ni skie ce -
ny ener gii elek trycz nej na ryn ku przy jed -
no cze śnie kur czą cej się nad wyż ce mo cy
wy twór czych. Trud no ści z fi nan so wym do -
mknię ciem pro jek tów zda ją się wska zy -
wać, że ce ny na ryn ku ener gii są za ni skie.
Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne nie ste ty
kosz tu je, bo eko no mii nie da się oszu -
kać. I par la ment, rząd ma tu swo ją ro lę do
speł nie nia.
• No wła śnie, ja kich moż li wo ści po pra -

wy sy tu acji ocze ku ją wy twór cy ener gii,
naj bar dziej za in te re so wa ni zmia na mi le -
gi sla cyj ny mi i re gu la cyj ny mi, któ re spra -
wią, że in we sto wa nie w źró dła sys te mo we
sta nie się opła cal ne?

– Z. Rach fal ski: – In we sty cja bu do wy
blo ku w Ko zie ni cach idzie zgod nie z pla -
nem, ale blok za cznie za ra biać jak będzie
pra co wał, a to jeszcz tro chę po trwa. Przy
obec nych ce nach ener gi wszy scy wy twór -
cy na wę glu ka mien nym ma ją pro ble my
z po kry ciem kosz tów sta łych, dla te go
wpro wa dze nie ryn ku mo cy w ja kiś spo sób
mo że nas wspo móc w po kry ciu na szych
kosz tów. Oczy wi ście no wy blok bę dzie
pro du ko wał i za ra biał, ale pó ki co pro du -
ko wać i za ra biać mu si sta ry ma ją tek, a ce -
ny po win ny być ta kie by śmy mo gli po pro -
stu żyć. Nie ste ty, pro blem z ce na mi ma ją
wszy scy pro du ku ją cy ener gię z wę gla ka -
mien ne go.

– J. Ja nas: – Tau ron przy jął po li ty kę dy -
wer sy fi ka cji port fe la pa li wo we go, któ ra
po win na za bez pie czać przed ry zy ka mi.
Tym cza sem, gdy się po pa trzy na to z punk -
tu wi dze nia obec ne go ryn ku i re gu la cji nie
da je to po czu cia ogra ni cze nia ry zyk. Oce -
nia jąc trzy ob sza ry: pa li wo wy, tech no lo -
gicz ny i ryn ko wy moż na po wie dzieć, że
w za kre sie pa liw ani OZE, ani wę giel, ani
w mniej szym stop niu też gaz nie two rzą
sta bil nych wa run ków do po dej mo wa nia
de cy zji. Naj ła twiej jest w sfe rze tech no lo -
gii – cho ciaż ta rów nież jest de ter mi no wa -
na pa li wa mi. Wresz cie, za gad nie nia zwią -
za ne z ryn kiem. W grę wcho dzą nie tyl ko
ce ny ener gii elek trycz nej, ale tak że upraw -
nie nia CO2, cer ty fi ka ty itd. Krót ko mó -
wiąc, na wet przy głę bo kiej dy wer sy fi ka cji
zmie rza ją cej do za bez pie cze nia ry zyk, nie
uzy sku je się te go, bo ża den z ryn ków nie
ma sta bil no ści. W efek cie, nie są do stęp ne
pa ra me try umoż li wia ją ce od po wiedź nie
tyl ko na py ta nie: w co in we sto wać, ale czy
w ogó le in we sto wać.

Dziś de cy zje in we sty cyj ne opie ra ją się
na pro gno zach zwią za nych z kształ tem
ryn ku po od sta wie niu wy eks plo ato wa nych
mo cy. Wy ko rzy stu jąc okre sy de ro ga cyj ne,
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Prof. dr hab. inż. Marian Miłek
– Wydział Elektrotechniki, Informatyki

i Telekomunikacji, Uniwersytet Zielonogórski

Jacek Janas
– Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji,

TAURON Wytwarzanie S.A.
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moż na jesz cze czę ścią mo cy po pra co wać
17,5 tys. go dzin, czy li mak sy mal nie do
2019 ro ku. Za kła da jąc 5. let ni cykl in we -
sty cyj ny, w przy szłym ro ku in we sty cje po -
win ny ru szyć. Ko zie ni ce – ru szy ły, Tau ron
– de cy zja w spra wie bu do wy du żej jed nost -
ki jest kwe stią naj bliż sze go okre su, w Sta -
lo wej Wo li in we sty cja re ali zo wa na wraz
z PGNiG jest już moc no za awan so wa na.
No we in we sty cje za stą pią wy co fy wa ne
jed nost ki. Już dzi siaj nikt nie pa mię ta
o wy łą czo nej Elek trow ni Ha lem ba, od sta -
wi li śmy tak że dwa blo ki 120 MW w Elek -
trow ni Ła gi sza. Z ko lej ny mi 8 blo ka mi 120
MW nie dłu go sta nie się to sa mo. Na to miast
ry nek ener gii już obec nie bez tych blo ków
ma pro ble my. Dzi siaj 5 z tych blo ków pra -
cu je w wy mu sze niu, pro duk cja z OZE nie
da je nam bi lan so wa nia za po trze bo wa nia.
Dziś rze czą pod sta wo wą jest aby śmy do -
mknę li te re gu la cje, któ re są w na szych rę -
kach, bo za chwi lę bę dzie za póź no na po -
dej mo wa nie de cy zji in we sty cyj nych.

– M. Mi łek: – W 2016 r. wej dzie w ży cie
dy rek ty wa, o któ rej jesz cze dzi siaj gło śno
się nie mó wi. Za war te w niej gra nicz ne
war to ści emi sji wy eli mi nu ją wie le blo ków,
bo nie bę dą speł nia ły wy ma ga nych kry te -
riów.

– R. Po po wicz: – W Ko mi sji Eu ro pej -
skiej opra co wa no kil ku set stro ni co wy do -
ku ment za wie ra ją cy pro po zy cje re duk cji
emi sji za nie czysz czeń po 2018 ro ku. Ogra -
ni cze nia ja kie pro po nu je się w tym do ku -
men cie ma ją dra koń ski wy miar, a żad na
z pol skich elek trow ni na wet nie zbli ża się
do tych pa ra me trów. I tam na wet nie cho dzi
głów nie o CO2, ale o wie le in nych za nie -
czysz czeń m.in. SO2, rtęć itp. Po wo ła ny
zo stał ze spół, któ ry ana li zu je ten ma te riał.
Wy glą da jed nak na to, że Ko mi sja jest zde -
ter mi no wa na aby te pro po zy cje wpro wa -
dzić w ży cie. I nie tyl ko no we elek trow nie
bę dą mu sia ły być do sto so wa ne do tych wy -
mo gów, ale rów nież sta re. Bę dzie to sta no -
wi ło dla na szej elek tro ener ge ty ki nie tyl ko
ogrom ne wy zwa nie, ale wręcz za gro że nie.
• Na ure gu lo wa nia po wsta ją ce w Unii

wpływ ma my nie wiel ki, a wła ści wie ża den.
Tu mo że my je dy nie po wie dzieć – „mle ko
się roz la ło” i na le ży się na uczyć z tym
żyć. Z kolei ure gu lo wa nia kra jo we na le ży
tak kon stru ować aby m.in. ogra ni czyć ry -
zy ko in we sto rów, za chę ca jąc ich w ten
spo sób do bu do wy no wych sys te mo wych
źró deł mo cy. Pod kre ślam źró deł mo cy,
a nie w ogó le źró deł. Ist nie je bo wiem pew -
na re la cja źró deł sys te mo wych do od na -
wial nych, któ ra mu si być za cho wa na, bo
ina czej nie bę dzie za pew nio ne bez pie czeń -
stwo dzia ła nia sys te mu. W związ ku z tym
nie moż na w spo sób nie kon tro lo wa ny roz -
wi jać od na wial nych źró deł ener gii,
zwłasz cza tych nie ste ro wal nych.

– M. Olej ni czak: – My już stwo rzy li -
śmy, a UE bu du je eu ro pej ski jed no skład ni -

ko wy („tyl ko ener gia”) ry nek ener gii elek -
trycz nej. Za ło że nie by ło ta kie, że efek tem
ma być jak naj tań sza ener gia, któ rej ce ny
bę dą się wy rów ny wa ły. I to za czy na dzia -
łać. W tym mo de lu, gdy otwo rzy my gra ni -
ce dla ener gii i jej ce na na pol skim ryn ku
bę dzie za wy so ka, to bę dzie my ją im por to -
wa li. Z ko lei je śli ce ny na szej ener gii bę dą
ni skie na gieł dzie, bę dą cej w pew nym sen -
sie po śred ni kiem w tej wy mia nie, to pol ska
ta nia ener gia bę dzie eks por to wa na.

Każ dy pro du cent pa trząc na to co się
dzie je ma dwie opcje: stra te gię krót ko ter -
mi no wą i stra te gię dłu go ter mi no wą. Na

ryn ku jed no skład ni ko wym, któ re go je dy -
nym skład ni kiem jest ener gia, re ali za cja
stra te gii dłu go ter mi no wej jest nie zwy kle
trud na, o czym Pa no wie już tu mó wi li.

Co zaś ty czy ryn ku mo cy. Gło sy w UE są
ta kie: roz ma wiaj my o tym, ale nie po dej -
muj my dzia łań, któ re bę dą sta no wi ły za -
gro że nie dla ce lu ja ki so bie za ło ży li śmy,
czy li wpro wa dze nie ryn ku ener gii do koń -
ca 2014 r. In dy wi du al ne, wg róż nych roz -
wią zań w po szcze gól nych kra jach, wpro -
wa dze nie ryn ku mo cy mo gło by za kłó cić
wpro wa dze nie wspólne go ryn ku ener gii.
Dziś jest na to miast czas na roz mo wę o tym
jak ry nek mo cy po wi nien wy glą dać.

By łem świad kiem wy po wie dzi pro mi -
nent ne go przed sta wi cie la ener ge ty ki skie -
ro wa nej do re pre zen tan ta Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, któ ry za rzu cił Unii peł ną od po wie -
dzial ność za ba ła gan ja ki pa nu je obec nie
w ener ge ty ce. Przy to czył li stę po su nięć
błęd nych, czę sto sprzecz nych co do skut -
ków, któ re się po tem ko ry gu je. To jed na
stro na me da lu. Dru ga, zwią za na jest z od -
po wie dzią na py ta nie, któ re tu już pa dło:
czy moż na roz wi jać OZE bez kon tro li i ba -
cze nia na ich re la cje do ener ge ty ki sys te -
mo wej? Je że li spoj rzy się na Niem cy, to
od po wiedź na to py ta nie brzmi – moż na.
Nie ma ją wy star cza ją cych zdol no ści prze -
sy łu ener gii z pół no cy kra ju na po łu dnie,
nie ma ją wy star cza ją cych re zerw i zdol no -
ści re gu la cyj nych, a mi mo to ener gię
z OZE pro du ku ją. Nie ste ty, kosz tem kra -
jów są sied nich np. Pol ski i Czech wy sy ła -
jąc przez gra ni cę nad wyż ki ener gii w po -
sta ci tzw. prze pły wów ko ło wych.

Rów nież w Pol sce trwa obec nie dys ku sja
na te mat, jak po wi nien wy glą dać mo del
ryn ku mo cy. Dla mnie po wi nien on mieć
kil ka cech: być trans pa rent ny, nie ko rzy -
stać z po mo cy pu blicz nej i mu si po sia dać
istot ne uza sad nie nie ja kiej mo cy nam po -
trze ba np. mo cy szczy to wej, re gu la cyj nej,
od po wied nio ści mo cy do po trzeb sys te mo -
wych, mo cy bier nej itd. Krót ko mó wiąc,
ana li zy mu szą po twier dzać, że ta ka a nie
in na moc, w tym kon kret nie miej scu
i w tym cza sie jest po trzeb na. Mu si być do -
kład nie wia do me ko go i dla cze go wspie ra -
my.

Mo wa tu by ła wcze śniej o tym jak kiep -
sko ma ją się elek trow nie ga zo we. Te mat
ten był rów nież po ru sza ny na spo tka niu
ACER w Lju bja nie, gdzie je den z uczest -
ni ków spo tka nia po wie dział: – no i do -
brze, ma my wresz cie szan sę na ci sku na
pro du cen tów ga zu, któ rzy je śli nie zro zu -
mie ją, że mu szą ob ni żyć ce ny ga zu, to się
tak skoń czy, że za po trze bo wa nie na gaz
bę dzie dra stycz nie spa dać – bez ko men -
ta rza.
• Ce le, któ re wy zna czy ła so bie Unia Eu -

ro pej ska wpro wa dza jąc ry nek ener gii, są
w za sa dzie osią ga ne. Uzy sku je my ra cjo -
na li za cję cen ener gii, roz sze rza nie ryn ku

Konrad Purchała
– Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Energii,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Maciej Olejniczak
– Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu,

Towarowa Giełda Energii S.A.
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do ska li eu ro pej skiej. Ty le, że ry nek tyl ko
ener gii nie ge ne ru je sy gna łów dla in we -
sto rów do bu do wy no wych mo cy. W tym
miej scu ro dzi się py ta nie: czy w ra mach
ryn ku tyl ko ener gii jest moż li we ogra ni -
cze nie ry zy ka in we sty cyj ne go dla ko niecz -
nych źró deł sys te mo wych? Ko mi sja Eu ro -
pej ska – co nie po ko ją ce – twier dzi, że jest
to moż li we.

– S. Iwan: – Sy gna ły nad cho dzą ce z Ko -
mi sji Eu ro pej skiej w cią gu ostat nie go pół -
ro cza do wo dzą, iż zda ła so bie ona spra wę
z te go pro ble mu. Wska za ne już zo sta ły in -
sty tu cje, któ re ma ją się nim za jąć. Swo je
pro ble my, nie wda jąc się w szcze gó ły,
z ener ge ty ką ma ją Fran cu zi oraz Niem cy.
Z cza sem jed nak wszy scy zde rzą się z tym
sa mym pro ble mem – pro ble mem od two -
rze nia mo cy. Do brze, że KE to do strze gła.

– K. Pur cha ła: – Wiel ka Bry ta nia jest
tym kra jem eu ro pej skim, któ ry ma naj bar -
dziej za awan so wa ne pra ce nad ryn kiem
zdol no ści wy twór czych. Praw do po dob nie
w przy szłym ro ku od bę dą się pierw sze au -
kcje zdol no ści wy twór czych. Dość za -
awan so wa na w tym wzglę dzie jest rów nież
Fran cja, gdzie pra ce zo sta ły nie co przy ha -
mo wa ne w związ ku ze zmia ną rzą du. Ja ko
cie ka wost kę po dam, że w czerw cu śred nia
ce na hur to wa ener gii wy nio sła tam ok. 23
eu ro za MWh. 16 czerw ca, gdy Fran cja by -
ła na „mu si ku eks por to wym” wy ni ka ją cym
z ni skie go po zio mu za po trze bo wa nia kra -
jo we go w po łą cze niu z ma ło ela stycz ny mi
elek trow nia mi ją dro wy mi, ce na hur to wa
osią gnę ła po ziom –200 eu ro za MWh.
•Nie zwra ca nie uwa gi na re la cje mię dzy

źró dła mi sys te mo wy mi i OZE pro wa dzi
do pa ra dok sów na ryn ku ener gii. Nie spo -
sób ina czej na zwać sy tu acji sprze da ży
ener gii za ujem ną ce nę. To sa mo dzie je się

w Niem czech, gdzie ry nek ener gii jest ka -
ry ka tu ral ny... 

– K. Pur cha ła: – Stru mień pie nię dzy,
któ ry w Niem czech pły nie do OZE jest
oko ło dwu krot nie więk szy niż ten, któ ry
pły nie do ener ge ty ki kon wen cjo nal nej,
pod czas gdy ener gia z OZE po kry wa oko ło
czwar tą część nie miec kie go za po trze bo wa -
nia.
• To sta wia nas przed wy zwa niem aby

unij ne ure gu lo wa nia praw ne na bra ły
nor mal no ści.

– M. Mi łek: – Mam ogrom ny sza cu nek
dla te go co zro bi ła gieł da ener gii, przez
któ rą prze cho dzi 83% ener gii na ryn ku.
Jed nak eu ro pej skie go ryn ku ener gii nie da
się szyb ko stwo rzyć. Dla te go, że ce ny
ener gii w róż nych kra jach UE kształ tu ją się
jak 1: 2,5 i nie da się ich szyb ko wy rów nać.
Unia stwo rzy ła więc sie dem ryn ków lo kal -
nych, któ re ma ją być eta pem przej ścio wym
do po wsta nia eu ro pej skie go ryn ku ener gii
– Pol ska zo sta ła włą czo na do dwóch ta kich
ryn ków lo kal nych. Ko lej nym ogra ni cze -
niem są po łą cze nia trans gra nicz ne. Ener -
gia, nie ste ty, pły nie od po ten cja łu wyż sze -
go do niż sze go i to ile ener gii uda się „prze -
pchnąć” przez ja kąś li nię za le ży od roz kła -
du po ten cja łów wę złów sie ci, a ob cią żal -
ność prą do wa li nii sta no wi tyl ko kry te rium
gra nicz ne. 

Mó wi li śmy tu o tym, że to co wy my śli ła
Unia trze ba wdro żyć u nas w kra ju. Ty le, że
wie le roz wią zań unij nych zo sta ło zbu do -
wa nych na fał szy wych pod sta wach – do ty -
czy to szcze gól nie pro ble mów z emi sją
CO2. Spójrz my na OZE tro chę z in nej stro -
ny – przez pry zmat bez pie czeń stwa ener -
ge tycz ne go. Obec nie prze szło 50% pa liw
pier wot nych Unia im por tu je, a za kil ka na -

ście lat bę dzie im por to wa ła bli sko 80%
tych pa liw. Wia do mo co mo że ozna czać
choć by nie wiel kie za wi ro wa nie sy tu acji
po li tycz no -mi li tar nej w re jo nie Za to ki Per -
skiej. Wschod ni kie ru nek do staw też nie
jest pew ny. Dla te go głów nym dro go wska -
zem unij nej po li ty ki ener ge tycz nej po win -
no być bez pie czeń stwo ener ge tycz ne. Na
ener ge ty kę od na wial ną trze ba więc po pa -
trzeć nie przez pry zmat CO2 lecz z punk tu
wi dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go
Unii i każ de go z jej kra jów z osob na. To
stwier dze nie po win no sta no wić uza sad nie -
nie roz wo ju OZE. Że OZE dro żej kosz tu ją.
Zgo da, ale bez pie czeń stwo ener ge tycz ne
mu si kosz to wać. Dla te go ra cjo nal ne do fi -
nan so wa nie roz wo ju OZE, po przez pry -
zmat bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, jest
więc w peł ni uza sad nio ne.

Bra ku je me cha ni zmów wspo ma ga ją -
cych in we sty cje. Ta kim me cha ni zmem by -
ły kon trak ty dłu go ter mi no we. Zo sta ły zli -
kwi do wa ne, ale w to miej sce nie po ja wił
się in ny spo sób wspo ma ga nia in we sty -
cji. I pro szę za uwa żyć, ile od te go cza su
wy bu do wa no no wych blo ków? A mi ni mal -
ne po trze by in we sty cyj ne w za kre sie bu do -
wy no wych blo ków to 1000 MW mo cy
rocz nie. W ener ge ty ce gro zi nam bar dzo
po waż na za paść. Ktoś, kie dyś w tym gma -
chu, w któ rym roz ma wia my po wie dział:
– „de cy den tów otrzeź wi ły by dwie po rząd -
ne za pa ści sys te mu”. Chciał bym przy po -
mnieć: rok 2006, 25 czerw ca, tem pe ra tu ra
jak pod czas te go rocz nych upa łów, kli ma ty -
za to ry pra cu ją na peł nej mo cy, po tęż ne ob -
cią że nie sys te mu mo cą bier ną i w tej sy tu -
acji o godz. 13.08 „wy la tu je” Ostro łę ka
i pół noc no -wschod nia Pol ska zo sta je bez
na pię cia, aż do pra wo brzeż nej War sza wy.
To za po wiedź te go co nas mo że cze kać.

Ryszard Popowicz
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby

Dr Mirosław Duda
– ARE

Zygmunt Rachfalski
– Doradca Zarządu ds. Technicznych,

ENEA Wytwarzanie S.A.



Naj więk szą bo lącz ką pol skiej ener ge ty ki jest nie sta bil ność pra -
wa. Usta wa o OZE two rzy się, ko lej ne wer sje są dia me tral nie róż -
ne, trwa ją na ci ski grup lob by stycz nych. Z tej dys ku sji po wi nien
wy pły nąć pod ad re sem rzą du i par la men tu je den pod sta wo wy
wnio sek. Na le ży jak naj szyb ciej za koń czyć pro ce sy le gi sla cyj ne
w ob sza rze ener ge ty ki. Tak by układ uwa run ko wań po zwa la ją cych
za mknąć pla ny fi nan so we in we sty cji stał się wresz cie sa tys fak cjo -
nu ją cy i sta bil ny w dłuż szym okre sie cza su.

– S. Iwan: – Przy go to wu jąc się do tej dys ku sji za sta na wia łem
się nad tym ja kie już dziś są do stęp ne na rzę dzia po zwa la ją ce coś
zro bić w za kre sie po li ty ki do ty czą cej mo cy. I z Pra wa ener ge tycz -
ne go wy no to wa łem so bie pa rę punk tów, z któ rych wy ni ka, że pew -
ne na rzę dzia jed nak ist nie ją. Ty le, że one mó wią „na le ży zro bić”,
np. co ope ra tor po wi nien czy też mo że zro bić a trze ba by jesz cze
do te go do po wie dzieć jak fi nan so wać za ku py, ja ko że te pie nią dze
trze ba bę dzie umie ścić w ta ry fie. Gdy by by ły kon trak ty dłu go ter -
mi no we, tych pro ble mów by nie by ło.
• Pra wo nie za bra nia pod pi sy wa nia kon trak tów dłu go ter mi no -

wych, tyl ko nie z ope ra to rem, jak to by ło w prze szło ści. Ta me to -
da jest za sto so wa na w Fin lan dii przy oka zji bu do wy elek trow ni
ją dro wej i zo sta ła za twier dzo na przez Ko mi sję Eu ro pej ską.

– J. Ja nas: – Ry nek jest faj ny, idzie my w kie run ku mi ni ma li -
za cji cen, udraż nia nia prze sy łów. Dzi siaj ma my to war, któ rym
mo że my han dlo wać. Mo że my wy kre ować bar dzo do bry me cha -
nizm pro su menc ki. Za lat kil ka, w związ ku z wy ge ne ro wa niem
bar dzo wy so kich cen, kon su men ci sa mi szyb ko ogra ni czą swo je
za po trze bo wa nie. Bo bę dzie to je dy ny me cha nizm do sto so wa nia
się do ryn ku przy ogra ni czo nej pro duk cji ener gii. Me cha nizm
ogra ni cza ją cy za ra zem stan dard ży cia. To w kon wen cji żar to bli -
wej.

Po waż nie zaś, zbyt moc no kie ru je my się krót ko ter mi no wy mi
per spek ty wa mi i ana li zą rocz ną. Tym cza sem, w ener ge ty ce bi lan -
so wa nie się po win no być na po zio mie mi ni mum 7 lat. To trze ba
uświa do mić.

Roz ma wia my tu o ener gii elek trycz nej. Tym cza sem ol brzy mie
za gro że nie po ro ku 2016 do ty czy cie płow nic twa, bo cie pła nie za -
im por tu je my. De fi ni cja „wspól ny ko min” mo że ogra ni czyć po ło -
wę mo cy. Co zro bi od bior ca gdy się go po zba wi cie pła, na wet gdy
po in for mu je się go o tym dwa la ta wcze śniej?

Są dzę że wy twór com nie cho dzi wy łącz nie o do dat ko we pie nią -
dze. Ocze ku je my ja snych sy gna łów by wła ści wie do sto so wać się
do sy tu acji ja ka nas cze ka. Przy kła dem jest zmniej sze nie kosz tów
oso bo wych, w Tau ron Wy twa rza nie za trud nie nie spa dło z 5700
do 4 tys. osób. To jest kosz to we do sto so wa nie się do wy ma gań ryn -
ku. Na to trze ba jed nak mieć czas by do sto so wać się spo łecz nie,
tech no lo gicz nie, fi nan so wo.

– M. Mi łek: – Brak per spek ty wicz ne go my śle nia spra wia, że
„sprawy pil ne od su wa ją na plan dal szy sprawy waż ne”.

– S. Iwan: – Cen na tu by ła uwa ga o cie płow nic twie, w któ rym
moc za mó wio na jest dwa ra zy więk sza (po nad 40 tys. MW) niż
w elek tro ener ge ty ce.

– M. Olej ni czak: – Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne mo że być
trak to wa ne w trzech per spek ty wach. Krot kookre so wej i tu ry nek
da je so bie ra dę. W śred niookre so wej ra dą mo gą być dzia ła nia,
o któ rych wcze śniej mó wił Pan Se na tor – tu ma waż ną ro lę
do speł nie nia ope ra tor. Bra ku je na to miast ram dla za gwa ran to wa -
nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go w per spek ty wie dłu go okre -
so wej.
• Ry nek ener gii jest po trzeb ny, bo po ma ga w ra cjo na li za cji

kosz tów. On do brze dzia ła w per spek ty wie krót ko - i śred nio okre -
so wej. Na to miast nie dzia ła do brze w per spek ty wie dłu go okre so -
wej, zwłasz cza we dług kry te rium bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.
Po win ni śmy sta rać się za rów no na fo rum unij nym, jak i kra jo -
wym uczu lać le gi sla to rów by pro jek tu jąc prze pi sy mie li na uwa -
dze dłu go ter mi no we bez pie czeń stwo do staw ener gii.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

DYSKUSJA REDAKCYJNA IIZZBBAA  GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA
EENNEERRGGEETTYYKKII

II  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA

Integruje
Doradza

Promuje

Integruje
Doradza

Promuje



 

Dyskusja  redakcyjna  

z Przeglądu Energetycznego 

 

 

Numer 4 

Grudzień 2013 



DYSKUSJA REDAKCYJNA

16

• Pro po no wał bym by śmy po ku si li się
o oce nę do tych cza so wych do ku men tów
okre śla ją cych po li ty kę ener ge tycz ną Pol -
ski. One za wie ra ją jak by czte ry ele men ty.
Pierw szy – to po li ty ka. Dru gi – oce na
stop nia re ali za cji po przed nie go do ku -
men tu. Trze ci – część ana li tycz no -ob li -
cze nio wa bę dą ca pró bą oce ny pew nych
ten den cji, któ rych moż na się spo dzie wać
w per spek ty wie 20. lat – za po trze bo wa nie
na ener gię, struk tu ra pa liw pier wot nych
itp. I, wresz cie, czwar ty – pro gram dzia -
łań wy ko naw czych, roz pi sa ny na urzę dy
ad mi ni stra cji pań stwo wej, bądź in ne od -
po wie dzial ne or ga ni za cje, in sty tu cje, co
nie kie dy zwią za ne jest z two rze niem ak -
tów praw nych. Na ogół pierw szy z tych
ele men tów nie bu dzi wąt pli wo ści. Po zo -
sta łe – ow szem.

– M. Mi łek: – Prze gląd ną łem do ku -
ment o na zwie „Pro gram dzia łań wy ko -
naw czych na la ta 2009–2012”, sta no wią -
cy za łącz nik do Po li ty ki Ener ge tycz nej
Pol ski do ro ku 2030. I ja kie z owe go
„oglą du” na su wa ją się wnio ski? Otóż
10–15% na kre ślo nych tam za dań dla te go
prze dzia łu cza so we go zo sta ło zre ali zo wa -
nych, 20% znaj du je się na róż nych eta -

pach re ali za cji, zaś re ali za cja oko ło 60%
za dań wła ści wie nie zo sta ła roz po czę ta,
a koń czy się 2013 rok. Przy czym, po -
wiedz my so bie szcze rze, to na wet do brze,
że nie któ re z dzia łań nie zo sta ły roz po czę -
te w wy mia rze ja ki zo stał za pi sa ny. Mam

tu na my śli choć by CCS. Nad mier nie
opty mi stycz nie roz pi sa ne zo sta ły tak że
dzia ła nia do ty czą ce ener ge ty ki ją dro wej.
Mo wa by ła tak że o wspar ciu ko ge ne ra cji,
któ re go dziś nie ma. Mó wi ło się tak że
o stwo rze niu wa run ków praw nych umoż -

W Mi ni ster stwie Go spo dar ki trwa ją pra ce nad ko lej nym do ku men tem okre śla ją cym po li ty kę ener ge tycz -
ną Pol ski w ho ry zon cie naj bliż szych 20–30 lat. Bę dzie to już czwar ty ta ki do ku ment, co po zwa la oce nić je -
go zna cze nie i sku tecz ność, a tak że traf ność za war tych w nim pro gnoz i pla no wa nych re ak cji na zmie nia -
ją ce się uwa run ko wa nia, wy ni ka ją ce z ak tu al ne go sta nu re la cji po li tycz nych i go spo dar czych na świe cie.
Szcze gól ne zna cze nie ma tu po li ty ka ener ge tycz na Unii Eu ro pej skiej, któ ra obec nie ma dla nas prze cież
cha rak ter do ku men tu we wnętrz ne go. W tym kon tek ście ce lo we wy da je się po sta wie nie ogól ne go py ta nia:
ja kie w „Po li ty ce ener ge tycz nej Pol ski” po win ny być re la cje mię dzy aspek ta mi po li tycz ny mi a go spo dar -
czy mi?

Na ten te mat war to dys ku to wać, tym bar dziej, że py ta nie po sta wio ne wcze śniej moż na roz sze rzyć na sze -
reg szcze gó ło wych pro ble mów. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze glą -
du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci -
li śmy te ma to wi, pod ha słem „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski – ile po li ty ki, a ile go spo dar ki?”

Spo śród za pro szo nych go ści udział w dys ku sji wzię li:
– To masz Dą brow ski – Dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki w Mi ni ster stwie Go spo dar ki,
– Dr Mi ro sław Du da – ARE,
– Dr inż. Sta ni sław Iwan – Se na tor RP, Wi ce prze wod ni czą cy Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki,
– Prof. dr hab. inż. Ma rian Mi łek – Uni wer sy tet Zie lo no gór ski,
– Ma rian Stru mił ło – Wi ce pre zes Za rzą du Dal kia Pol ska S.A.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan dow ski, Po li tech ni ka War szaw ska

– mo de ra tor dys ku sji oraz Ry szard Po po wicz, za stęp ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby.
Da lej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

Polityka energetyczna Polski
– ile polityki, a ile gospodarki?
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li wia ją cych lub wręcz wy mu sza ją cych za -
an ga żo wa nie się jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go w two rze nie gmin nych pla -
nów za opa trze nia w cie pło, ener gię elek -
trycz ną i pa li wa ga zo we. Te go nie ma. Nie
na stą pi ło za kła da ne w po li ty ce zak ty wi -
zo wa nie w ob sza rze ener ge ty ki wo je -
wództw i gmin. Krót ko mó wiąc, część za -
pi sów w do ku men cie brzmi do brze, a wy -
szło – jak zwy kle.
• Być mo że na ad mi ni stra cję na ło żo no

zbyt du żo zo bo wią zań w sto sun ku do jej
moż li wo ści. Je śli tak, jest to błę dem. Na -
kła da ne za da nia po win ny być ade kwat ne
do moż li wo ści re ali za cyj nych.

– S. Iwan: – Gdy prze glą dam „Po li ty kę
ener ge tycz ną Pol ski do ro ku 2030”, jak
rów nież za łącz ni ki do niej, w tym pro -
gram dzia łań wy ko naw czych, to mo je od -
czu cia są bar dziej po zy tyw ne niż te, o któ -
rych mó wio no tu wcze śniej. Otóż, we dług
mnie, więk szość za dań ja kie zo sta ły za pi -
sa ne, w ta ki czy in ny spo sób, zo sta ła jed -
nak pod ję ta. Nie za po mi naj my tak że
o tym, że ma my do czy nie nia z nie zwy kle
dy na micz ną sy tu acją. W prio ry te tach za -
pi sa nych w do ku men tach nie by ło fo to -
wol ta iki, a ona nam się dy na micz nie roz -
wi ja. Z ko lei by ła za pi sa na bio ma sa,
w tym współ spa la nie, a dziś wia do mo, że
bę dzie my od nie go od cho dzi li. W ob sza -
rach wę gla, ga zu, ro py chy ba rze czy wi -
ście roz pi sa no zbyt du żo za dań i zbyt
szcze gó ło wych. Stąd bie rze się wra że nie,
że wie lu spraw nie pod ję to. W do dat ku
funk cjo nu je my w nie zwy kle nie pew nym
oto cze niu, co rów nież rzu tu je na re ali za -
cję róż nych za ło żeń.

Są dzę, że w tych wa run kach rze czą ab -
so lut nie nie zbęd ną jest ja sne usta le nie
na ile w ob sza rze po li ty ki ener ge tycz nej
my, ja ko kraj, je ste śmy nie za leż ni, su we -
ren ni, sa mo dziel ni, w ja kim za kre sie mo -
że my sa mi de cy do wać, w sy tu acji gdy de -
cy du ją cą ro lę gra po li ty ka Unii Eu ro pej -
skiej. W ta kiej kon fi gu ra cji szcze gól ne go
zna cze nia na bie ra gra pro wa dzo na przez
nasz rząd na fo rum UE. Jest to waż ne za -
rów no dla po wo dze nia po li ty ki ja ką
przyj mie my, jak i przy szło ści Pol ski.

– M. Du da: – Nie mam za strze żeń do
przy ję tych kie run ków po li ty ki ener ge tycz -
nej, bo one wszyst kie są słusz ne. Nie ste ty,
ist nie je zja wi sko „nad mia ru słusz nych
idei”. W związ ku z tym ko niecz ne jest
usta le nie prio ry te tów. Trze ba więc np.
usta lić za da nia do za ła twie nia w try bie pil -
nym i ta kie, któ re moż na za ła twić tro chę
póź niej. Po za tym, okre ślo ne za da nia wy -
ko ny wa ne są przez wie le pod mio tów. Nie
wy star czy więc np. do bra ini cja ty wa Mi -
ni ster stwa Go spo dar ki, bo zde rza się ona
z uzgod nie nia mi mię dzy re sor to wy mi, grą
róż nych in te re sów. I owa  do bra  ini cja ty wa
za czy na ob ra stać w róż ne go ro dza ju za -
strze że nia. Do dal szych de bat tra fia więc

pro po zy cja okro jo na, peł na kom pro mi sów
ma ją cych po go dzić sprzecz ne in te re sy po -
szcze gól nych re sor tów. To na stęp nie, po
we ry fi ka cji przez biu ro le gi sla cyj ne rzą du,
tra fia na Ra dę Mi ni strów – gdzie nie wie le
się dzie je – i wresz cie lą du je w ko mi sjach
sej mo wych, a po tem se nac kich. Tam roz -
po czy na się bi twa. Tym bar dzie za ja dła, że
na po sie dze nia ko mi sji, w imię źle po ję tej
de mo kra cji, przy cho dzi co raz wię cej za -
pra sza nych róż nych osób, głów nie lob by -
stów. Owo cem są do star cza ne, na pierw -
sze czy też dru gie czy ta nie, do ku men ty za -
wie ra ją ce wie le po kręt nych sfor mu ło wań.
I o ile pew ne idee, kie run ki są słusz ne

i kla row ne, o ty le ich re ali za cja praw na za -
czy na się gma twać. Są dzę, że war to by się
za sta no wić, co ze słusz nych idei po li ty ki
ener ge tycz nej zo sta ło w pro ce sie le gi sla -
cyj nym na ty le za gma twa ne, znie kształ co -
ne, że sta ło się trud ne do re ali za cji.

Po dam przy kład. Wy ni ka ją cy z dy rek -
ty wy obo wiąz ko wy udział ener gii od na -
wial nej w struk tu rze ener gii fi nal nej,
w trak cie re ali za cji zo stał  przy pi sa ny
przed się bior stwom sprze da ją cym ener gię
od bior com fi nal nym. Tym cza sem, w dy -
rek ty wie, w spo sób jed no znacz ny, obo -
wiąz ka mi w tym wzglę dzie obar czo ne
jest pań stwo. Wy ge ne ro wa ło to nie zwy kle
skom pli ko wa ny sys tem wdra ża nia tej dy -
rek ty wy z  ogrom nym ob sza rem  kosz tow -
nej spra woz daw czo ści do ty czą cej wy ko -
na nia obo wiąz ków. Me cha ni zmy re ali za -
cyj ne są nie zwy kle waż ne. Po win ni śmy
o tym pa mię tać przy two rze niu ko lej nych
po li tyk Te me cha ni zmy mu szą być sku -
tecz ne, pro ste w re ali za cji, a nie za ciem -
nia ją ce ob raz.

– M. Stru mił ło: – Z więk szo ścią wcze -
śniej za pre zen to wa nych po glą dów w zu -
peł no ści się zga dzam. Oba wiam się by
ko lej na po li ty ka nie by ła „uciecz ką do
przo du”. Bra ku je mi rze tel ne go pod su mo -
wa nia do tych cza so wej po li ty ki. Od po -
wie dzi na py ta nia: co zro bi li śmy i na ile
do brze, a na ile źle, cze go nie zro bi li śmy
i dla cze go itp.? Od po wiedz my też so bie
w spo sób naj prost szy na py ta nie: co to
jest ta po li ty ka ener ge tycz na? Otóż jest to
pe wien sce na riusz dzia łań pań stwa
w pew nym ob sza rze i w pew nej rze czy wi -
sto ści, na któ rą czę ścio wo ma my wpływ,
czę ścio wo zaś nie ma my wpły wu. Na
pod sta wie te go sce na riu sza przed się bior -
stwa bu du ją wła sne sce na riu sze, zgod ne
z po li ty ką i pra wem. W tym sce na riu sze
roz wo jo we, w któ rych naj waż niej sze są
czas i pie nią dze. Oczy wi ście ma ją na dzie -
ję, że za ło żo na po li ty ka bę dzie kon se -
kwent nie re ali zo wa na, gro ma dzą pie nią -
dze, no i co? Był pięk ny sce na riusz wspie -
ra nia du żej ko ge ne ra cji i w szcze gól no ści
roz wo ju ma łej. Ma my w Dal kii Pol ska 30
du żych in sta la cji i ileś tam ma łych. Stwo -
rzy li śmy wie le pro jek tów ma łych in sta la -
cji, uru cho mi li śmy dwie i za trzy ma li śmy
je. Wy bu do wa li śmy pięć in sta la cji bio ma -
so wych, trzy już sto ją, za sta na wia my się
kie dy od sta wić dwie ostat nie. Ja ko przed -
się bior cy wpi sa li śmy się w sce na riusz za -
pi sa ny w po li ty ce ener ge tycz nej i mie li -
śmy pra wo ocze ki wać, że bę dzie on re ali -
zo wa ny. Dziś ro bi my ana li zy, czy je śli od -
sta wi my blo ki w ko ge ne ra cji, bę dzie my
pro du ko wa li pa rę i bez po śred nio prze twa -
rza li ją na cie pło, po mi ja jąc tur bi ny ge ne -
ru ją ce nam stra ty, to nie bę dzie nam ta -
niej.

Nie da się prze rzu cić obo wiąz ku roz -
wo ju od na wial nych źró deł ener gii na

Dr Mirosław Duda
– ARE

Tomasz Dąbrowski
– Dyrektor Departamentu Energetyki

w Ministerstwie Gospodarki
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przed się bior stwa, bo ja, ja ko przed się -
bior ca, ku pię so bie po zwo le nie do emi sji
CO2 za miast roz wi jać OZE. Za roz wój
OZE od po wie dzial ne jet pań stwo. I je śli
pań stwo te go za da nia nie zre ali zu je, to
ono nie zo sta nie zre ali zo wa ne w sto sow -
nym wy mia rze i w sto sow nym cza sie.
• Ma my ta ką ce chę, że dys ku tu jąc

o pew nych błę dach, nie wła ści wych kie -
run kach dzia łań na tych miast per so na li -
zu je my to. Tzn. za miast roz ma wiać
o isto cie pro ble mu, czy li co ro bi my źle
i jak to po pra wić, przede wszyst kim szu -
ka my win nych. To na tych miast wy klu cza
i ra cjo nal ną dys ku sję, i na stęp nie ra cjo -
nal ne dzia ła nie. Żad ne go z do tych cza so -
wych do ku men tów po li ty ki ener ge tycz nej
nie oce nio no w ode rwa niu od per so na -
liów, czy li na płasz czyź nie czy sto me ry to -
rycz nej.

– T. Dą brow ski: – Pa dło tu wcze śniej
stwier dze nie, że two rze nie nie ja ko po li -
tycz nej czę ści do ku men tu po li ty ki ener -
ge tycz nej, jest za da niem naj ła twiej szym.
Nie zga dzam się z tym. Obec nie znaj du je -
my się na eta pie gdy trze ba bę dzie roz -
strzy gnąć kil ka dy le ma tów o zna cze niu
po li tycz nym, któ re mo gą mieć ogrom ne
skut ki spo łecz ne. Go dze nie, zgry wa nie
tych dwóch sfer jest za wsze nie zwy kle
trud ne.

Kwe stia re ali za cji po li ty ki ener ge tycz -
nej. Oczy wi ście wśród za pla no wa nych
dzia łań są ta kie, któ rych nie wy ko na no,
bo by ły za pla no wa ne mo że zbyt am bit nie.
In nych nie wy ko na no, bo zmie ni ły się
wa run ki ze wnętrz ne, nie za leż ne od rzą du.
Ale wśród tych nie wy ko na nych za dań są
tak że za da nia ko niecz ne do re ali za cji,
o wy ko na nie któ rych ape lu je się od lat.

Zga dzam się, że pra ca nad ko lej nym
do ku men tem po li ty ki ener ge tycz nej po -
win na się roz po cząć od rze tel nej oce ny te -
go co się do tych czas uda ło, a cze go nie
uda ło się zro bić. Ta oce na zo sta nie przy -
go to wa na i bę dzie pu blicz nie do stęp na.
• Bra ku je mi, przed opra co wa niem ko -

lej ne go do ku men tu po li ty ki dys ku sji
o pew nych, złych me cha ni zmach. Przy -
kła dem cer ty fi ka ty, ry nek cer ty fi ka tów,
któ re są złym roz wią za niem. Ten sys tem
jest sto sow ny w mniej szo ści kra jów eu ro -
pej skich. Tym cza sem, nie ma pró by je go
zmia ny. Ta kich przy kła dów jest wię cej.

– T. Dą brow ski: – Wró cę jesz cze do
stwier dze nia, ja kie tu wcze śniej pa dło,
o „nad mia rze słusz nych idei”. Ten przy -
pa dek chy ba rze czy wi ście do ty czy po li ty -
ki ener ge tycz nej. Za ma ło przy wią zu je my
uwa gi do wy zna cze nia ja snych prio ry te -
tów. Co zaś ty czy nie do stat ku dys ku sji, to
nie za po mi naj my, że po li ty ka ener ge tycz -
na jest do ku men tem wska zu ją cym stra te -
gicz ne kie run ki dzia ła nia. I dys ku sja na
ich te mat, przy oka zji opra co wy wa nia po -
li ty ki, jest istot nie uza sad nio na. Je śli na -

to miast cho dzi o roz wią za nia szcze gó ło -
we, to one są, z punk tu wi dze nia przed się -
biorstw, pro ble ma mi bie żą cy mi. To mo że
za brzmi dra stycz nie, ale ma my, nie ste ty,
skłon ność do kon cen tro wa nia się na pro -
ble mach bie żą cych, przez co umy ka nam
ca ło ścio wy ob raz sy tu acji.

Dzi siaj, gdy dys ku tu je my o po li ty ce
ener ge tycz nej, po ja wia się wie le py tań,
na któ re trud no po waż nie i kom pe tent nie
od po wie dzieć. Dla przy kła du,– kwe stia
po dej ścia do po li ty ki kli ma tycz nej. Dziś
nie od bi ja się to bez po śred nio na dzia łal -
no ści przed się biorstw, ale w dłuż szej per -
spek ty wie mo że de cy do wać o ich kon ku -

ren cyj no ści i moż li wo ści prze trwa nia
na ryn ku. Ko lej ny przy kład, re struk tu ry -
za cja gór nic twa. W po przed nich po li ty -
kach pol ski wę giel miał być sta bi li za to -
rem na sze go bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go. Dziś kwe stia im por tu wę gla do Pol -
ski sta je się tak istot nym czyn ni kiem, że
bez re struk tu ry za cji na sze go gór nic twa,
nie bę dzie mo wy o je go kon ku ren cyj no -
ści. I sta nie pro blem, że al bo bę dzie my
mie li pol ski wę giel, al bo nie. W po li ty ce
ener ge tycz nej był uję ty tak że pro gram
uru cho mie nia ener ge ty ki ją dro wej. Wie le
dzia łań przy go to waw czych zo sta ło wy ko -
na nych. Dziś jed nak wa ha my się – co da -
lej? W ten spo sób stra te gicz ne prze są dze -
nia są od su wa ne w cza sie z wie lu wzglę -
dów – spo łecz nych, po li tycz nych, go spo -
dar czych. W dys ku sji o po li ty ce ener ge -
tycz nej pań stwa ta kie „du że kloc ki” po -
win ny de cy do wać o kształ cie ca ło ści. Do -
pie ro po tem na le ży dys ku to wać o jej prze -
ło że niu na funk cjo no wa nie przed się -
biorstw.

– M. Du da: – Po win ni śmy my śleć od -
waż nie o tych „du żych kloc kach” po li ty ki
ener ge tycz nej. Nie ste ty, tej od wa gi bra ku -
je. Do ty czy to m.in. pod ję cia de cy zji re -
struk tu ry za cyj nych w gór nic twie. Przy
czym ten brak od wa gi do strze gam od po -
cząt ku na szej trans for ma cji. Wbrew oczy -
wi stym fak tom po wie la się pew ne ste reo -
ty py jak ten, że bez pie czeń stwo ener ge -
tycz ne Pol ski za le ży od pol skie go wę gla.
Już, nie ste ty, co raz mniej, bo jest za dro gi
i trze ba to so bie bar dzo wy raź nie po wie -
dzieć.

„Klo cek” – ener ge ty ka ją dro wa jest ko -
lej nym, trud nym po li tycz nie  do prze -
łknię cia  kar to flem. Tu bra ku je w mia rę
rze tel nej i obiek tyw nej oce ny oraz od po -
wie dzi na py ta nie: a co bę dzie za 15–20
lat gdy nie bę dzie ener ge ty ki ją dro wej?

– T. Dą brow ski: – Te go nie bra ku je,
dys po nu je my ta ki mi ana li za mi. Po trzeb -
na jest na to miast od wa ga w po dej mo wa -
niu de cy zji po li tycz nych, prze są dza ją -
cych stra te gicz ne dy le ma ty pol skiej ener -
ge ty ki – o nie któ rych z nich już wspo -
mnia łem..

– M. Du da: – Mie li śmy na to miast po -
pu li stycz ne ha sła, że po co nam ener ge ty -
ka ją dro wa, gdy ma my ener ge ty kę od na -
wial ną.

– S. Iwan: – Ukła da nie „du żych kloc -
ków” w po li ty ce ener ge tycz nej za leż ne
jest od osta tecz ne go kształ tu po li ty ki kli -
ma tycz nej UE.

– M. Mi łek: – Owe „du że kloc ki” po li -
ty ki ener ge tycz nej, któ re to okre śle nie tak
bar dzo nam się tu spodo ba ło, nie są punk -
tem wyj ścia do jej two rze nia. Jest nim wi -
zja ener ge ty ki w per spek ty wie kil ku na stu
lat, któ rej te „kloc ki” są po chod ną. Je śli ta
wi zja nie jest wy pra co wa na, to nie ma się
co za bie rać za two rze nie po li ty ki ener ge -

Prof. dr hab. inż. Marian Miłek
– Uniwersytet Zielonogórski

Dr inż. Stanisław Iwan
– Senator RP, Wiceprzewodniczący

Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki



DYSKUSJA REDAKCYJNA

21

tycz nej. Pro szę za uwa żyć, że ostat nia zo -
sta ła opra co wa na w 2009 ro ku i już trze ba
ją zmie niać, bo jest nie ak tu al na. Po li ty ka
po win na być do ku men tem dłu go okre so -
wym, z któ re go wy ni ka np. stra te gia roz -
wo ju ko ge ne ra cji, czy stra te gia roz wo ju
OZE. One ze swej na tu ry, bę dą mu sia ły
być ak tu ali zo wa ne w krót kich okre sach
cza su. Re asu mu jąc, sta bil ność w stra te gii
dłu go fa lo wej w po li ty ce ener ge tycz nej
i ada pta cja do po trzeb chwi li w stra te -
giach kie run ko wych.

– S. Iwan: – Ja bym się na wet zgo dził
z mo im przed mów cą, że po żą da nym by -
ło by zbu do wa nie stra te gii na 15–20 lat,
w mia rę spój nej i kon kret nej. Tyl ko czy
jest to moż li we bez wie dzy na te mat te go
ja kie bę dą np. ce le re duk cyj ne emi sji za -
nie czysz czeń do ro ku 2020, 2030, itd.

– M. Stru mił ło: – Za łóż my, że zna my
te ce le, ma my wspa nia łą stra te gię. Ma my
za tem fun da ment. Tyl ko kto ma na nim
bu do wać in sta la cje? Je że li pań stwo – to
trze ba mó wić o po dat kach. Je śli przed się -
bior cy – to na le ży mó wić o ce nach. Mu si
być wy bór, o któ rym de cy du je okre ślo ne
in stru men ta rium praw ne. To ono ste ru je
rze czy wi sty mi kie run ka mi roz wo ju, a nie
lek tu ra „li te ra tu ry pięk nej” na ten te mat.
• Tym cza sem, za miast po dat ku po ja -

wia się pa ra po da tek, a za miast cen – ce -
ny re gu lo wa ne. I wte dy ma my to tal ny
cha os. Po li ty ka ener ge tycz na uzna wa na
jest za ob szar kom pe ten cji or ga nów Unii
Eu ro pej skiej. Ak tu al nie po le mi zu je my
w kra ju z wi zją po li ty ki wspól no ty do ro -
ku 2050. Pro gra mo wa ne są dzia ła nia,
któ re na stęp nie sta ną się obo wią zu ją ce
dla państw człon kow skich. Czy w tych
wa run kach ist nie je w ogó le po trze ba
usta le nia wła snej „Po li ty ki”? Czy nie
na le ża ło by opra co wać do ku ment, któ ry
miał by cha rak ter pla nu dzia łań w ce lu
re ali za cji po li ty ki wspól no to wej? Ja kie
są moż li we ob sza ry wła snej po li ty ki? Czy
nie po win no być miej sca na for mu ło wa -
nie na szej ra cji sta nu ja ko wy tycz nych
do ne go cja cji na sze go rzą du z or ga na mi
UE?

– M. Mi łek: – Za pi sy za war te w dy rek -
ty wach UE są obo wią zu ją ce. Dla te go też
mu szą być uwzględ nio ne w pra cach nad
po li ty ką ener ge tycz ną. Pew ne do świad -
cze nia w za kre sie pla nów dzia łań już ma -
my. Ar ty kuł 4 dy rek ty wy o OZE na ka zu je
każ de mu pań stwu opra co wa nie pla nu
dzia ła nia w ob sza rze ener ge ty ki od na -
wial nej, uzgad nia ne go na pew nym eta pie
prac z KE, na stęp nie ak tu ali zo wa ne go itd.
Czy do świad czeń ja kich na by li śmy w tym
ob sza rze nie na le ża ło by roz sze rzyć i prze -
nieść na in ne ob sza ry?

– M. Du da: – Tak wła śnie po stą pi li śmy
w od nie sie niu do cer ty fi ka tów. Nie ba da -
jąc sku tecz no ści ryn ku zie lo nych, stwo -
rzy li śmy ko lej ne, o in nych ko lo rach. Tyl -

ko dla te go, że kie dyś, z nie zna nych po wo -
dów, spodo ba ła nam się idea cer ty fi ka tów.
Był bym tu bar dzo ostroż ny.

– M. Mi łek: – Nie mniej plan dzia łań
ma jed ną bar dzo istot ną za le tę. Do ko nu je
bo wiem pew ne go re ma nen tu w sy tu acji
bie żą cej, po zwa la ko ry go wać suk ce syw -
nie po szcze gól ne dzia ła nia. Sfor mu ło wa -
nia w „Po li ty ce ener ge tycz nej” po win ny
do ty czyć bar dzo ogól ne go po dej ścia, bez
szcze gó łów. Na to miast ada pta cja do po -
trzeb chwi li, o któ rej już wspo mnia łem,
mu si być dzia ła niem cza sem na za sa dach
stra ży po żar nej.

– T. Dą brow ski: – Pan pro fe sor Mi łek
na wią zał do KPD w za kre sie OZE. To jest

do ku ment, któ ry rze czy wi ście prze pro wa -
dza re ma nent w tym ob sza rze. Nie od po -
wia da on jed nak na py ta nie: „Co my fak -
tycz nie opty ma li zu je my przyj mu jąc ta kie
a nie in ne ce le w za kre sie roz wo ju OZE?”
Po li ty ka ener ge tycz na nie mo że od po wia -
dać na py ta nia pa da ją ce tyl ko w ob sza rze
ener ge ty ki. Ona mu si rów nież od po wia -
dać na py ta nia do ty czą ce ca łej go spo dar -
ki.

– S. Iwan: – Są dzę, że po li ty ka ener ge -
tycz na stra te gicz na, do ty czą ca dłuż sze go
okre su cza su, po win na być jed nak zde fi -
nio wa na. Bez niej nie mo że my być bo -
wiem po waż nym gra czem nie tyl ko na
are nie unij nej, ale wręcz świa to wej. Brak
ta kie go do ku men tu, za war tych w nim
ana liz, ar gu men tów spra wiał, że pro wa -
dząc pew ną grę na fo rum unij nym go dzi -
li śmy się na za pi sy, na po zór nie groź ne,
bez świa do mo ści ich kon se kwen cji. Zde -
rza li śmy się z ni mi bo le śnie do pie ro póź -
niej, od kry wa jąc jak wpły wa ją one na
nasz prze mysł, ca łą pol ską go spo dar kę.
Tro chę nas to na uczy ło. Pro szę zo ba czyć
ja ka ewo lu cja do ko na ła się w po sta wie
Mi ni ster stwa Śro do wi ska pod czas de bat
na fo rum unij nym. Od bez kry tycz ne go
przyj mo wa nia w prze szło ści róż nych sta -
wia nych wy mo gów, do nie kie dy wręcz
twar de go sta no wi ska w róż nych spra wach
dziś, co jest po chod ną wy ko na nych wcze -
śniej do głęb nych ana liz skut ków.

– M. Du da: – Ab so lut nie nie zga dzam
się na to aby po li ty kę UE przyj mo wać ja -
ko coś „da ne od Bo ga”. Prze ciw ko ta kie -
mu jej trak to wa niu prze ma wia choć by
ewo lu cja tej po li ty ki. Naj pierw fe ty szem
był ry nek ener gii, choć prze strze ga no, że
ry nek tyl ko ener gii  nie wy kreu je bodź ców
dla in we sty cji. Dziś Ko mi sja Eu ro pej ska
mar twi się, że „coś tu nie gra” i za sta na -
wia się nad stwo rze niem me cha ni zmów
płat no ści za moc. Do nie daw na ab so lut -
nym prio ry te tem był kli mat. Na gle za czę -
ły się po ja wiać pew ne do ku men ty mó wią -
ce o tym, że prio ry te tem po win no być
bez pie czeń stwo do staw ener gii. Stwo rzo -
ny zo stał ry nek po zwo leń do emi sji,
w któ rym  ce na upraw nień na ryn ku za leż -
na jest od te go jak traf ne by ły pro gno zy
do ty czą ce za po trze bo wa nia  na  ener gię.
Tym cza sem, jest ta kie po wie dze nie, że
„jak Pa nu Bo gu mó wi się o pro gno zach,
to Pan Bóg się śmie je”. Pro gno zy w tym
ob sza rze nie po le ga ją bo wiem by „tra fić
w przy szłość” lecz na prze wi dze niu te go
co bę dzie gdy wa run ki bę dą ta kie a nie in -
ne. Kry tycz ne opi nie na te mat róż nych
unij nych roz wią zań mu si my wy ra żać sto -
sow nie wcze śniej, a nie cze kać na „ob ja -
wie nia”. Dla te go bar dzo po do ba mi się
za pro sze nie na COP 19 nie tyl ko przed sta -
wi cie li rzą dów, ale i prze my słu. Mo że za -
owo cu je to stan dar da mi emi syj ny mi dla
no wych in sta la cji, za miast „roz rzu ca nia”

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Politechnika Warszawska

Marian Strumiłło
– Wiceprezes Zarządu Dalkia Polska S.A.
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obo wiąz ków na pań stwa, co jest z na tu ry
kon flik to gen ne.

– M. Stru mił ło: – Po do ba mi się po -
gląd, że naj pierw po win ni śmy wpły wać
na kształt po li ty ki eu ro pej skiej, a do pie ro
po tem wpi sy wać się w jej sce na riusz. Pa -
dły tu bar dzo kry tycz ne opi nie pod ad re -
sem cer ty fi ka tów. Za nim je „wy le je my
z ką pie lą” wo lał bym by śmy prze ana li zo -
wa li ich sku tecz ność. Uwa żam, że w wie -
lu ob sza rach by ły sku tecz ne. Źró dła bio -
ma so we bar dzo się roz wi nę ły. Czy by ły
prze wy mia ro wa ne, to od ręb na spra wa. Je -
że li wy stę pu ją ja kieś pa to lo gie, to na le ży
je zdia gno zo wać, na stęp nie usu wać, nie
zaś po tę piać to roz wią za nie w czam buł.
• Dla cze go, z po wo du ta kiej a nie in nej

ce ny ga zu, do pła ty do in sta la cji ga zo -
wych na zy wa my wspar ciem ko ge ne ra -
cji...?

– M. Stru mił ło: –... to jest do pła ta pa li -
wo wa. To sa mo do ty czy bio ma sy, w któ -
rej jed nost ka ener gii jest 2,5-krot nie droż -
sza niż w wę glu. Tam ma rów nież miej sce
do pła ta pa li wo wa. No i tak to na zwij my.
Nie mniej, cer ty fi ka ty za sty mu lo wa ły jed -
nak roz wój pew nych źró deł ener gii. Że
w nad mia rze..., no bo da wa no kon ce sje,
a po tem... zo ba czy my co bę dzie. Nikt te -
go nie mo ni to ro wał, ana li zo wał.

– T. Dą brow ski: – Na eta pie two rze nia
pro jek tu po li ty ki ener ge tycz nej pań stwa
po li ty ka ener ge tycz na UE sta no wi ro dzaj
uwa run ko wa nia ze wnętrz ne go te go pro -
ce su. Ale z dru giej stro ny, ja ko pań stwo
człon kow skie UE, kształ tu je my też jej po -
li ty kę, na mia rę kom pe ten cji ja kie ma my.
Tam gdzie jest kwe stia jed no myśl no ści,
mo że my w osta tecz no ści po sta wić we to,
tam zaś gdzie jest wy móg więk szo ścio wy,
bu du je my ko ali cję więk szo ścio wą, al bo
też prze ko nu je my do na szych ra cji. Nie
za wsze te go ty pu dzia ła nia koń czą się po -
wo dze niem.
• Po li ty ka ener ge tycz na jest jed no cze -

śnie do ku men tem o cha rak te rze po li tycz -
nym i go spo dar czym. Przy kła do wo in for -
ma cja, że za 20 lat bę dzie my po trze bo wać
ty le sa mo wę gla ka mien ne go co dziś, je -
śli ce na wę gla i kosz ty upraw nień do
emi sji CO2 bę dą kształ to wać się zgod nie
z pro gno za mi, mo że zo stać zro zu mia na
jak „w naj bliż szym cza sie na si gór ni cy
stra cą pra cę, je śli kosz ty wy do by cia bę dą
wyż sze niż prze wi dy wa na ce na ryn ko wa
wę gla i nie uda się zra cjo na li zo wać po li -
ty ki kli ma tycz nej Unii”. Czy ta ka in for -
ma cja nie po win na byc uzu peł nio na ele -
men ta mi po li ty ki spo łecz nej? Ile w po li -
ty ce po win no być go spo dar ki, a ile po li ty -
ki, nie tyl ko spo łecz nej, ale i mię dzy na ro -
do wej?

– M. Mi łek: – Nie ma go spo dar ki bez
po li ty ki. Po li ty ka mu si okre ślić pew ne kie -
run ki roz wo ju, któ re są po tem re ali zo wa ne
w sfe rze go spo dar ki. Dzia ła nia po li tycz ne,

go spo dar cze ma ją okre ślo ne skut ki spo -
łecz ne. Iry tu ją mnie ha sła rzu ca ne na wiatr,
w ro dza ju: – roz wój ener ge ty ki od na wial -
nej za pew ni nam 200 tys. miejsc pra cy. Ha -
sła pu ste, de ma go gicz ne, nie pod par te żad -
ny mi ana li za mi. Nie uwzględ nia ją ce, że
gdy by np. ener ge ty ka od na wial na roz wi -
nę ła się na ta ką ska lę, iż da ła by ty le miejsc
pra cy, to ileś tych miejsc pra cy trze ba by
zli kwi do wać w in nych bran żach, bo
zmniej szy ła by się pro duk cja ener gii z wę -
gla. Na te mat skut ków spo łecz nych trze ba
mó wić praw dę, nie wol no lu dzi oszu ki -
wać.

Ja na ener ge ty kę od na wial ną pa trzę
przez pry zmat bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go. Je że li dziś w UE ok. 60% pa liw
pier wot nych się spro wa dza, a w 2020 bę -
dzie to ok. 80%, to wy star czy ma łe za mie -
sza nie w re jo nie Za to ki Per skiej, al bo
„przy krę ce nie kur ków” na Wscho dzie by -
śmy zo sta li po sta wie ni w bar dzo trud nej
sy tu acji. Zo staw my więc w spo ko ju emi -
sję CO2 ja ko uza sad nie nie roz wo ju OZE
i spójrz my na ten pro blem z punk tu wi -
dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.
Wią za ło by się to z two rze niem ta kie go
mik su ener ge tycz ne go, któ ry za pew niał -
by bez piecz ną pra cę sys te mu elek tro ener -
ge tycz ne go, za si la ne go rów nież z OZE,
ale ge ne ru ją cego „na szą” ener gię. Ta kie
spoj rze nie na OZE w po li ty ce ener ge tycz -
nej by ło by no wym spoj rze niem na ten
pro blem. Tak że z punk tu wi dze nia eko no -
mii, wia do mo bo wiem, że wy twa rza nie
ener gii w OZE jesz cze jest droż sze niż
w ener ge ty ce kon wen cjo nal nej, ale bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne też kosz tu je.
• Iden tycz ny tok ro zu mo wa nia na le ża -

ło by za sto so wać w od nie sie niu do wę gla
ka mien ne go i bru nat ne go.

– M. Du da: – O re la cjach mię dzy po li -
ty ką ener ge tycz ną a po li ty ką spo łecz ną
po win ni śmy ca ły czas pa mię tać nie tyl ko
pi sząc do ku ment po li ty ka ener ge tycz na,
ale przede wszyst kim pi sząc do ku ment
stra te gia roz wo ju kra ju. Przy czym to
wszyst ko mu si być opar te na bar dzo pre -
cy zyj nych da nych, a nie wzię tych z su fi -
tu. Te mu wszyst kie mu mu si to wa rzy szyć
od wa ga po li tycz na mó wie nia otwar cie
o pew nych, nie zbyt przy jem nych rze -
czach. Po trze ba by ło do pie ro bry tyj skiej
Że la znej Da my, by zmie nić pro fil ener ge -
tycz ny w tym kra ju. Jest też dru ga Da ma,
któ ra chce zmie nić pro fil ener ge tycz ny
w Niem czech, nie ste ty, na bar dzo nie bez -
piecz ny. Nie tyl ko dla Nie miec, ale i dla
Eu ro py.

Tu wra ca my do „du żych kloc ków”
w po li ty ce ener ge tycz nej. Ten do ty czą cy
wę gla mu si być bar dzo pre cy zyj nie po li -
tycz nie zde fi nio wa ny i w dłuż szej per -
spek ty wie roz wią za ny. Przy tej oka zji na -
le ży zwal czać róż ne nie prze my śla ne
stwier dze nia w ro dza ju, że jak wpro wa dzi
się zga zo wa nie wę gla, to bę dzie my mie li
z gło wy efekt kli ma tycz ny. Te go ty pu
przy kła dów jest wię cej. Je śli oka że się, że
jed nak wę giel, to roz wi jaj my bru nat ny,
do cze go trze ba prze ko nać i kra jo wych
i unij nych zie lo nych.

– S. Iwan: – W Niem czech zie lo ni do -
ga da li się z Pa nią Kanc lerz w spra wie wę -
gla bru nat ne go. Sko ro za my ka my ener ge -
ty kę ją dro wą, któ ra im bar dziej prze szka -
dza ła, to w okre sie przej ścio wym po zwo -
li li na skom pen so wa nie te go wę glem bru -
nat nym. Bu du je się no we od kryw ki, bu -
du je no we blo ki na wę giel bru nat ny.
Wska zu je się na Niem cy ja ko przo du ją cy
kraj w roz wo ju OZE, a emi sje ma ją trzy -
krot nie więk sze niż Pol ska, pro szę też zo -
ba czyć ja kie emi sje na gło wę ma „eko lo -
gicz na” Da nia.

– M. Mi łek: – Świa do mość spo łecz na
do ty czą ca ener ge ty ki od na wial nej i kon -
wen cjo nal nej jest ka ta stro fal nie ni ska. To
co lu dzie ma ją w gło wach na ten te mat
moż na okre ślić krót ko – cha os. Po mie sza -
nie po jęć i po glą dów jest tak wiel kie, że
trze ba wy ko nać ogrom ną pra cę edu ka cyj -
ną by ten stan rze czy zmie nić. Je śli się te -
go nie zro bi, w ten cha os wej dą zie lo ne
oszo ło my.

– M. Stru mił ło: – Roz trzą sa my tu dy le -
mat ile po li ty ki, ile go spo dar ki w po li ty ce
ener ge tycz nej. Do dał bym ko lej ny: ile in -
for ma cji, ile edu ka cji. W śro do wi sku
ener ge ty ków prze ko nu je my się na wza jem
do cze goś do cze go je ste śmy prze ko na ni.
Nie mó wi my na to miast do spo łe czeń -
stwa, oba la jąc wie le funk cjo nu ją cych, ab -
sur dal nych mi tów. Wy da je mi się tak że,
że trze ba na no wo zde fi nio wać po ję cie
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju. Są
do kład ne wy li cze nia ile by śmy mu sie li

Ryszard Popowicz
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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do dat ko wo spro wa dzić ga zu oraz ro py
gdy by śmy na szą ener ge ty kę wę glo wą
chcie li prze sta wić na in ne no śni ki ener gii.
Ta ka kon wer sja nie jest moż li wa w da ją -
cej się prze wi dzieć przy szło ści ani tech -
nicz nie, ani eko no micz nie. Aby za stą -
pić 40 mln ton wę gla ka mien ne go ga zem,
je go zu ży cie rocz ne mu sia ło by wzro snąć
trzy krot nie, a obec nie rocz nie zu ży wa my
go bo daj 16 mld m3. Skąd i jak spro wa -
dzić tę do dat ko wą ilość ga zu? Te go ty pu
rze czy trze ba wy raź nie po wie dzieć,
uświa do mić wów czas po li ty ka ener ge -
tycz na sta nie się do ku men tem ma te rial -
nym, a nie bę dzie pa pie ro wym. Dziś,
w przy pad ku po strze ga nia ener ge ty ki
przez spo łe czeń stwo, ma my do czy nie nia
z po dob ną sy tu acją jak w przy pad ku
dziec ka, któ re za py ta ne: skąd się bie rze
mle ko, od po wia da – z kar to ni ka.
• Ja ki po wi nien być do ku ment po li ty ka

ener ge tycz na, by moż na go by ło uznać
za sa tys fak cjo nu ją cy?

– M. Mi łek: – Do ku ment mu si kre ować
sta bil ną sy tu ację le gi sla cyj ną. Tzn. po -
wsta łe do ku men ty po win ny obo wią zy -
wać 13 lat, a nie 3 mie sią ce.

– S. Iwan: – Ten do ku ment po wi nien
po wsta wać szyb ciej. Nie mo że być opar ty
o eks per ty zy sprzed kil ku lat, al bo wręcz

o za szło ści hi sto rycz ne. Je śli tak się dzie -
je, na tych miast bu dzi to kon tro wer sje.

– M. Du da: – Po li ty ka ener ge tycz na po -
win na być do ku men tem przej rzy stym, za -
wie rać ko niecz ne prio ry te ty dzia łań wy ni -
ka ją ce z oce ny sy tu acji bie żą cej i przy -
szłej. Do ku ment nie mo że za wie rać po pu -
li stycz nych tez, któ re bar dzo ła two przyj -
mo wa ne są za do brą mo ne tę. Mu si my tak -
że dbać o re ali stycz ność za mie rzeń. Nie
sta wiaj my so bie ce lów, któ re są wpraw -
dzie szla chet ne, ale nie do osią gnię cia.

– M. Stru mił ło: – Ma rzy mi się do ku -
ment skwan ty fi ko wa ny, mo ni to ro wa ny
i ko ry go wa ny nie wte dy gdy po ja wia się
pa to lo gia lecz po dej rze nie, że mo że wy -
stą pić.
• Czy do opra co wa nia do ku men tu po -

li ty ki ener ge tycz nej są po trzeb ni lu dzie
biz ne su, na uki, or ga ni za cji re pre zen tu -
ją cych śro do wi sko ener ge tycz ne?

– T. Dą brow ski: – W pra cach nad czę -
ścią stra te gicz ną i wy ko naw czą do ku men -
tu li czy my na po moc ze stro ny przed sta wi -
cie li sek to ra. Zwró ci my się tak że do Izby
o udzie le nie wspar cia eks perc kie go. 

Chciał bym się jesz cze od nieść do bar -
dzo waż ne go wąt ku, ja ki po ja wił się kil -
ka krot nie w dys ku sji, a do ty czył re de fi ni -
cji bez pie czeń stwa energetycznego kra ju.

W kon tek ście no wych ocze ki wań, zmian
ze wnętrz nych, funk cjo no wa nia eu ro pej -
skie go ryn ku ener gii. Trze ba bę dzie się
nad tym po chy lić. Zga dzam się rów nież,
że ko niecz na jest edu ka cja i dys ku sja by
unik nąć, jak to wcze śniej okre ślo no,
„oszo łom skich” tez.

– R. Po po wicz: – Chciał bym po dzię ko -
wać za za pro sze nie przez Pa na Dy rek to ra
przed sta wi cie li na szej Izby do prac
nad po li ty ką ener ge tycz ną. I oczy wi ście
za de kla ro wać go to wość do wzię cia udzia -
łu w tych pra cach, ale tak że w dys ku sjach
nad po li ty ką ener ge tycz ną. Te go ty pu
dzia ła nia są na szą ro lą, któ rą za mie rza my
speł niać. My ślę, że i dzi siej sza, nie zwy kle
in te re su ją ca dys ku sja oraz wnio ski ja kie
się z niej wy ła nia ją, bę dą pew nym wkła -
dem w two rze nie po li ty ki ener ge tycz nej.
Po win na ona być przede wszyst kim re ali -
stycz na, uwzględ niać na sze uwa run ko wa -
nia, na któ re skła da ją się wę giel ka mien ny
i bru nat ny. Tym bar dziej, że do cie ra ją
do nas co raz bar dzie opty mi stycz ne in for -
ma cje na te mat moż li wo ści re duk cji emi sji
przy wy ko rzy sta niu tych no śni ków ener -
gii. Je stem za więk szym wy ko rzy sta niem
pol skich za so bów wę gla bru nat ne go,
w tym znaj du ją cych się w oko li cy Gu bi na.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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• Pro ble my bę dą ce te ma tem dzi siej szej
dys ku sji są trud ne, od ich roz wią za nia
wie le bę dzie za le ża ło i w go spo dar ce, i w
spo łe czeń stwie. Pro po nu ję aby śmy na szą
roz mo wę roz po czę li od oce ny re al no ści
prze wi dy wa nych de fi cy tów mo cy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr inż. Stanisław Iwan
– Senator RP, Wiceprzewodniczący

Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

Zbigniew Bicki
– Wiceprezes Izby, Energy Management

and Conservation Agency S.A.



DYSKUSJA REDAKCYJNA

16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanisław Poręba
– Manager Ernst&Young

Adam Oleksy
– Dyrektor Departamentu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiesław Mariusz Różacki
– Wiceprezes Izby, Mitsubishi Hitachi Power

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– J. Trzesz czyń ski: – W bu do wa niu mo de lu pol skiej ener ge -
ty ki, prio ry te tem po wi nien być in te res na ro do wy. Od twa rza jąc
ma ją tek pro duk cyj ny elek trow ni pa mię taj my o wszyst kich
kosz tach, nie tyl ko w fa zie bu do wy. Świa to wy kry zys po ka zu -
je, że po li ty ka – nie tyl ko ener ge tycz na – po win na przy wró cić
na leż ne miej sce eko no mii i zdro we mu roz sąd ko wi.
• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski 2030, przy ję ta w ro ku 2009, za kła da po dwo je nie mo cy za in sta lo wa nych w jed nost kach ko -
ge ne ra cyj nych. Ten, bez wąt pie nia, słusz ny cel, prze kła da ją cy się fi nal nie na oszczęd no ści w wy dat kach na ener gię każ -
de go z nas, nie ste ty nie znaj du je od zwier cie dle nia w le gi sla cjach wy ko naw czych wdra ża ją cych Po li ty kę. Trud no bo wiem
na zwać wspar ciem roz wo ju ko ge ne ra cji no we li za cję usta wy Pra wo ener ge tycz ne prze dłu ża ją cą funk cjo no wa nie sys te mu
świa dectw po cho dze nia je dy nie do ro ku 2018. Mo że my ra czej po wie dzieć, że za sto so wa no „kro plów kę wzmac nia ją cą”,
ale nie wdro żo no roz wią za nia do ce lo we go.

Pew ne na dzie je na roz wój ko ge ne ra cji po kła da li śmy w rów no le gle przy go to wy wa nej Usta wie o OZE, ocze ki wa li śmy, że da
ona im puls roz wo jo wy przy naj mniej dla czę ści sek to ra ko ge ne ra cyj ne go, któ ry ja ko pa li wo wy ko rzy sty wał by bio ma sę.
Wszyst ko wska zu je na to, że tak się nie sta nie. Nie ste ty, Usta wa kon cen tru je się na wspar ciu je dy nie jed no stek wy twa rza -
ją cych ener gię elek trycz ną igno ru jąc fakt ist nie nia jed no stek ko ge ne ra cyj nych, któ re oprócz ener gii elek trycz nej wy twa rza -
ją rów no cze śnie dwu krot nie więk szy stru mień ener gii ciepl nej po zwa la ją cy na szyb sze i ta nie osią ga nie kra jo we go ce lu OZE. 

Jed nost ki ko ge ne ra cyj ne na bio ma sę, po mi mo iż ofe ru ją nie co droż szą ener gię elek trycz ną, w osta tecz nym roz ra chun -
ku spo wo du ją o po ło wę niż szy koszt osią ga nia kra jo we go ce lu OZE niż po zor nie tań sze jed nost ki pro du ku ją ce tyl ko i wy -
łącz nie ener gię elek trycz ną. Wy ni ka to z fak tu, iż rów no le gle z ge ne ra cją ener gii elek trycz nej w ko ge ne ra cji wy twa rza ne
jest tak zwa ne „zie lo ne” cie pło, za któ re od bior ca nie po nie sie do dat ko wych opłat (lub za pła ci nie wie le wię cej) w sto sun -
ku do ce ny pła co nej obec nie za cie pło po cho dzą ce z ko tłów wę glo wych. Su mu jąc do pła ty do ener gii elek trycz nej i re la -
tyw nie nie du że do pła ty do ener gii ciepl nej wy cho dzi na to, że ko ge ne ra cja bio ma so wa po zwa la nie mal że o po ło wę ob ni -
żyć wiel kość kosz tów re ali za cji ce lów kli ma tycz nych prze no szo nych na koń co we go od bior cę ener gii w po rów na niu z jed -
nost ka mi wy twa rza ją cy mi wy łącz nie ener gię elek trycz ną z OZE.

Nie ste ty, kry te rium naj niż szej ce ny ener gii elek trycz nej ofe ro wa nej w przy szłych au kcjach na ener gię z OZE wy eli mi nu -
je jed nost ki ko ge ne ra cyj ne de dy ko wa ne do spa la nia bio ma sy przez tań sze tech no lo gie, na przy kład lą do we far my wia tro -
we. Usta wa, kie ru jąc się kry te rium naj niż szej ce ny ener gii elek trycz nej, pa ra dok sal nie za prze cza nad rzęd nej za sa dzie, ja -
ką jest ob ni że nie kosz tu osią ga nia kra jo we go ce lu OZE prze no szo ne go na ogół spo łe czeń stwa. Pa trze nie na wy ci nek „łań -
cu cha war to ści” pro ce su ener ge tycz ne go za miast na je go ca łość po wo du je, iż to co na po zór wy glą da atrak cyj nie w koń -
co wym roz ra chun ku oka zu je się kosz tow niej sze od in nych roz wią zań.

War to też wspo mnieć, że do dat ko we ry go ry za pi sa ne w Usta wie, ta kie jak pra wo do wspar cia je dy nie 75% ener gii po -
cho dzą cej z jed no stek wę glo wych prze bu do wa nych na bio ma so we, prze nie sie nie 15-let nie go ry zy ka wzro stu ce ny bio ma -
sy na in we sto ra pod ry go rem dra koń skich kar, czy też ro sną cy udział bar dzo trud ne go pa li wa ja kim jest bio ma sa agro
w stru mie niu bio ma sy (co wy ni ka z za pi sów roz po rzą dze nia) spo wo du je, że nie wie le bio ma so wych pro jek tów ko ge ne ra -
cyj nych bę dzie opła cal nych biz ne so -
wo pod rzą da mi no wej Usta wy, a za pi -
sa na w OSR do Usta wy pro gno za pro -
duk cji ener gii elek trycz nej z bio ma sy
(Tab. 14) wy no szą ca 14,51 TWh, wy -
da je się być moc no za wy żo na (chy ba,
że do łask wró ci tech no lo gia współ -
spa la nia).

O tych pro ble mach war to dys ku to -
wać. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję
dys ku sji re dak cyj nej na ła mach „Prze -
glą du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej
przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska, po świę ci li śmy
te ma to wi, pod ha słem „Roz wój sek to ra
elek tro cie płow ni na bio ma sę, w świe tle
za pi sów pro jek tu Usta wy o OZE”.

Rozwój sektora elektrociepłowni
na biomasę, w świetle zapisów

projektu Ustawy o OZE
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• Ja kie bę dzie miej sce dla ener ge ty ki wy ko -
rzy stu ją cej OZE w przy szłym mik sie ener ge -
tycz nym w ro ku 2020 i 2030? Czy ener ge ty ka
z OZE na dal bę dzie uwa ża na za zło ko niecz -
ne, czy mo że zo sta nie uzna na ja ko al ter na -
tyw ne źró dło ener gii i „ge ne ra tor” no wych
miejsc pra cy? Przy ję ty w kwiet niu 2014 r.
przez Ra dę Mi ni strów do ku ment „Stra te gia
Bez pie czeń stwo Ener ge ty ka i Śro do wi sko”
(BES) za kła da wręcz za ha mo wa nie roz wo ju
OZE po 2020 ro ku.

– J. Bo cian: – W Pol sce bra ku je ja snych ce -
lów mó wią cych co chce my osią gnąć dzię ki
wy ko rzy sta niu od na wial nych źró deł ener gii,
a tak że spój no ści mię dzy owy mi ce la mi. To
wi dać rów nież w przy ję tym przez rząd pro jek -
cie Usta wy o OZE. Mó wi on bo wiem o wspar -
ciu pro duk cji je dy nie ener gii elek trycz nej
z OZE, nie mó wi na to miast o wspar ciu pro -
duk cji cie pła i chło du, cze go wy ma ga Dy rek -
ty wa o OZE. W szer szym kon tek ście nie wi -
dzę rów nież w kra ju dys ku sji na te mat kształ -
tu mik su w ho ry zon cie cza so wym do 2020
i 2030 r. ener gii z OZE, ją dro wej, z wę gla i ga -
zo wej. Wresz cie, po mi ja się roz wa ża nia nad
tym jak roz wój po szcze gól nych sek to rów
ener ge ty ki mo że wpły nąć na po bu dze nie ca łej
na szej go spo dar ki. Z du żym nie po ko jem czy -
ta łem oce nę skut ków re gu la cji do pro jek tu
Usta wy o OZE. Bar dzo szcze gó ło wo de fi niu je
ona bo wiem kosz ty ad mi ni stra cyj ne no we go
sys te mu wspar cia. Nie po rów nu je na to miast
efek tów go spo dar czych roz wo ju po szcze gól -
nych tech no lo gii OZE i co dzię ki te mu roz wo -
jo wi chce my uzy skać w go spo dar ce – gdzie
i ja kie przy pły wy fi nan so we, na ile wzro śnie
na sze bez pie czeń stwo ener ge tycz ne itd. Ostat -
nie szcze gól nie waż ne ze wzglę du na to co
dzie je się obec nie w Ro sji i na Ukra inie. Nie
za po mi naj my bo wiem, że je śli cho dzi o peł ny
miks ener ge tycz ny (bi lans ener ge tycz ny kra -
ju), Pol ska jest uza leż nio na od do staw z Ro sji
w po nad 40% – w pa li wach płyn nych jest to
po nad 97%, w pa li wach ga zo wych 65–70%.
My ślę, że jest moż li we, w da ją cej się prze wi -
dzieć przy szło ści, osią gnię cie udzia łu OZE
w ca łym mik sie ener ge tycz nym na po zio mie
prze kra cza ją cym 15%. Nie do strze gam na to -
miast okre ślo ne go, ja sne go ce lu od no śnie
udzia łu OZE w mik sie ener ge tycz nym w 2030 r.
i ście żek doj ścia do nie go. Jest to trud ne

do okre śle nia, bo wiem trud ne jest rów nież
okre śle nie jak bę dzie się roz wi jał po pyt na
ener gię. W ana li zach na ten te mat nie do strze -
gam uwzględ nie nia wpły wu na po pyt emi gra -
cji z Pol ski oko ło 2 mln lu dzi naj bar dziej ak -
tyw nych za wo do wo. W prze wi dy wa niach po -
py tu na ener gię mar gi na li zu je się wpływ
zmian de mo gra ficz nych. W Pol sce stra ci li -
śmy 2 mln lu dzi, któ rzy po win ni ko rzy stać
w kra ju z ener gii, za ra biać pie nią dze i ge ne ro -
wać roz wój. Nie przy czy nia ją się tak że do roz -
wo ju po pu la cji. Sta rze ją ce się spo łe czeń stwo
ge ne ru je in ne za po trze bo wa nie na ener gię. Te -
go się nie ana li zu je. 

– M. Du da: – W przy go to wy wa nych przez
ARE pro gno zach za po trze bo wa nia na ener gię
by ły uwzględ nio ne pro gno zy de mo gra ficz ne.
Dla te go w pro gno zach wzrost za po trze bo wa -
nia na ener gię był bar dzo umiar ko wa ny. De -
mo gra fia jest za le d wie jed nym z wie lu czyn ni -
ków wpły wa ją cych na za po trze bo wa nie
na ener gię i wca le nie naj waż niej szym. De cy -
du ją cym jest roz wój go spo dar czy. A ten jest
nie zwy kle trud no pro gno zo wać, cze go do wo -

dem do tych cza so we, na ogół nie tra fio ne pro -
gno zy w tym wzglę dzie. 

Mik su pa li wo we go obej mu ją ce go wszyst kie
pa li wa nie da się na rzu cić. To by ło moż li we
w go spo dar ce cen tral nie pla no wa nej. Dziś de cy -
du je o tym ry nek, za wy jąt kiem ener gii „zie lo -
nej”, któ ra na ra zie jest droż sza od ener gii kon -
wen cjo nal nej. I ona w mik sie kre owa nym przez
wa run ki kon ku ren cji nie mie ści się. Dla te go po -
trzeb ne jest wspar cie, by zre ali zo wać za ło że nia
po li tycz ne w tym zakresie. Te za ło że nia są na
ogół słusz ne, wynikają z re ali za cji zrów no wa -
żo ne go roz wo ju. Jest tyl ko pro ble mem, ja kie
wy zna czy my so bie tem po roz wo ju ener ge ty ki
od na wial nej. Ono po win no być określone
w spe cja li stycz nych ana li zach uwzględ nia ją -
cych ist nie ją cy po ten cjał OZE oraz kosz ty ich
roz wo ju. Je że li się to ma, moż na so bie wy zna -
czać ce le. Nie ste ty, one są dla nas wy zna czo ne
przez UE. Zwa żyw szy te wszyst kie uwa run ko -
wa nia, waż nym jest nie tyl ko wy so kość wspar -
cia OZE, ale tak że me cha ni zmy realizacyjne.
Bo, jak wcze śniej po wie dzia łem, ry nek kon ku -
ren cyj ny te go nie za ła twi.

Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła wy tycz -
ne do ty czą ce me cha ni zmów wspar cia dla
OZE. Mam po waż ne oba wy czy obec ny pro -
jekt Usta wy o OZE jest zgod ny z ty mi wy tycz -
ny mi. Z mo jej ana li zy wy ni ka, że da le ce nie
jest. I gdy pol ski rząd wy śle tę Usta wę do Ko -
mi sji Eu ro pej skiej z proś bą o po zy tyw ną opi -
nię, to mo że go spo tkać nie mi ła nie spo dzian ka. 
• Po ru sza na tu do tych czas te ma ty ka jest

nie zwy kle istot na, od da la nas jed nak nie co
od te ma tu na szej dys ku sji. Od po wiedz my so -
bie na in ne py ta nia: czy roz wój OZE to ka ra,
czy też obo wią zek, czy udział OZE w mik sie
ener ge tycz nym po wi nien być ta ki sam w ro -
ku 2030 jak w 2020, co znaj du je się w do ku -
men cie przy ję tym przez Ra dę Mi ni strów, jak
w związ ku z tym wy obra ża my so bie rok 2030
i speł nie nie am bi cji re duk cyj nych emi sji CO2?

– M. Du da: – Je stem prze ciw ni kiem wią za -
nia roz wo ju OZE z Po li ty ką Kli ma tycz ną. Dla
mnie ce lem roz wo ju OZE jest ogra ni cze nie
uza leż nie nia od or ga nicz nych pa liw ko pal -
nych, w ra mach zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Na to miast Po li ty kę Kli ma tycz ną i ogra ni cze -
nie emi sji ga zów cie plar nia nych na le ży re ali -
zo wać in ny mi tech no lo gia mi, nie ko niecz nie
roz wo jem OZE. 

Jan Bocian
– Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Bioenergii

Do udzia łu w dys ku sji za pro si li śmy:
– Ja na Bo cia na – Pre ze sa Pol skie go To wa rzy stwa Go spo dar cze go Bio ener gii,
– Pio tra Czop ka – Star sze go Spe cja li stę w De par ta men cie Ener gii Od na wial nej Mi ni ster stwa Go spo dar ki,
– Dr Mi ro sła wa Du dę – ARE,
– Ry szar da Ga jew skie go – Pre ze sa Za rzą du Pol skiej Izby Bio ma sy,
– Prof. dr hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go – Po li tech ni ka War szaw ska,
– Jac ka Pie ka cza – Dy rek to ra ds. Re gu la cji i Re la cji Ze wnętrz nych, EDF Pol ska Sp. z o.o.,
– Ja nu sza Pi li tow skie go – Dy rek to ra De par ta men tu Ener gii Od na wial nej w Mi ni ster stwie Go spo dar ki,
– Bo gu sła wa Re gul skie go – Wi ce pre ze sa Za rzą du Izby Go spo dar czej Cie płow nic two Pol skie.
Stro nę re dak cyj ną re pre zen to wa li: An drzej Rub czyń ski, Dy rek tor De par ta men tu Re gu la cji i Le gi sla cji PGNiG Ter mi -

ka S.A. – mo de ra tor dys ku sji oraz za stęp cy Dy rek to ra Ge ne ral ne go Izby: Ma rian Bo sow ski i Ry szard Po po wicz.
Ni żej pre zen tu je my au to ry zo wa ny za pis tej re dak cyj nej dys ku sji.

dokończenie ze str. 3
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• W Po li ty ce Kli ma tycz nej cho dzi w isto cie
nie o kli mat lecz o ochro nę za so bów pa liw
oraz bez pie czeń stwo ener ge tycz ne. 

– J. Le wan dow ski: – W Pol sce, w wy ko -
rzy sta niu OZE po peł nia się błąd po le ga ją cy
na tym, że spro wa dza się go je dy nie do pro -
duk cji ener gii elek trycz nej. A naj szyb szym
spo so bem po ka za nia, że w kra ju po ja wi ła się
ener gia od na wial na w pro duk cji ener gii elek -
trycz nej by ło to nie szczę sne do rzu ca nie bio -
ma sy do ko tłów wę glo wych. By ło to, z punk -
tu wi dze nia wspar cia, roz wią za niem ła twym,
bo wiem ła two w ska li kra ju by ło roz ło żyć te
do dat ko we kosz ty. Tym cza sem, głów ny na -
cisk w wy ko rzy sta niu OZE po win ni śmy po ło -
żyć na ob sza rze pro duk cji cie pła. Cie płow nic -
two po win no być pierw szym miej scem gdzie
bio ma sa po win na być lo ko wa na. I tu na le ża ło
roz wią zać pro blem wspar cia bo cie płow nia,
ma jąc wspar cie tyl ko do pro duk cji ener gii
elek trycz nej, nie jest w sta nie kon ku ro wać
z elek trow nią kon den sa cyj ną. Te go nie zro bio -
no i obec nie ry nek bio ma sy jest dla cie płow ni
nie do stęp ny. 

– J. Pie kacz: – Mam od mien ne zda nie
na te mat współspalania biomasy z węglem.
Wpro wa dze nie sys te mu, któ ry po zwa lał
w spo sób ren tow ny wy ko rzy sty wać bio ma sę
przez du że pod mio ty, umoż li wił roz wój ryn ku
te go no śni ka ener gii. Gwa ran to wa nie przez
du że pod mio ty energetyczne od bio ru znacz -
nych ilo ści te go su row ca przez wie le lat umoż -
li wi ło in nym z ko lei pod mio tom za in we sto wa -
nie znacz nych środ ków w roz wój pro duk cji
i po zy ski wa nia bio ma sy. To stwo rzy ło wa run -
ki do po wsta nia ryn ku bio ma sy w Pol sce, po -
czy na jąc od plan ta cji, przez pe le ciar nie, na za -
kła dach prze twa rza ją cych bio ma sę pod róż ny -
mi po sta cia mi – koń cząc. Bez elek trow ni, któ -
re ja ko pierw sze za czę ły wy ko rzy sty wać bio -
ma sę, te go wszyst kie go by nie by ło. Dziś sek -
tor bio ma sy za trud nia 30–60 tys. lu dzi i jest to
już du ża, no wo po wsta ła ga łąź prze my słu.
Ona te raz w znacz nie więk szym stop niu po -
win na słu żyć cie płow nic twu, któ re wy ko rzy -
stu je ener gię naj bar dziej efek tyw nie. Te go nie
uwzględ nio no w po przed niej Usta wie o OZE
i także w pro jek cie no wej Usta wy. Po nie waż
sprawność pro duk cji sa mej ener gii elek trycz -
nej jest w elek trow niach wyż sza niż w elek tro -
cie płow niach, więc w obec nych uwa run ko wa -
niach te pierw sze spa la ją bio ma sy wię cej niż
te dru gie. Że by to zmie nić, elek tro cie płow nie
po win ny mieć więk sze pre fe ren cje przy wy ko -
rzy sta niu bio ma sy, do te go trze ba dą żyć
w kon struk cji sys te mu wspar cia.

– B. Re gul ski: – My swe go cza su, pa trzy li -
śmy z wiel ką na dzie ją na wy ko rzy sta nie lo kal -
nych su row ców bio ma so wych w cie płow niach
o mo cy od kil ku set kW do kil ku MW – sło ma,
zręb ki z sa dów, la sów itp. Na sze na dzie je le gły
w gru zach w mo men cie, gdy bio ma sa tra fi ła
do ener ge ty ki za wo do wej i zmie ni ły się re alia
eko no micz ne. Przez to obec nie pro duk cja
na wę glu oka zu je się tań sza. Dla te go, nie da
się sprze dać dro gie go zie lo ne go cie pła bez

wspar cia po zy ska ne go po za cie płow nic twem.
Wy ni ka to też z usy tu owa nia cie płow nic twa
w ukła dach lo kal nych, gdzie obo wią zu je za sa -
da niż szej ce ny i gdzie kon su men ci cie pła nie
ma ją ocho ty pła cić za coś wię cej. W Pol sce,
dla wszyst kich ce lów, pro du ko wa ne jest oko -
ło 900 mln GJ cie pła, z cze go 550 mln GJ jest
zu ży wa ne w go spo dar stwach do mo wych.
Z tych ostat nich 250 mln GJ jest do star cza ne
z sys te mów cie płow ni czych, w któ rych nie
ma ją żad nych bodź ców by do pro duk cji wy ko -
rzy sty wać bio ma sę. W 2007 r. wy ko na łem sy -
mu la cję, z któ rej wy ni ka ło, że gdy by ta ko we

bodź ce ist nia ły, po nad 20% do star cza ne go cie -
pła mo gło by być pro du ko wa ne z bio ma sy. Za -
prze pasz cza my moż li wość roz wo ju prze my -
słu po zy ski wa nia bio ma sy w wy mia rze lo kal -
nym, któ rą da ło by się wy ko rzy stać do wy twa -
rza nia cie pła bo za pa trze ni je ste śmy w wy ko -
rzy sta nie jej w du żych in sta la cjach je dy nie
do pro duk cji ener gii elek trycz nej. W wy ko rzy -
sta niu ener gii od na wial nej w cie płow nic twie
nie wi dać żad ne go kon kret ne go ce lu ani po -
my słu, bra ku je ja kich kol wiek kon kret nych
wy tycz nych kie run ko wych.
• Nie ja ko na tu ral ny po pyt na bio ma sę

w wy mia rze lo kal nym miał miej sce wów czas
gdy by ło jej du żo, by ła od pa dem i na by wa no
ją w ce nie od pa du. Ten na tu ral ny po pyt i wy -
ko rzy sta nie usta bi li zo wa ły się na pew nym po -
zio mie. Je że li te raz chce my zro bić krok
do przo du, to bio ma sę dla po trzeb ener ge tycz -
nych trze ba za cząć pro du ko wać w spo sób
prze my sło wy. Nie ste ty, dzi siej sza ce na bio ma -
sy rol nej na ryn ku nie jest po chod ną kosz tów
pro duk cji lecz ce ną wy ni ka ją cą z rów no wa gi
po mię dzy tym co jest skłon na za pła cić du ża
ener ge ty ka a kosz tem od pa do wej bio ma sy
z im por tu. Oka zu je się, że ta ce na rów no wa gi
jest cią gle za ni ska by za pew nić ren tow ność
pro duk cji bio ma sy agro z kra jo wych plan ta -
cji ro ślin ener ge tycz nych czy też od pa dów
z pro duk cji rol nej. I tu ma my pro blem. Wy -
pły wa ją pie nią dze na im port bio ma sy za miast
po zo sta wać w kra ju i sty mu lo wać roz wój no -
we go sek to ra, ja kim mógł by być sek tor rol -
nic twa pra cu ją cy na po trze by ener ge ty ki.

– R. Ga jew ski: – Dzi siaj naj waż niej szym
czyn ni kiem pod no szą cym ce nę bio ma sy są
kosz ty trans por tu. Wo zi my głów nie wo dę, al -
bo po wie trze. Nie jed no krot nie by wa tak, że
koszt trans por tu par tii bio ma sy jest więk szy
niż prze wo żo na bio ma sa. Jest więc ona pa li -
wem na wskroś lo kal nym, de dy ko wa nym dla
źró deł od kil ku set kW do 50 MW. Bio ma sa nie
by ła by tak dro ga jak jest gdy by ją wy ko rzy sty -
wa no lo kal nie, re du ku jąc naj bar dziej kreu ją cy
jej ce nę czyn nik, ja kim jest trans port. 

– J. Bo cian: – W na szych roz wa ża niach
bra ku je nam uwzględ nie nia kosz tów no śni -
ków ener gii na świe cie oraz te go ja ki wpływ
koszt ich im por tu wpły wa na na szą go spo dar -
kę. W cią gu ostat nich dzie się ciu lat rocz ne
kosz ty im por tu pa liw w Pol sce wzro sły z 20
do 80 mld zł. A ro bi na nas wra że nie 4 mld zł.
z pie nię dzy po dat ni ków na roz wój zie lo nych
cer ty fi ka tów. Za sta na wia jąc się nad sub sty tu -
cją przez OZE róż nych pa liw ko pal nych, naj -
pierw po win ni śmy się za sta no wić ja kie bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne chce my zbu do wać,
któ re ele men ty w na szym mik sie ener ge tycz -
nym chce my zre du ko wać, a ja kie roz bu do wać.
Koszt ener gii w im por to wa nej ro pie wy no -
si 65–70 zł za GJ, w ga zie – 45 zł a GJ w bio -
ma sie kosz tu je 20–30 zł., w wę glu 11–13 zł.
Wi dać z tych po rów nań ja ki wpływ na go spo -
dar kę ma ją koszty po szcze gól nych źró deł
ener gii. Dla te go dzi wi mnie sub sy dio wa nie
ko ge ne ra cji ga zo wej, w któ rej już dro go pła ci -

Piotr Czopek
– Starszy Specjalista w Departamencie Energii

Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki

Dr Mirosław Duda
– ARE
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my za ro syj ski gaz sub sty tu ując w ten spo sób
pro duk cję ener gii z wę gla. Je że li prze ana li -
zu je my gdzie w cią gu ostat nich 15 lat kie ro -
wa no środ ki wspar cia, to oka że się, że środ ki
NFO ŚiGW i Wo je wódz kich Fun du szy Ochro -
ny Śro do wi ska w pierw szej ko lej no ści po słu -
ży ły za mia nie ko tłów wę glo wych na ga zo we
oraz na olej opa ło wy. A więc przy słu ży ły się
do wzro stu im por tu ro py i ga zu. To utrud nia ło
lo kal ne wy ko rzy sta nie bio ma sy. W tych
wszyst kich dzia ła niach bra ku je spój no ści.
W Pol sce nie wie le się tak że mó wi o bio pa li -
wach dru giej i trze ciej ge ne ra cji, a więc sub -
sty tu cji pa liw trans por to wych bio ma są. 

– J. Pi li tow ski: – W świe tle wy da rzeń, z ja -
ki mi ma my do czy nie nia na Wscho dzie Eu ro -
py mó wi się dziś znacz nie wy raź niej o bez pie -
czeń stwie ener ge tycz nym UE oraz o tym co
na zy wa ne jest Unią Ener ge tycz ną. Jest to
wska za ne. Ro dzi się na to miast py ta nie, na ile
te dzia ła nia mo gą być sku tecz ne w re ali za cji? 

Skła da ne dziś de kla ra cje po li tycz ne, w zde -
rze niu z rze czy wi sto ścią, po ka zu ją że każ de
z państw re ali zu je wła sną po li ty kę ener ge tycz -
ną i wła sne ce le spo łecz no -go spo dar cze. 21
mar ca br. roz po czę to na fo rum UE dys ku sję
w za kre sie OZE, emi sji ga zów cie plar nia nych
w per spek ty wie ro ku 2030 i do ce lo wo 2050.
Roz bież ność in te re sów po szcze gól nych
państw jest wi docz na go łym okiem, a Pol ska
jest po strze ga na w Bruk se li, ja ko kraj sil nie
kon te stu ją cy pro po zy cje do ty czą ce zbyt wy so -
kich ce lów re duk cyj nych. Ta dys ku sja bę dzie
trwa ła, z punk tu wi dze nia in te re sów go spo dar -
czych Pol ski, osią gnię cie po ro zu mie nia bę -
dzie nie zwy kle trud ne. 

Za po trze bo wa nie na ener gię jest przede
wszyst kim po chod ną roz wo ju go spo dar cze go
kra ju, ale de mo gra fia też nie jest bez zna cze -
nia. Nie mniej, za moż ność oby wa te li szyb ciej
lub wol niej bę dzie ro sła, a to ozna cza, iż
w przy szło ści wzra stać rów nież bę dzie za po -
trze bo wa nie na ener gię w go spo dar stwach do -
mo wych. Jed no cze śnie co raz wy raź niej do -
strze ga my pro ble ma my, z ja kim spo ty ka się
gór nic two: z jed nej stro ny – in te re sa mi pra cu -
ją cych w nim i na ich rzecz osób oraz ich ro -
dzin, z dru giej zaś – pra wa mi ryn ku i eko no -
mii. To bę dzie po wstrzy my wa ło ra dy kal ne
dzia ła nia w kie run ku re wo lu cyj nych zmian
dzi siej sze go mik su ener ge tycz ne go. 

Je śli cho dzi o gaz to na le ży za uwa żyć, iż je -
go zu ży cie bę dzie w dal szym cią gu ro sło, co
moż na pro gno zo wać cho ciaż by na pod sta wie
za war tych umów, w tym na do sta wy ga zu skro -
plo ne go. Za sa da jest ta ka: od bie raj al bo płać.
Te uwa run ko wa nia ma ją swo je kon se kwen cje. 

Rów nież udział ener gii od na wial nej bę dzie
rósł, do cze go przy czy niać się bę dzie m.in.
spa dek jed nost ko wych kosz tów wy twa rza nia
ener gii. Bę dzie się tak dzia ło nieza leż nie od
te go, co na te mat roz wo ju OZE w Pol sce za pi -
sze my w Po li ty ce ener ge tycz nej, Kra jo wym
Pla nie Dzia ła nia, czy w do ku men cie – Bez pie -
czeń stwo Ener ge tycz ne i Śro do wi sko. Ist nie ją
ana li zy na te mat te go, kie dy ener gia od na wial -

na sta nie się kon ku ren cyj na. Mó wi się, iż nie -
któ re jej ro dza je już są ryn ko we, a in ne sta ną
się kon ku ren cyj ne w per spek ty wie ro ku 2020-
30. W za kre sie udzia łu ener gii od na wial nej
bę dzie my kon se kwent nie re ali zo wać pod ję te
wcze śniej zo bo wią za nia. 

Bio pa li wa. To od ręb ny ob szar, o któ rym
rzad ko się dys ku tu je. Wi dać tu wy raź nie
sprzecz ne in te re sy po szcze gól nych państw
człon kow skich UE. Je ste śmy w trak cie dys ku -
sji na te mat zmia ny dy rek ty wy o OZE w czę ści
do ty czą cej wpły wu pro duk cji bio pa liw na emi -
sję ga zów cie plar nia nych. Ko mi sja Eu ro pej ska
da je wy raź ny sy gnał by ogra ni czyć wy ko rzy -

sta nie bio pa liw po cho dzą cych z su row ców rol -
ni czych na rzecz roz wo ju bio pa liw dru giej
i trze ciej ge ne ra cji opar tych o in ne su row ce
(nie żyw no ścio we). Dziś w Pol sce ma my pra -
wie 6% udzia łu bio kom po nen tów w pa li wach
cie kłych, po dwo je nie are ału upraw rze pa ku,
zwięk sze nie za trud nie nia w tym sek to rze się -
ga ją ce 100 tys. osób. Osią gnię cie po wyż sze go
by ło moż li we w wy ni ku wspar cia po le ga ją ce -
go na obo wiąz ku firm wy twa rza ją cych pa li wa
do do da wa niu bio kom po nen tów. Gdy by te go
przy mu su, z wy so ką ka rą, nie by ło, to w ka te -
go riach ryn ko wych, bio kom po nen tów do pa -
liw by nie do da wa no, bo są dwu krot nie droż sze
niż pa li wa kon wen cjo nal ne. Jest to przy czy nek
do osią gnię cia ce lu glo bal ne go, ja kim jest
zwięk sze nie wy ko rzy sta nia pa liw od na wial -
nych w trans por cie do po zio mu 10%. Dla cze go
Unia mó wi o bio pa li wach dru giej i trze ciej ge -
ne ra cji? Bo w nie któ rych pań stwach są już sto -
so wa ne tech no lo gie i po ten cjał, i trze ba to wy -
ko rzy stać. W Pol sce te go ty pu in fra struk tu ra
nie wy stę pu je, co wy ni ka głów nie z bra ku sto -
sow ne go im pul su by ten kie ru nek roz wi jać. 

W mo jej oce nie, naj istot niej sze zna cze nie,
w kon tek ście wspar cia dla wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej z OZE bę dzie mieć ar ty kuł 39 za -
war ty w pro jek cie Usta wy o OZE, (po je go ak -
cep ta cji przez Ko mi sję Eu ro pej ską), gdyż zu -
peł nie zmie ni fi lo zo fię je go udzie la nia. Je go za -
pi sy zmu sza ją bo wiem po ten cjal nych in we sto -
rów do bar dzo po waż nej ana li zy na kła dów in -
we sty cyj nych, kosz tów ope ra cyj nych na eta pie
wy twa rza nia ener gii elek trycz nej, wresz cie,
osią ga nych form do ta cji. Dla nie któ rych bę dzie
to ba rie ra, dla wszyst kich re wo lu cja. Do tych -
czas nie za wsze ra cjo nal nie go spo da ro wa no
środ ka mi po cho dzą cy mi np. z do ta cji, co prze -
ja wia ło się nie kie dy bu do wa niem in sta la cji
z „naj wyż szej pół ki” (nie li cząc się z kosz ta mi)
za po mi na jąc, że jesz cze trze ba bę dzie je utrzy -
mać, a te kosz ty prze ra sta ją zy ski z dzia łal no ści.

Co do wy ko rzy sta nia bio ma sy i pro duk cji
cie pła z bio ma sy na le ży wy raź nie pod kre ślić,
iż nie chce my ro bić żad nej re wo lu cji. Z na sze -
go punk tu wi dze nia nie zmier nie istot ne jest
wy ga sza nie wspar cia dla współ spa la nia bio -
ma sy z wę glem. Pla no wa ne zmia ny ma ją cha -
rak ter ewo lu cyj ny po mi mo, iż wśród pod mio -
tów dzia ła ją cych na ryn ku OZE znaj dzie my
za rów no zwo len ni ków przy spie sze nia, jak
i spo wol nie nia te go pro ce su. Mo im zda niem,
na le ży ro bić to eta po wo, z po sza no wa niem
wy mo gów for mal no -praw nych, ale i lo gicz no -
-tech nicz nych. W za mian pro po nu je my wie le
al ter na tyw nych spo so bów wy ko rzy sta nia bio -
ma sy, co zna la zło od zwier cie dle nie w pro jek -
cie Usta wy o OZE. 

– J. Le wan dow ski: – W ma łych in sta la -
cjach cie płow ni czych, w ogra ni cza niu emi sji
za nie czysz czeń tra fi my na ba rie rę tech no lo -
gicz no -eko no micz ną. Je śli wy obra zi my so bie,
że do „ma łe go ko cioł ka” trze ba bę dzie do bu -
do wać in sta la cję oda zo to wa nia i od siar cza nia
spa lin, elek tro filtr – bo ta kie bę dą ogra ni cze -
nia – to bę dzie my mie li do czy nie nia z sy tu -

Ryszard Gajewski
– Prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
– Politechnika Warszawska
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acją ir ra cjo nal ną. Tam wę giel au to ma tycz nie
prze sta je ist nieć ja ko pa li wo. Tam trze ba po -
pa trzeć na cie pło z bio ma sy, ja ko al ter na ty wę
w ska li kra ju, a nie tyl ko w wy mia rze lo kal -
nym. To trze ba zro bić na po zio mie po li tycz -
nym. Bo gaz bu dzi wąt pli wo ści, nie da się też
te go za ła twić przy po mo cy słoń ca i wia tra ków. 
• W re la cji z tej dys ku sji pre zen tu je my

obok po rów na nie kosz tów pro duk cji ener gii
z elek trow ni: wia tro wej i elek tro cie płow ni
bio ma so wej. Ana li za po twier dza sło wa pro fe -
so ra Le wan dow skie go 

– J. Le wan dow ski: – Ten pro blem ma nie
tyl ko wy miar eko lo gicz ny, eko no micz ny,
tech no lo gicz ny, ale rów nież spo łecz ny. 

– M. Du da: – Szer mu je się po ję ciem kry te -
rium „osią ga nia ce lów”. Tym cza sem, ce le mo -
gą się zmie niać, bądź być źle sta no wio ne.

– J. Pi li tow ski: – To wy raź nie by ło wi dać
w przy pad ku Kra jo we go Pla nu Dzia ła nia przy -
ję te go 7 grud nia 2010 r. Od tam te go mo men tu
mi nę ło 3,5 ro ku, a więc z punk tu wi dze nia roz -
wo ju ryn ku OZE bar dzo du żo (bio rąc rów nież
pod uwa gę fakt, iż pra ce nad tym do ku men tem
roz po czę ły się po nad rok przed je go przy ję -
ciem). Opra co wa nie Po li ty ki ener ge tycz nej to
jesz cze bar dziej skom pli ko wa na kwe stia. Po -
mi mo szyb kiej dez ak tu ali za cji te go ty pu do ku -
men tów nie na le ży ich kry ty ko wać, po nie waż
nio są za so bą istot ny wa lor po znaw czy – punkt
od nie sie nia. Sy tu acja na ryn ku sze ro ko ro zu -
mia nej ener ge ty ki mu si być ana li zo wa na
na bie żą co, a wy zna czo nych w te go ty pu do ku -
men tach ce lów nie na le ży trak to wać ja ko nie -
zmien nych. Wy ni ka to z fak tu, iż dzi siej sza
oce na sy tu acji mo że da wać po wo dy do trak to -
wa nia ich ja ko słusz nych, na to miast za dwa la -
ta mo gą oka zać się one da le ce nie ade kwat ne.
Wa run ki ryn ko we i spo łecz ne ule ga ją bo wiem
cią głym zmia nom. 

Z ko lei cha rak ter umów na do sta wy ga zu
z Ro sji i Ka ta ru spra wia, że je go wy ko rzy sty -
wa nie do pro duk cji ener gii elek trycz nej, mi mo
ge ne ro wa nia wyż szych jed nost ko wych kosz -
tów wy twa rza nia, bę dzie mia ło miej sce. 

– M. Du da: – Unia na 2030 r. wy zna czy ła
nie obli ga to ryj ny cel dla kra jów udzia łu od na -
wial nych źró deł ener gii w mi ksie ener ge tycz -
nym na po zio mie 27%. 

– J. Pie kacz: – Nie dłu go nasz kraj na ten te -
mat bę dzie się mu siał wy po wie dzieć i ja kieś
pro po zy cje przed sta wić. Przed szczy tem, któ -
ry od bę dzie się w paź dzier ni ku, na le ży wcze -
śniej uzgod nić i wy ne go cjo wać z KE i in ny mi
kra ja mi ile Pol ska jest w sta nie tej ener gii od -
na wial nej pro du ko wać. Tym cza sem sy tu acja
jest trud na, wie lu spraw po pro stu nie wie my,
jak np. moż li wo ści ko rzy sta nia z sys te mów
wspar cia w kon tek ście Wy tycz nych Ko mi sji
Eu ro pej skiej w za kre sie po mo cy pu blicz nej
dla śro do wi ska i ener gii. Mó wi my tu o spa la -
niu bio ma sy w ener ge ty ce. Sze ro ko ro zu mia ne
wa run ki ja kie się za po wia da ją dla tej dzia łal -
no ści – nie chcąc tu wcho dzić w szcze gó ły bo
wie lu uwa run ko wań i roz wią zań nie zna my
– bu dzą mój głę bo ki nie po kój. 

– J. Bo cian: – Za po wia da się więk sze ry zy -
ko to wa rzy szą ce pro wa dze niu tej dzia ła lno -
ści. I to nie wy ni ka z pro jek tu Usta wy o OZE.
Przy czy na tkwi w po li ty ce unij nej i jej do ku -
men tach, na które nie wywieramy jako Polska
wystarczającego wpływu.

– M. Du da: – Po li ty ka unij na jest, ja ka jest.
My na to miast ją znie kształ ca my. Po dam przy -
kład. Ma my ce le dla kra ju w za kre sie udzia łu
OZE w pro duk cji ener gii. Po li nii naj mniej sze -
go opo ru te kra jo we ce le prze rzu ci li śmy
na przed się bior stwa z peł ną kon tro lą ich wy -
ko na nia. Spo wo do wa ło to nie praw do po dob ny

ga li ma tias i kosz ty. A do te go do rzu ci li śmy
jesz cze ry nek cer ty fi ka tów. Je że li te go so bie
nie uświa do mi my, to bę dzie my „na szy wać ko -
lej ne ła ty” na sys tem, któ ry jest nie spraw ny.
Oczy wi ście te ce le re ali zu ją przed się bior stwa.
Ale one mu szą mieć do dys po zy cji me cha ni -
zmy pro ste, ja sne, jed no znacz ne i wie dzieć
do kład nie ile to kosz tu je. 

– R. Ga jew ski: – Ma my dy rek ty wę unij ną
z 2009 r., któ ra obo wią zu je od mo men tu ogło -
sze nia. I nie moż na mó wić, że Unia ma swo ją
po li ty kę, a my swo ją. 

– M. Du da: – Dy rek ty wa obo wią zu je pań -
stwo, a nie bez po śred nio pod mio ty go spo -
dar cze. 
• Z wy po wie dzi Pa na Dy rek to ra Pi li tow -

skie go z nie po ko jem zro zu mia łem, iż gro zi
nam utrwa le nie ce lu ro ku 2020 od no śnie od -
na wial nych źró deł ener gii na na stęp ną de ka -
dę. Gro zi ło by nam w ten spo sób nie wy ko rzy -
sta nie ist nie ją ce go w kra ju po ten cja łu bio ma -
sy dla ce lów ener ge tycz nych. W Pol sce ist nie -
je du ży po ten cjał po da ży bio ma sy, w przy bli -
że niu wy glą da on na stę pu ją co:

a. 10 mln t z upraw ro ślin szyb ko ro sną -
cych,

b. 10 mln t od pa dów prze my słu rol ne go,
c. 10 mln ton od pa dów miej skich,
d. 5–6 mln t bio ma sy le śnej.
Jest to ekwi wa lent 15 mln ton wę gla, czy li

ty le ile spa la się w elek tro cie płow niach i cie -
płow niach za si la ją cych miej skie sys te my cie -
płow ni cze. Czy wo bec ry zy ka zmniej sze nia
wy do by cia wę gla w pol skich ko pal niach nie
na le ży bar dziej zde cy do wa nie się gać po bio -
ma sę i od pa dy? Czy nie po win no stwo rzyć się
sku tecz nych za chęt dla sek to ra elek tro cie -
płow ni do dal sze go wy ko rzy sty wa nia te go pa -
li wa, za miast blo ko wać ten pro ces?

– J. Pie kacz: – Ten pro ces ograniczania
korzystania z biomasy już ma miej sce. My
w na szej fir mie pro wa dzi my współ spa la nie je -
dy nie tam, gdzie mu si my. Tzn. gdzie wy co fa -
nie się z nie go by ło by zbyt kosz tow ne. W ro -
ku 2012 spa la li śmy 1,25 mln ton bio ma sy,
a w ro ku ubie głym 270 tys. ton. I na tym po zio -
mie na ra zie się utrzy ma my. Po dob nie za cho -
wu ją się in ne fir my spa la ją ce bio ma sę, bo jest
to roz wią za nie nie opła cal ne. Je że li nie po ja wią
się wa run ki bar dziej ko rzyst ne, współ spa la nie
bio ma sy za nik nie. Szko da, bo stwo rzo na zo -
sta ła w Pol sce ba za pro duk cji bio ma sy.

– B. Re gul ski: – Uwa żam, że po waż nym
pro ble mem jest to, iż obec nie roz wój od na -
wial nych źró deł ener gii za przą ta gło wy je dy -
nie wy twór ców ener gii. Nie ist nie je na to miast
w gło wach kon su men tów ener gii. W związ ku
z tym nie da ją oni sy gna łu na ze wnątrz, że są
za in te re so wa ni nie by le ja kim mik sem ener ge -
tycz nym lecz o okre ślo nej szla chet no ści. Dziś
otrzy mu je my sy gnał z jed ne go przy ci sku
– „za ile?” Po la cy się gają np. po ener gię sło -
necz ną tyl ko wte dy gdy by ły na to pie nią dze.
Trwa łość tych pro jek tów osą dza się na pod sta -
wie te go czy so lar wi si na da chu, a nie czy pro -
du ku je ener gię. Wy da wa no rów no cze śnie pie -

Jacek Piekacz
– Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych,

EDF Polska Sp. z o.o.

Janusz Pilitowski
– Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej

w Ministerstwie Gospodarki



nią dze na ener ge ty kę so lar ną i ko ge ne ra cję,
gdy wia do mo, że po win no się ro bić al bo jed no
al bo dru gie. Sty mu lo wa nie roz wo ju ma łych
in sta la cji, nie ob ję tych re gu la cją jest oka zjo -
nal ne i nie ob ję te we ry fi ka cją, pie nią dze są
więc mar no wa ne.

– M. Du da: – Mnie ma nie, że kon su ment
oprócz pa trze nia na ce nę ener gii bę dzie miał
w gło wie in ne kry te ria za ku pu ener gii, jest
uto pij ne. Za wsze bę dzie pa trzył je dy nie na ce -
nę. Spra wę mo że za ła twić je dy nie in ter na li za -
cja kosz tów śro do wi sko wych, np. po da tek
od wę gla.

– J. Bo cian: – Czy w wa run kach pro jek tu
Usta wy o OZE je ste śmy w sta nie w 2020 r.
wy peł nić zo bo wią za nia UE od no śnie udzia łu
w kra ju źró deł od na wial nych w pro duk cji
ener gii? Ja ką po zy cję zaj mie w tym bio ma sa?
We wszyst kich roz wa ża niach na te te ma ty bra -
ku je ana liz do ty czą cych skut ków dla bu dże tu
roz wo ju po ten cjal nych tech no lo gii. Tym cza -
sem, w przy pad ku wy ko rzy sta nia bio ma sy,
zwłasz cza lo kal nej, moż na mó wić o do dat ko -
wym wzro ście PKB i do dat ko wych przy cho -
dach do bu dże tu. Na to miast w przy pad ku pro -
duk cji ener gii z wia tru mo że my mó wić je dy -
nie o do dat ko wych kosz tach. 80–90% kosz -
tów za in sta lo wa nia elek trow ni wia tro wej lo -
ku je my za gra ni cą gdzie ku pu je my tech no lo -
gię. Te roz wią za nia są ele men tem szerszej
dys ku sji do ty czą cej tak że ro li wę gla w go spo -
dar ce, czy go do tu je my czy też nie? Mó wi się,
że pro duk cja wę gla da je rocz nie mi nus 1 mld
zł. Ale... Rocz nie pro duk cja wę gla w Pol sce
ge ne ru je wpła ty do bu dże tu na po zio mie 7,8
mld zł da nin pu blicz nych, plus 7–8 mld zł
w si le na byw czej osób za trud nio nych w gór -
nic twie. Je że li rów nież tak nie bę dzie my pa -
trzy li na roz wój OZE, to bę dzie my po dą ża li
dro gą do ni kąd. Jak w przy pad ku im por to wa -
nej bio ma sy. Ona po wo du je utra tę bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go i pod wyż kę kosz tów
zwią za nych z po zy ska niem no śni ków ener gii,
bo jest droż sza niż wę giel, pod sta wo wy no -
śnik, któ ry sub sty tu uje. Rów no cze śnie, utrą ca
lo kal ną przed się bior czość. W Cze chach pre fe -
ro wa na jest bio ma sa lo kal na. We Wło szech nie
mo że po cho dzić z od le gło ści dal szej niż okre -
ślo na w rozporządzeniach szczegółowych.
Nie po tra fi my i nie planujemy do płat do ener -
gii od na wial nej ra cjo nal nie skie ro wać na roz -
wój pol skiej go spo dar ki.
• Z ana liz wy ni ka, że w Pol sce ist nie je po -

ten cjał 0,5 mln ha upra wy ro ślin ener ge tycz -
nych. Ale re al nie za łóż my, że by ło by ich 200
tys. ha. W okre sie cy klu ży cia tych plan ta cji
do bu dże tu wpły nę ło by 8–10 mld zł z ty tu łu
wsze la kich po dat ków. Gdy by tę sa mą ilość
ener gii za im por to wać w bio ma sie, w tym sa -
mym cza sie z Pol ski wy pły nę ło by 18 mld zł
przy przy cho dach po dat ko wych na po zio -
mie 1 mld zł. To po ka zu je ja kim in te re sem jest
roz wój w kra ju pro duk cji bio ma sy. Ro dzi się
tyl ko py ta nie – jak sku tecz nie sty mu lo wać ten
roz wój? Po głę bio na dys ku sja na ten te mat
– po win na być otwar ta.

– P. Czo pek: – Roz ma wia li śmy o ewen tu al -
nym udzia le OZE w pro duk cji ener gii w per -
spek ty wie ro ku 2030. Sza co wa nie dziś mik su
ener ge tycz ne go w per spek ty wie kil ku na stu lat
jest nie zmier nie utrud nio ne. Po wyż sze wy ni ka
z ob ser wo wa nych w ostat nich la tach dy na -
micz nych zmia n w oto cze niu biz ne so wym,
któ re po wo du ją, iż, po 3-4 la tach ma my
do czy nie nia z zu peł nie in ną sy tu acją na ryn -
ku, co tym bar dziej utrud nia pla no wa nie dłu -
go okre so we. Pro gno zo wa nie udzia łu OZE
w Pol sce w per spek ty wie 2030 r. obar czo ne

jest du żym mar gi ne sem błę du z uwa gi na fakt,
iż znaj du je my się na po cząt ku dys ku sji w tym
ob sza rze na po zio mie UE.

W wy po wie dziach mo ich przed mów ców
za uwa ży łem nie po kój do ty czą cy au kcji
w kon tek ście roz wo ju jed no stek bio ma so -
wych. W mo jej opi nii oba wy przed sta wi cie li
bran ży mó wią ce o tym, iż je dy nie ener ge ty ka
wia tro wa ma szan sę na wy gra ną w au kcjach są
nie uza sad nio ne. Na le ży bo wiem za uwa żyć, iż
jed nym z czyn ni ków, któ ry mo że mieć istot ne
zna cze nie w tym wzglę dzie bę dą moż li wo ści
przy łą cze nia in sta la cji wia tro wych do sie ci.
Ob ser wo wa na w ostat nich la tach dy na mi ka
roz wo ju ener ge ty ki wia tro wej oraz za ło że nia
od no śnie jej roz wo ju za war te w KPD to po -
twier dza ją. M. in te uwa run ko wa nia po zwa la -
ją przy pusz czać, że ry nek bio ma sy w Pol sce
bę dzie się da lej roz wi jał. 

Do dat ko wo, zwra ca my rów nież uwa gę
na au kcje de dy ko wa ne in sta la cjom do 1 MW.
W na szej opi nii roz wią za nie to po zwo li
na roz wój ma łych in sta la cji bio ma so wych
(w tym przede wszyst kim bio ga zow ni), któ re
w efek tyw ny spo sób wy ko rzy sta ją lo kal ne za -
so by bio ma sy.

W cza sie dys ku sji po ru sza ny był rów nież
wą tek do ty czą cy cen ener gii, ja ko głów ne go
czyn ni ka ma ją ce go zna cze nie dla pol skie go
kon su men ta. To praw da, że je ste śmy spo łe -
czeń stwem nie zbyt za sob nym, więc to kry te -
rium do mi nu je. Nie mniej jed nak, ba zu jąc
na ob ser wa cjach za cho wań kon su men tów
z Eu ro py Za chod niej moż na do mnie my wać, iż
sy tu acja ta, w per spek ty wie ro ku 2030, mo że
ulec zmia nie., Już dziś bo wiem ist nie ją moż li -
wo ści świa do me go po dej mo wa nia de cy zji
przez kon su men tów od no śnie za ku pu „zie lo -
nej ener gii” (m. in. po przez gwa ran cje po cho -
dze nia).

Od no sząc się do kwe stii im portu bio ma sy,
na le ży za uwa żyć, iż du że zna cze nie w per -
spek ty wie dłu go ter mi no wej bę dą mia ły uwa -
run ko wa nia śro do wi sko we. Co praw da na ra -
zie nie ma na po zio mie UE usta lo nych dla bio -
ma sy sta łej tzw. kry te riów zrów no wa żo ne go
roz wo ju, nie mniej jed nak z za po wie dzi Ko mi -
sji Eu ro pej skiej wy ni ka, iż dys ku sja w tym ob -
sza rze roz pocz nie się oko ło 2015 r., tak, aby
uda ło się wy pra co wać po ro zu mie nie w tym
wzglę dzie w 2016/2017 r. Z prze pro wa dzo -
nych w De par ta men cie Ener gii Od na wial nej
ana liz wy ni ka, iż im por to wa nie bio ma sy np.
z Taj lan dii czy Ma le zji mo że oka zać się nie ra -
cjo nal ne z punk tu wi dze nia wy dat ku ener ge -
tycz ne go nie zbęd ne go do prze trans por to wa nia
przed mio to we go pa li wa na tak du żą od le -
głość. 

Co cie ka we, nie któ re pań stwa UE wpro wa -
dzi ły re gu la cje praw ne, któ re skut ku ją ogra ni -
cze niem im por tu bio ma sy. Ja ko przy kład
niech po służ Bel gia, gdzie przy wy li cze niu
wo lu me nu ener gii ob ję te go sys te mem wspar -
cia odej mu je się od wy two rzo nej ener gii elek -
trycz nej ener gię zu ży tą na trans port bio ma sy.
• Dzię ku je my za roz mo wę.

Bogusław Regulski
– Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej

Ciepłownictwo Polskie

Andrzej Rubczyński
– Dyrektor Departamentu Regulacji i Legislacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

osie ro co ne.

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

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

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

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

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

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

dr hab. Anna Fornalczyk
– Partner założyciel Comper Spółka Jawna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andrzej Kaznowski
– Easy State Aid Kaznowski Stasiak Spółka Jawna

Magdalena Kuczyńska
– Koordynator Obszaru Programów Europejskich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jacek Piekacz
– Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paweł Smoleń
– Prezes EURACOAL (European Association

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr Mirosław Duda
– Agencja Rynku Energii
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• M. Du da – Na nie daw nym po sie dze niu
Ra dy Eu ro py pod ję to kon klu zje ma ją ce za -
sad ni cze zna cze nie je śli cho dzi o ener ge ty kę.
Dla te go chciał bym za cząć od klu czo we go
za gad nie nia ogra ni cze nia czy re duk cji emi -
sji ga zów cie plar nia nych, a w szcze gól no ści
funk cjo no wa nia sys te mu ETS w świe tle
wspo mnia nych kon klu zji, w któ rych nie wie -
le jest o „głów nych” me cha ni zmach, a wię -
cej o dzia ła niach do dat ko wych, któ re bę dą
mia ły za sad ni czy wpływ na ry nek.

– P. Smo leń – Zda niem EU RA CO AL ETS
jest kom plet nie nie spraw czy in we sty cyj nie.
Na koń cu po przed niej de ka dy ktoś, np. Niem -
cy uwie rzy li, że bę dą wy so kie ce ny i po sta wi -
li elek trow nie ga zo we, któ re te raz sto ją odło -
giem. ETS obie cy wał, że bę dzie dro gie CO2,
a nie jest. Ża den bank nie za ry zy ku je mi liar -
dów w pro gno zę, że zno wu bę dzie po 30–40

W związ ku z ob ję ciem istot nych funk cji w or ga nach UE przez no wą eki pę, na le ży mieć na dzie ję, że zo sta nie do ko na ny
prze gląd ist nie ją ce go pra wa unij ne go w ce lu zmia ny tych prze pi sów, któ re w trak cie re ali za cji wzbu dzi ły za strze że nia co
do ce lo wo ści ich sto so wa nia lub ich sku tecz no ści w osią ga niu za ło żo nych ce lów po li tycz nych. W ener ge ty ce ma my do czy -
nie nia z co naj mniej kil ko ma ta ki mi ak ta mi praw ny mi, któ re, zwłasz cza dla Pol ski, sta no wią ogrom ne a nie za wsze uza sad -
nio ne, wy zwa nia. Naj wię cej wąt pli wo ści wzbu dza ją prze pi sy do ty czą ce ochro ny kli ma tu, mi mo ca łej szla chet no ści idei.
Rów nież w in nych ob sza rach unij nej re gu la cji ener ge ty ki wie le prze pi sów wy ma ga co naj mniej no we li za cji, gdyż są nie -
sku tecz ne a kosz ty ich wdra ża nia są wyż sze niż uzy ski wa ne efek ty lub też po ja wia ją się nie prze wi dzia ne skut ki, groź ne np.
dla bez pie czeń stwa do staw ener gii.

Po trze ba no we li za cji do ty czy przede wszyst kim prze pi sów ma te rial nych, wy ni ka ją cych bez po śred nio z unij nej po li ty ki
ener ge tycz nej, zwłasz cza tych, któ re na kła da ją obo wiąz ki na pań stwa człon kow skie. Zróż ni co wa ny po ziom i struk tu ra roz -
wo ju po szcze gól nych kra jów wy wo łu je ko niecz ność przyj mo wa nia roz bu do wa nych lub kom pro mi so wych roz wią zań praw -
nych, z na tu ry nie przej rzy stych i czę sto o ma łej sku tecz no ści. War to za sta no wić się, czy nie nad szedł już czas, aby przejść
od re gu la cji państw człon kow skich do re gu la cji przede wszyst kim pod mio tów na ryn ku eu ro pej skim i sta wia nia wy ma gań
bez po śred nio przed się bior stwom, ich in sta la cjom i pro duk tom. Wy ma gań, któ re bę dą obo wią zy wać na przy szłość, aby zbyt
szyb ko nie bu rzyć hi sto rycz nie uwa run ko wa nych struk tur go spo dar czych i spo łecz nych, co czę sto po wo du je du że stra ty
ma te rial ne.

Dzie sięć lat sto so wa nia pra wa unij ne go w Pol sce upo waż nia nas do je go oce ny i for mu ło wa nia wnio sków. War to o tym
dys ku to wać a wy ni ki tej dys ku sji po win ny być prze ka za ne no wym wła dzom UE. Z te go wzglę du ko lej ną edy cję dys ku sji re -
dak cyj nej na ła mach „Prze glą du Ener ge tycz ne go”, or ga ni zo wa nej przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi -
ska, po sta no wi li śmy po świę cić te ma to wi pod ha słem „Co na le ża ło by zno we li zo wać w pra wie UE do ty czą cym ener ge ty ki?”

W dys ku sji udział wzię li:
– Wojciech Orzeszek – Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska w Energoprojekt-Warszawa S.A.,
– Sta ni sław Po rę ba – Ernst&Young,
– Pa weł Smo leń – pre zy dent EU RA CO AL, Part ner w De lo it te Bu si ness Con sul ting,
– prof. Krzysz tof Żmi jew ski – Po li tech ni ka War szaw ska, Se kre tarz Spo łecz ny Ra dy ds. Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Ener -

ge ty ki przy Mi ni strze Go spo dar ki, Prze wod ni czą cy Ze spo łu ds. Roz wo ju Go spo dar ki Ni sko emi syj nej na Ob sza rach Wiej -
skich przy Mi ni strze Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

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

Po ni żej au to ry zo wa ny za pis tej dys ku sji.

Co należałoby znowelizować
w prawie UE

dotyczącym energetyki?
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eu ro/t, bo to jest zbyt ry zy kow ne. Dla te go mó -
wie nie, że ETS ma ja kiś wa lor pro in we sty cyj -
ny jest nie praw dą. Mo im zda niem, bę dzie się
wa hał w oko li cach 5 eu ro/t, co bę dzie kom -
pro mi sem po mię dzy pro ble mem cen ener gii
a zie lo ną po li ty ką. Po li tycz nie te go sys te mu
zli kwi do wać się nie da, bo by ła by awan tu ra,
a pod nieść ce ny cięż ko, bo one prze kła da ją się
je den do jed ne go na koszt pro duk cji ener gii
np. w Niem czech i jej ce ny na ryn ku hur to -
wym. Gdy by śmy chcie li za mie nić wę giel
na gaz, a bez te go tych 40% nie uzy ska my, to
ce na po zwo leń emi syj nych mu sia ła by dzi siaj
wy no sić 50-55 eu ro/t, co do pro wa dzi ło by
do po dwo je nia ce ny ener gii elek trycz nej
na ryn ku hur to wym. A na to w Eu ro pie ni ko -
go nie stać, bo jest sta gna cja.

Ca ła zie lo na ener ge ty ka po wsta ła nie
w opar ciu o ETS tyl ko dzię ki sub sy diom.
• M. Du da – To mnie nie po koi, bo w kon -

klu zjach na pi sa no czar no na bia łym: ETS
jest pod sta wo wym in stru men tem po li ty ki ni -
sko emi syj nej. Oczy wi ście w tym ob sza rze,
w któ rym dzia ła. 

– K. Żmi jew ski – ETS jest jed nym z wie -
lu przy kła dów funk cjo no wa nia współ cze snej
Unii Eu ro pej skiej – jak Stra te gia Li zboń ska:
coś się przy go to wu je, opra co wu je, przyj mu -
je, a po tem uda je, że się re ali zu je, bo ona nie
pod le ga uczci wej, pro fe sjo nal nej oce nie. 

Każ de przed się wzię cie, każ dy sys tem po -
wi nien być oce nia ny przede wszyst kim
pod ką tem re ali za cji ce lu, któ ry trze ba naj -
pierw sfor mu ło wa ć. Po wi nien być sfor mu ło -
wa ny ja sno i być mie rzal ny, by po tem moż na
by ło spraw dzić na ile zo stał osią gnię ty.

Jed nak przy ta kim po dej ściu oka że się, że
sys tem ETS fan ta stycz nie zre ali zo wał za mie -
rzo ny cel – re duk cja emi sji jest więk sza niż
za kła da no. Dla te go dziw ne jest bi cie w dzwo -
ny, że jest źle. Chy ba, że cel de kla ro wa ny nie
zga dza się z rze czy wi stym. To jest bar dzo
praw do po dob ne, bo ko mi sarz Con nie He de -
ga ard tłu ma cząc na szym po słom w Sej mie
po co jest po li ty ka kli ma tycz na i sys tem han -
dlu emi sja mi mó wi ła nie o re duk cji emi sji ga -
zów cie plar nia nych na świe cie (bo tu aku rat
emi sja ro śnie) tyl ko o roz wo ju wy so kich
tech no lo gii w Eu ro pie. No ta be ne głów nie
o przy szłym, a nie ak tu al nym. Tłu ma czy ła, że
ten sys tem jest po to, że by te wy so kie tech no -
lo gie mo gły i chcia ły się roz wi jać, co ozna -
cza, że praw dzi wy cel jest zu peł nie in ny.

Trze ba więc za py tać, czy ten dru gi cel jest
speł nio ny. Od po wiedź brzmi: nie. Ow szem,
te tech no lo gie się roz wi ja ją, ale je śli cho dzi
o sfe rę pro duk cyj ną, to głów nie po za Unią
Eu ro pej ską, a je śli już w Unii, to co raz czę -
ściej ko rzy sta jąc z ka pi ta łu chiń skie go. Tak
więc war tość do da na wło żo na w pro dukt, teo -
re tycz nie „ma de in Eu ro pe”, ale prak tycz nie
„from Chi na”, jest bar dzo du ża – więk szy
stru mień go tów ki pły nie nie tyl ko do Chin,
ale do Da le ko wschod niej Azji.

Czy ktoś pod jął się w Unii Eu ro pej skiej lub
Ko mi sji Eu ro pej skiej uczci wej oce ny te go,

co ten sys tem miał dać i co dał, i na pod sta wie
ta kiej dia gno zy za pro po no wał ja kąś mo dy fi -
ka cję. Od po wiedź brzmi: nie. Te go nie wol no
ro bić, to jest po li ty ka in cor rect. Do kład nie to
sa mo jest ze Stra te gią Li zboń ską, w któ rej
czy ta my jak go ni my Sta ny Zjed no czo ne – tak
jak kie dyś Zwią zek Ra dziec ki go nił im pe ria -
li stów, aż „prze go nił”. Okre śle nie Stra te gia
Li zboń ska w ofi cjal nych wy stą pie niach już
ni gdzie nie pa da, nikt się do nie go nie od wo -
łu je. Być mo że po pew nym cza sie to sa mo
bę dzie z sys te mem ETS, bo wy ga sa nie na stę -
pu je do syć wol no. 

Chcę zwró cić uwa gę na stwo rzo ne pod pa -
tro na tem sto wa rzy sze nia na ro do wych aka de -
mii na uk – Eu ro -CA SE (Eu ro pe an Co un cil
of Ap plied Scien ces Tech no lo gies and En gi -

ne ering), do któ re go na le ży Pol ska Aka de -
mia Na uk opra co wa nie, w któ rym oce nio no
sys tem han dlu emi sja mi (z pol skiej stro ny
do ku ment pod pi sał prof. Ta de usz Skocz kow -
ski). Choć au to rzy opra co wa nia są je go sym -
pa ty ka mi, i ro bi li wszyst ko, by nie wi dzieć
je go sła bo ści, a uwy pu klać za le ty, to jed nak
bar dzo wy raź nie stwier dzi li, iż ze wszyst -
kich me cha ni zmów re du ku ją cych emi sję
w Eu ro pie wpływ sys te mu han dlu emi sja mi
jest mar gi nal ny. Znacz nie więk szy ma ją
dzia ła nia zwią za ne z wpro wa dza niem od na -
wial nych źró deł, z po pra wą efek tyw no ści
ener ge tycz nej, cho ciaż w ska li unij nej są sła -
bo re gu lo wa ne. Wy ni ka, że ETS nie ma cha -
rak te ru na rzę dzia go spo dar cze go, a po li tycz -
no -pia row ski.

Ma więk sze zna cze nie w sfe rze ob ro tów
ja ki mi kol wiek pa pie ra mi fi nan so wy mi, niż
w sfe rze fi zycz nej. Wpływ na sty mu la cję in -
we sty cji ma ża den, ale nie wol no mó wić, że
jest to zły sys tem i na le ża ło by go za stą pić in -
nym. W opi nii na pi sa nej dla prof. Mi cha ła
Kle ibe ra, pre ze sa PAN, stwier dzi łem, że Pol -
ska pod ta kim do ku men tem nie po win na się
pod pi sy wać, bo nie ma on cha rak te ru na uko -
we go – jest do ku men tem z te zą.
• M. Du da – To, że sys tem ETS jest zły

i po wi nien prze stać dzia łać, to my wie my. Ale
wie my też, że bę dzie utrzy my wa ny, więc
skon cen truj my się na pew nych je go me cha -
ni zmach, któ re moż na po pra wić i zgło sić
pro po zy cje ko rekt, któ re mo gły by go „uczło -
wie czyć”.

– P. Smo leń – Je że li chce my mó wić po zy -
tyw nie i po praw nie po li tycz nie, to mo że my
po wie dzieć, że osią gnął swój cel…
• M. Du da – …zo stał osią gnię ty mi mo

dzia ła nia ETS.
– P. Smo leń – Nie. Tak się mó wi w Bruk -

se li. Na to miast gdy roz ma wia li śmy z Con nie
He de ga ard, to mó wi li śmy: za kła da li ście, że
emi sja bę dzie spa dać i to zo sta ło osią gnię -
te. I dla te go ce ny są 5 eu ro/t, a wła ści wie ce -
na fun da men tal na wy no si 0 eu ro/t, a 5 eu ro/t,
wy łącz nie z oba wy przed jej ad mi ni stra cyj -
nym pod nie sie niem.

Cel zo stał osią gnię ty, bo ma my za paść eko -
no micz ną oraz sub sy dia do zie lo nej ener gii
i ener go osz częd ność. W żad nym z tych
trzech ele men tów nie ma ETS -u, ale zre ali zo -
wa no je go za ło że nia i ma my nad miar upraw -
nień do emi sji CO2. Nie pew ność co do przy -
szło ści jest szko dli wa, bo ha mu je in we sty cje.
Okre śla my co ma być za 10–15 lat a po tem
przy cho dzi no wa ko mi sarz i mó wi: ustal my
to na no wo. Ta nie prze wi dy wal ność za bi ja
wszyst kie in we sty cje. Jak to po lep szyć?
Trzy maj my się za ło żeń.

– K. Żmi jew ski – Waż niej sze są fo te le
w Bruk se li niż stan eu ro pej skiej go spo dar ki.
Z te go co po wie dzia łeś wy ni ka, że ETS jest
al bo ro dza jem re li gii, al bo za bo bo nu i nie
wol no na je go te mat dys ku to wać. Trze ba się
więc za sta na wiać jak po pra wić sys tem han -
dlu emi sja mi nie wpa da jąc w he re zję.

Wojciech Orzeszek
– Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska

w Energoprojekt-Warszawa S.A.

Stanisław Poręba
– Ernst&Young
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Sys te m, a do wy bo ru by ły też in ne, po wi nien
w naj więk szym stop niu opty ma li zo wać kosz ty
re duk cji emi sji, czy li ge ne ro wać naj niż sze. Re -
duk cja emi sji zo sta ła osią gnię ta, jej kosz ty są
ni skie więc jest do brze. Nie. To jest złe. Ale
dla cze go? Niech ktoś mi to wy tłu ma czy. 

– P. Smo leń – Te raz w 10 lat chce my zro -
bić to, co mia ło być za 30.

– K. Żmi jew ski – Trze ba się za sta no wić
czy kosz ty funk cjo no wa nia te go sys te mu nie
są więk sze niż uzy ska ne zy ski. Bo gdy by go
za stą pić bar dzo pro stym po dat kiem emi syj -
nym i po wie dzieć, że obo wią zu je do 2030 r.,
to biz nes by po kwę kał, ale by się do sto so wał.
Wie dział by co jest gra ne: war to nie war to.

– S. Po rę ba – Są dzę, że war to wró cić
do ko rze ni. Przy po mnę, że w UE przez la -
ta 90. ub. wie ku kil ka krot nie pró bo wa no
wpro wa dzić po da tek wę glo wy. Przez blo ka dę
państw, któ re by naj bar dziej do tknął, wpro -
wa dzo no sys tem ryn ko wy ja ko roz wią za nie
wy mu sza ją ce osią gnię cie ce lów re duk cyj -
nych z Kio to. Kra je, któ re blo ko wa ły po da tek
wę glo wy, li czy ły, iż dzię ki róż nym dzia ła -
niom po tra fią swo je kosz ty ob ni żyć w sto sun -
ku do te go, co by mu sia ły po nieść gdy by
wpro wa dzo no po da tek.

Ma my Pro to kół z Kio to, któ ry w 1997 r.
wpro wa dził twar de zo bo wią za nia re duk cyj ne
dla kra jów roz wi nię tych, ale rów nież pew ne
me cha ni zmy uła twia ją ce osią ga nie re duk cji,
jak in stru men ty ty pu CDM. Na prze ło mie
wie ków „sta ra 15” za czę ła po dej mo wać dzia -
ła nia do ty czą ce re duk cji CO2. Na po da tek nie
by ło zgo dy, ale by ła na ETS i dys ku to wa no
ja ki mo del wy brać. Wte dy Pol ska nie by ła
w UE i za du że go gło su nie mia ła, nie mniej
zgła sza li śmy po stu lat, że by li mi to wać emi -
syj ność pro duk tów a nie kwo tę emi sji. To by -
ło roz sąd ne i bar dziej ra cjo nal ne roz wią za nie,
któ re le piej wy peł nia ło by swo ją ro lę. 

Nie ste ty, w Ko mi sji Eu ro pej skiej i w nie -
któ rych kra jach prze wa żył po gląd, że to mu si
być kwo ta. Jesz cze w 2005 r., kie dy wpro wa -
dza no pierw szy okres „do świad czal ny”, by ła
szan sa, by coś zmie nić. Po no wi li śmy swo ją
pro po zy cję, ale nie chcia no się na nią zgo dzić.

Skąd wzię ły się pro ble my? Już ist niał sys -
tem CDM, któ ry był nie do sza co wa ny je śli
cho dzi o po daż cer ty fi ka tów za stęp czych. Nikt
nie prze wi dy wał, że przy tak roz bu do wa nym,
kil ku stop nio wym nad zo rze, w ta kim stop niu
mo że roz wi nąć się sza ra i czar na stre fa, w któ -
rej by ło nie mal 80% po da ży. Zgod nie z prze -
wi dy wa nia mi, w tym ob sza rze swo je moż li -
wo ści wy ko rzy sta li Niem cy i po zy ski wa li
upraw nie nia po kosz tach 2–5 eu ro. Po dru gie,
w kra ja ch UE rów no le gle wpro wa dzo no kil ka
me cha ni zmów wspie ra ją cych wdra ża nie po li -
ty ki kli ma tycz nej, w tym nad mier nie wy so kie
do ta cje do OZE, i to jesz cze nie sko or dy no wa -
ne w ra mach UE. Wpro wa dza nie tak du żych
ilo ści do to wa nej ener gii na ry nek szyb ko do -
pro wa dzi ło do zde sta bi li zo wa nia ryn ku ener -
gii i po śred nio ryn ku upraw nień do emi sji
CO2. Do de sta bi li za cji ryn ku upraw nień przy -

czy nia się po pra wa efek tyw no ści, choć
w mniej szym stop niu, jak OZE.

Nikt też nie brał pod uwa gę re ce sji go spo -
dar czej, któ ra ewen tu al nie mo gła się po ja wić
do pie ro w la tach 2020–2030. Po łą cze nie
kwo to wych li mi tów z re ce sją bły ska wicz nie
do pro wa dzi ło do po wsta nia nad wyż ki, któ rej
się nie da opa no wać.

– P. Smo leń – Bac klo ading.
– S. Po rę ba – Ni cze go nie za ła twia, bo

prze su wa nie nie ma sen su. Miał by sens,
w okre sie pro spe ri ty, gdy  go spo dar ka wzra sta
rocz nie o 8–10%.

Jest jesz cze kwe stia kon struk cji ryn ku, któ -
re go twór cy za ło ży li, że bę dzie su per płyn ny,
o bar dzo du żym udzia le ob ro tów spe ku la cyj -
nych. Za ło żo no, że bę dą one sta no wi -
ły 80–85% ca ło ści rocz nych ob ro tów. Pro te -
sto wa li śmy i po ka zy wa li śmy, że po dob ny
sys tem ame ry kań ski dla te go się trzy ma i jest
w mia rę sta bil ny, gdyż tam są od wrot ne pro -
por cje. Do sta li śmy zde cy do wa ną kontrę:
po co Pol ska się wtrą ca, na tym my się le piej
zna my. Płyn ność jest naj waż niej sza, bo wte -
dy wszy scy bę dą się czu li bez piecz nie, gdyż
za wsze bę dzie moż na sprze dać i ku pić
upraw nie nia. Nie chcia no słu chać na szych
uwag, że przy ce nach ze ro wych peł na płyn -
ność nie wie le da je. 

– K. Żmi jew ski – Po twier dzam co mó wi
Sta szek i mo gę po dać na zwi ska urzęd ni ków
Ko mi sji Eu ro pej skiej (np. Mat thias Ru ete,
wów czas Dy rek tor Ge ne ral ny DG Ener gy),
któ rzy w 2008 r. mó wi li, że nie sku tecz ność
lecz płyn ność jest naj waż niej szą ce chą te go
sys te mu.

– S. Po rę ba – Choć w 2005 r. jesz cze nie
by ło spad ku cen, to na kon fe ren cji z udzia łem
przed sta wi cie la KE po wie dzia łem, że dzia ła -
nia spe ku la cyj ne są jed nym z naj więk szych
za gro żeń, bo do pro wa dzą do zu peł ne go ode -

rwa nia się ce ny od ba zy ma te rial nej. I tak się
sta ło. Mo że z in nych po wo dów, któ rych też
nie prze wi dzia łem, ale w znacz nie więk szym
stop niu.

Gdy by ten sys tem był opar ty na ba zie ma -
te rial nej, któ rą mo że na le ża ło by wte dy ina -
czej skon stru ować, np. przez li mi to wa nie
emi syj no ści pro duk tów, to być mo że le piej
zdał by eg za min. Do sto so wy wał by się do
zmie nia ją cych się wa run ków, a re ce sja nie
mia ła by ta kie go wpły wu na li mi to wa nie emi -
syj no ści. I nie ge ne ro wa ła by ta kich nad wy -
żek, bo im mniej sza pro duk cja tym mniej
upraw nień na ryn ku. 

Mó wiąc co zmie nić, do brze by by ło te kon -
klu zje Ra dy wpro wa dzić w ra mach no we li za -
cji sys te mu ETS i przy naj mniej spró bo wać
wy wo łać dys ku sje na te mat je go zmia ny.
A mo że po dejść kom plek so wo i – wra ca jąc
do pod sta wo wych ryn ków to wa ro wych:
ciepl ne go, ener gii elek trycz nej, sta li – wpro -
wa dzić li mi ty pro duk to we i kom plek so wo
roz wią zy wać pro ble my ryn ku ener gii obej -
mu ją ce: do ta cje, OZE, po pra wę efek tyw no ści
itd. Ale to mu siał by być pa kiet. Wte dy by ła -
by szan sa za pa no wa nia nad tym. Bo je że li
wy stę pu ją ce bra ki li kwi du je my do kła da jąc
ko lej ny me cha nizm in ge ru ją cy w ry nek, to
po wo du je my ko lej ne za kłó ce nia, mno żąc
sys te my wspar cia, osłon itd. To jest dro ga do -
ni kąd. Dla te go trze ba mó wić, że re for ma ETS
jest nie zbęd na.

– P. Smo leń – W ta kim kie run ku, by to by -
ło prze wi dy wal ne. Na po cząt ku moż na by ło
się po sta rać o ana li zę fun da men tal ną, któ ra
jest ułom nym, ale jed ynym na rzę dziem ak -
cep to wal nym przez świat fi nan sów. Mó wić
o po py cie, po da ży i roz wo ju, i nad tym pa no -
wać. Pa mię ta my, że by ły pro gno zy cen CO2,
któ rych nie ma już od pa ru ład nych lat. Bac -
klo ading po ka zał, że de cy zją ad mi ni stra cyj ną
moż na pro gno zę „wy wró cić”, więc wszy scy
prze sta li pro gno zo wać.

– S. Po rę ba – Je że li mó wi my, że ba zą są
ryn ki pro duk to we i wszyst ko co jest zwią za -
ne z da nym pro duk tem, to pró bu je my to tak
sko or dy no wać, by two rzy ły ca łość. Wte dy
ma my szan sę na za pa no wa nie nad tym. Je że -
li więc uzna my, że ja kiś ob szar jest kon ku ren -
cyj ny, to trzy maj my się te go, a nie wpro wa -
dzaj my dzi wo lą gi.
• M. Du da – Po do ba mi się pro po zy cja,

że by za miast re gu la cji kwo to wej wpro wa dzić
re gu la cję emi syj no ści obiek to wej, bo wte dy
au to ma tycz nie przej dzie my do ryn ku to wa -
ro we go. Nie bę dzie cią got, by upraw nie nia
do emi sji trak to wać ja ko in stru men ty fi nan -
so we.

– K. Żmi jew ski – To po ka zu je rze czy wi stą
mo ty wa cję twór ców te go sys te mu.

– P. Smo leń – Po pa trz my kto uczest ni czy
w po je dyn kach na te mat bac klo adin gu
i awan tu ry o CO2: zie lo ni ze wzglę dów tyl ko
„ide olo gicz nych”, bo czy to jest 5 eu ro czy 20
eu ro za to nę, to za ma ło, by sty mu lo wać prze -
my sło we far my so lar ne czy wia tro we.

Paweł Smoleń
– prezydent EURACOAL, Partner w Deloitte

Business Consulting
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A na koń cu za wsze wy cho dzi, że jest to lob -
by ga zo we. Je dy ne, któ re ma in te res w tej
wal ce, bo choć nie zwięk szy in we sty cji, to
ma na dzie ję, że kil ka go dzin dłu żej bę dzie
dzia ła ła sto ją ca elek trow nia ga zo wa i ce ny
ak cji pój dą w gó rę.
• M. Du da – Gdy by śmy prze szli na ten

sys tem, to wte dy znik nę ły by wszyst kie pro -
ble my zwią za ne z bez płat ny mi upraw nie nia -
mi. Nie by ło by tar gów, prze ko ny wa nia, że
nam się one na le żą.

– K. Żmi jew ski – Nie kon te stu ję po trze by
re duk cji emi sji czy za sa dy zrów no wa żo ne go
roz wo ju, bo uwa żam, że są ab so lut nie po -
trzeb ne. Ale ma ją re ali zo wać ce le, a nie uda -
wać, że to ro bią.

Z punk tu wi dze nia Pol ski i Eu ro py ma my
waż ne, ale wza jem nie wy klu cza ją ce się kwe -
stie: ko niecz ność GLO BAL NEJ re duk cji
emi sji oraz re in du stria li za cji UE. Je śli nie
wró ci my do wy twa rza nia, to – z cze go co raz
wię cej lu dzi zda je so bie spra wę – wi rów ka
go spo dar ki wy rzu ci nas jak śmie ci. Obec ny
sys tem nie po pra wia re in du stria li za cji, choć
Ko mi sja pró bu je wy ja śniać, że car bon le aka -
ge w ogó le nie ist nie je, al bo że jest na tu ral -
nym zja wi skiem, na któ re po li ty ka kli ma -
tycz na nie ma żad ne go wpły wu. W do ku men -
cie Eu ro -CA SE za war to te zę, że car bon 
le aka ge ma też efekt ujem ny: nie zwięk sza
po za Eu ro pą emi sji lecz ją zmniej sza (sic!). 

Dla cze go bez dys ku sji przy ję to za sa dę, że
emi tent pła ci, choć i tak pła ci kon su ment.
Gdy by śmy po wie dzie li, że trze ba pła cić za tę
część emi sji, któ rą ge ne ru je mo ja kon sump -
cja, to by się oka za ło, że z ta kiej emi sji nie
moż na „wy jąć” Chiń czy ków czy Wiet nam -
czy ków, gdyż w wy pro du ko wa nych przez
nich to wa rach prze kra cza ją cych gra ni cę UE
jest „ślad wę glo wy”, za któ ry trze ba za pła cić.
A czy to by by ło w try bie po dat ku czy po zwo -
le nia na emi sję nie ma żad ne go zna cze nia.
Nie trze ba wpro wa dzać żad nych ulg, dar mo -
wych po zwo leń itp., bo to był by au to mat.
Chcesz wy pro wa dzić pro duk cję na ze wnątrz
UE: O.K., ale to nie mo że da wać bo nu sa wę -
glo we go, jak w przy pad ku wy wie zie nia ce -
men tow ni z Oża ro wa pod Ka mie niec Po dol -
ski, bo w tym im por to wa nym ce men cie jest
„wę giel” i trze ba zań pła cić. W Pa ki sta nie ce -
men tow nie wy ko rzy stu ją po ło wę zdol no ści
pro duk cyj nych i cze ka ją na pod nie sie nie
w Eu ro pie cen upraw nień do emi sji. Nie mó -
wię już o Chi nach. Dla te go me cha ni zmy,
w któ rych li czy my kon sump cję, zdję ły by
Pol sce część ob cią żeń, choć je ste śmy kra jem
wę glo wym, a bar dzo po waż nie na ło ży ły by
na Wlk. Bry ta nię. Bo choć w niej udział prze -
my słu w PKB wy no si 10%, a w Pol sce 20%,
to kon su mu je od nas trzy krot nie wię cej. Gdy -
by, co wy li czył pro fe sor Die ter Helm
z Oxfor du, wzno wić w Wlk. Bry ta nii pro duk -
cję kon su mo wa nych tam wy ro bów chiń -
skich, to emi sja zwięk szy ła by się o 19%. To
po ka zu je, że obec ny sys tem nie jest spra wie -
dli wy.

Trze ba wy raź nie po wie dzieć, że roz dział
praw do emi sji pro por cjo nal ny do PKB nie
ma nic wspól ne go ze spra wie dli wo ścią spo -
łecz ną.

– S. Po rę ba – Jedź na Kon fe ren cję Stron
Kon wen cji Kli ma tycz nej w Pa ry żu i je że li się
z tą te zą prze bi jesz, to chwa ła ci. Ale to nie
jest zwią za ne z ETS -em.

– K. Żmi jew ski – I dla te go Eu ro pa ni gdy
nie zy ska zro zu mie nia na świe cie ze swo imi
po my sła mi, bo są one dla bo ga tych. A 3,5 mld
lu dzi za li cza się do bied nych i dla nich te roz -
wią za nia są ab so lut nie nie ak cep to wal ne.
Uzna ją ta kie, w któ rych każ dy miesz ka niec
Chin, Ban gla de szu czy Szwaj ca rii jest trak to -
wa ny tak sa mo. I dla każ de go przy dział emi -
sji jest ta ki sam. A je śli dla ko goś jest za ma -
ły, to po wi nien ku pić od te go, kto do stał
za du żo. A dzi siaj je śli je steś bo ga ty, to na le -
ży ci się du żo, jak bied ny – to ma ło, a jak bar -
dzo bied ny – to dla nie go jest 2% Fun du szu
Trans fe ro we go, o któ rym de cy du ją bo ga ci.

To jest jał muż na nie ma ją ca nic wspól ne go
ze spra wie dli wo ścią spo łecz ną, ze zrów no -
wa żo nym roz wo jem, z re in du stria li za cją Eu -
ro py czy glo bal ną re duk cją emi sji. Ko go to
ob cho dzi? Re ali zo wa ne są zu peł nie in ne ce le
i tyl ko w Bruk se li uda ją, że dba ją o nas
i świat, gdy Con nie He de ga ard wy raź nie po -
wie dzia ła, że cho dzi o to, by nasz wy so ko ro -
zwi nię ty prze mysł i la bo ra to ria uzy ska ły wy -
so ką war tość do da ną. Ale przez nasz ro zu -
mia ła nie pol skie czy eu ro pej skie, ale duń -
skie, bry tyj skie i fran cu skie. Ra cjo nal ny me -
cha nizm wspie ra nia na uki po le ga na wspie ra -
niu naj lep szych. A my, nie ste ty, nie je ste śmy
naj lep si. Dla cze go na si przed sta wi cie le o tym
nie mó wią, dla cze go nie po ka zu ją tych obiek -
tyw nych da nych.
• M. Du da – Istot nym ele men tem go spo -

dar ki ni sko emi syj nej jest efek tyw ność ener -
ge tycz na. Te dwa ob sza ry dzia łal no ści są ze

so bą zwią za ne. Me cha ni zmy wy mu sza nia
efek tyw no ści ma ją jed nak po dob ne wa dy jak
te wy mu sza ją ce re duk cję emi sji. W obu przy -
pad kach naj waż niej sza jest re duk cja, za -
miast – jak pro po no wał Sta szek – kry te riów
obiek to wych.

– S. Po rę ba – Nie ma zna cze nia czy emi -
syj ność zmniej sza my zmie nia jąc tech no lo gię
czy po pra wia jąc efek tyw ność w łań cu chu
pro duk cji. A ucze ni i eks per ci, któ rych w Pol -
sce nie bra ku je, ma ją po le do po pi su w opty -
ma li za cji.

Je że li już chce my sto so wać me cha ni zmy
ryn ko we, to stwórz my ob szar, w któ rym
moż na – ma jąc lep szą tech no lo gię, efek tyw -
ność czy wy ko rzy sta nie su row ców – szu kać
prze wa gi kon ku ren cyj nej. Bo uzy sku jąc te
efek ty tyl ko dzię ki do ta cjom wca le nie zbli -
ża my się do usta lo ne go ce lu, gdyż wów czas
roz wi ja ją się te ob sza ry, któ re uzy ska ły
„glejt”, co nie ko niecz nie jest naj lep szym roz -
wią za niem.
• M. Du da – Pro po zy cje do ty czą ce emi sji

obiek to wej są spój ne z tą zwią za ną z kon -
sump cją, o czym od pew ne go cza su za czy na
się mó wić, choć nikt te go nie bie rze po waż -
nie. W kon klu zjach Ra dy do ty czą cych non -
-ETS -u zwra ca się uwa gę, że te re gu la cje są
po trzeb ne do za trzy ma nia car bon le aka ge.
Jest to nie po waż ne.

– K. Żmi jew ski – A czy zwró ci li ście uwa -
gę, że ostat nia de cy zja Ra dy za bra ła
nam 14% de ro ga cję w non -ETS -ie. Ma my
pra wo zwięk szyć emi sję do 2020 r. o 14%,
ale póź niej mu si my się te go zwięk sze nia po -
zbyć.
• M. Du da – Ma ją być no we za sa dy.
– K. Żmi jew ski – Ale one nie prze wi du ją

żad ne go zwięk sza nia, czy li ma ją cha rak ter
ta kie go bac klo adin gu.
•M. Du da – W ta kim ra zie co trze ba zmie -

nić w unij nej le gi sla cji, by te pro ce sy wspo -
mo gły pro mo cję efek tyw no ści, a nie by ły
dzia ła niem na po kaz.

– K. Żmi jew ski – To co po wiem mo że się
nie po do bać: uwa żam, że je śli w UE są dwa
są sied nie ob sza ry, to nie uczci we jest, że
w jed nym re ali zu je my ideę wspól ne go ryn ku,
czy li han dlu emi sja mi, a w dru gim, np. pro -
mo cję OZE, efek tyw no ści czy ko ge ne ra cji.
Wy glą da jak by śmy by li w róż nych or ga ni za -
cjach: jed na do pusz cza swo bod ny prze pływ
ka pi ta łu, lu dzi, ma te ria łów, a dru ga sta wia
wy so kie ścia ny. A jed no cze śnie mó wi my, że
bę dzie wspól ny ry nek ener ge tycz ny, choć
na je go frag men tach każ de pań stwo człon -
kow skie pro wa dzi wła sną, nie za leż ną po li ty -
kę. Wy glą da to na grę we wnętrz nych in te re -
sów, lob bies róż nych pro du cen tów, któ rzy
w jed nym kra ju są sil niej si, a w dru gim
– słab si, więc jed nych wspie ra się moc niej,
a dru gich – sła biej. 

Je że li już tak bar dzo re du ku je my ryn ko -
wość sys te mu han dlu emi sja mi, że Ko mi sja
mo że do wol nie w nim grze bać, to prze stań my
uda wać, że ma my ja kiś ry nek i zde cy duj my

prof. Krzysztof Żmijewski
– Politechnika Warszawska
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się np. na pod wyż szo ne stan dar dy pro duk to -
we i ich pil nuj my.

Mo gę wy my ślić lep szy me cha nizm, któ ry
nie zo sta nie za ak cep to wa ny przez na szych
bo gat szych są sia dów i part ne rów, bo z za sa -
dą: sil niej szy je stem, cięż szą po daj cie mi
zbro ję, gdy oni mó wią: sil niej szy je stem, daj -
cie mi wię cej praw. A dla cze go? Bo dla te go!
Ma my więk sze zna cze nie i mo że my prze gło -
so wać wa sze kon cep cje. Czy w któ rym kol -
wiek z kra jów UE gło so wa nie od by wa się
zgod nie z udzia łem pro duk cji w PKB. Nie,
je dy nym gło so wa niem, któ re rzą dzi się ta ki -
mi pra wa mi cen zu su ma jąt ko we go, czy li cze -
goś, co po cho dzi z daw nych wcze sno bu rzu -
azyj nych cza sów, jest Par la ment Eu ro pej ski.
Je dy na w UE post feu dal na struk tu ra: je steś
bo gat szy, to masz bo gat szą re pre zen ta cję, je -
steś bied niej szy to siedź ci cho.

– P. Smo leń – Kra jo we sys te my wspar cia
są i bę dą. Wi dzia łem ma pę Eu ro py z prze -
suw ni ka mi fa zo wy mi: ist nie ją cy mi i pla no -
wa ny mi. Wszyst kie są na gra ni cach.

– K. Żmi jew ski – Naj wię cej in sta lu ją
Niem cy, ale nie na na szej gra ni cy, a ho len der -
skiej.

– P. Smo leń – Dla te go Unia po win na so bie
od po wie dzieć na py ta nie: czy jesz cze kreu je
wspól ną po li ty kę ener ge tycz ną czy daj my so -
bie z nią spo kój i twórz my naj bar dziej prag -
ma tycz ne roz wią za nia szy te na mia rę moż li -
wo ści: czy w pro duk cie jest wę giel ka mien ny,
bru nat ny czy gaz? Trze ba jed nak wró cić
do za sad ni cze go py ta nia: czy jest to roz wią -
za nie wspól ne czy ak cep tu je my rze czy wi -
stość, któ ra się roz je cha ła? Je śli tak, to
znajdź my no we, sku tecz ne. Bo wy glą da, że
ener ge tycz nie co raz bar dziej nie je ste śmy ra -
zem.
•M. Du da – Czy rze czy wi ście re ali zu je my

ja ką kol wiek wspól ną po li ty kę, bo we wszyst -
kich ob sza rach z nią zwią za nych spo ty ka my
się ze sta wia niem wy ma gań pań stwom, któ -
re wszel ki mi si la mi sta ra ją się nie ty le wy -
wią zać z tych wy ma gań, co for mal nie je
speł nić. Wzglę dy na ro do we wy ma ga ją obro -
ny wła snych in te re sów, stąd te prze suw ni ki.

Od pew ne go cza su za sta na wiam się czy
po li ty ki unij nej nie na le ża ło by na ty le zmie -
nić, by do ty czy ła rze czy wi ście wspól nej po li -
ty ki dla ryn ko wych pod mio tów. Nie za leż nie
od te go gdzie one są.

– K. Żmi jew ski – Unia w bar dzo wy raź ny
spo sób zdry fo wa ła w stro nę fe de ra cji szo wi -
ni stów, cze go wy raź nym przy kła dem jest po -
stę po wa nie Fran cji, któ ra jest człon kiem NA -
TO a dwie, su per no wo cze sne kor we ty sprze -
da je Ro sji, któ ra ofi cjal nie de kla ru je, że jej
naj więk szym wro giem jest NA TO.

Chciał bym się usto sun ko wać do ini cja ty -
wy Do nal da Tu ska do ty czą cej Unii Ener ge -
tycz nej. Otóż uwa ża łem ją za idio tycz ny
ide alizm, któ ry nie ma nic wspól ne go z rze -
czy wi sto ścią. To de kla ra cja stwo rze nia ja -
kiejś agen cji, któ ra do ko ny wa ła by za ku pów
ener gii…

• M. Du da – …ta ki Eu ro atom.
– K. Żmi jew ski – …a na stęp nie by ją roz -

dzie la ła na pań stwa człon kow skie. Jed nak
po pew nym cza sie do sze dłem do wnio sku, że
jest na to in ne roz wią za nie bez ko niecz no ści
two rze nia no we go, biu ro kra tycz ne go cia ła.
Wy star czy za sto so wać bar dzo pro ste roz wią -
za nie te sto wa ne w jed nym z państw UE,
a mia no wi cie w Pol sce. Trze ba wpro wa dzić,
nie ko niecz ne 100%, bo moż na ją stop nio wać,
ob li ga cję za ku pu ener gii na któ rej kol wiek
z eu ro pej skich giełd ga zu. Pa mię ta my, że kil -
ka lat te mu za 1000 m3 ga zu pła ci li śmy po -
nad 400 USD, gdy Wlk. Bry ta nia – łącz nie
z kosz tem prze sy łu – 128 USD. Je śli wpro -
wa dzi my ob li go gieł dy, to znik nie moż li wość
po dzia łu na lep szych i gor szych, któ rym
sprze da je się dro żej. I ma my wspól ny ry nek
ga zo wy.
• M. Du da – Nie wie dzia łem, że je steś ta -

kim ide ali stą.
– K. Żmi jew ski – Ten ide alizm po le ga

na tym, że mu sie li by się na to zgo dzić bo ga -
ci, któ rzy ko rzy sta ją na tych re la cjach...
• M. Du da – …mu szą się zgo dzić naj waż -

niej si gra cze. Czy wy obra żasz so bie, że zgo -
dzi się Gaz prom?

– K. Żmi jew ski – Nie trze ba go py tać. To
nie jest obo wią zek sprze da ży a za ku pu. Do ty -
czył by – na mo cy we wnętrz ne go pra wa UE
– wy łącz nie eu ro pej skich przed się biorstw.
Gaz prom nie ma moż li wo ści wstrzy ma nia
sprze da ży ga zu, zwłasz cza te raz, gdy dla Fe -
de ra cji Ro syj skiej mi ni mal na ce na ba rył ki ro -
py wy no si 104 USD, a świa to wa – po ni żej 90
USD. Po głę bia ją cy się de fi cyt bu dże to wy
Ro sja nie uzu peł nia ją z Fun du szu De mo gra -
ficz ne go i z Fun du szu Roz wo ju, któ re
po dwóch la tach się wy czer pią. Nie mo gą nie
sprze da wać, zwłasz cza gdy nie pod pi sa li
kon trak tu z Chiń czy ka mi, któ rzy nie chcie li
sfi nan so wać bu do wy ga zo cią gu. 

• M. Du da – Re me dium na po pra wę
wspól no to wej sy tu acji są wspól no to we me -
cha ni zmy, ale mam wąt pli wo ści czy wła ści -
wym jest ob li go za ku pu na gieł dzie.

– P. Smo leń – Ale lan so wa na przez Do nal -
da Tu ska unia ener ge tycz na – co mnie zdzi wi -
ło – funk cjo nu je sku tecz nie w ję zy ku „bruk -
sel skim”. Co z te go bę dzie, to in na kwe stia. 

– K. Żmi jew ski – Naj trud niej sze w tym
po my śle jest – tech nicz nie bar dzo pro ste
do zre ali zo wa nia – po sta wie nie się Ro sja -
nom. Nie py ta nie ich czy zgo dzą się na wpro -
wa dze nie w Eu ro pie wol ne go ryn ku ga zu,
tyl ko je go wpro wa dze nie. A oni mu szą się
do sto so wać. Bo ta kie są re alia: jak się nie do -
sto su ją, to u nich lu dzie wyj dą na uli ce. Mo -
że naj pierw nie w Mo skwie czy Pe ters bur gu,
ale w np. Gor kim itd. 

– S. Po rę ba – Wo lał bym roz wią zy wać pro -
ble my Pol ski i Unii Eu ro pej skiej. Po za tym tu
nie cho dzi o han del z Ro sją, bo i też z in ny mi
re jo na mi świa ta.

Chce my otwo rzyć gra ni ce mię dzy UE
a USA, a to mo że do pro wa dzić do bo le sne go
zde rze nia. Tam jed nym z klu czo wych de par -
ta men tów, ma ją cym bar dzo du żo do po wie -
dze nia, jest De par ta ment Ener gii. Po wsta ją ce
tam pro gra my ener ge tycz ne są re ali zo wa ne
bez na ka zów, sys te mów wspar cia itd. Ame ry -
kań ska ener ge ty ka na gle prze sta wi ła się
na gaz, co kosz to wa ło mi liar dy do la rów, ale
go spo dar kę unij ną też na to stać. Mu si być
jed nak chęć wspól ne go dzia ła nia, któ re mu
fir my się pod po rząd ku ją. Je śli jest za kaz eks -
por tu, to wszyst kie go prze strze ga ją. Aż się
pro si o ta kie dzia ła nie w ob sza rze ener ge -
tycz nym, moc no wpły wa ją cym na ca łą go -
spo dar kę.

Wie le mó wi my o efek tyw no ści w ob sza rze
pro duk cji, bo to jest naj prost sze. Ale prze cież
pro duk cja wca le nie jest ta ka elek tro chłon na,
ani na wet bar dzo ener go chłon na, więc je śli
chce my uzy skać ja kiś efekt, to mu sie li by śmy
wy so ko pod nieść ce ny ener gii. Ale wów czas
na le ża ło by prze bu do wać ca łą ma kro eko no -
mię i w in nym miej scu usta wić jej rów no wa -
gę. I na to trze ba się zde cy do wać. Jed nak gdy
ma my się łą czyć ze Sta na mi, w któ rych ce ny
ener gii są ni skie, to te go nie moż na zro bić,
był by to ruch w prze ciw nym kie run ku.

Ma my wie le pro ble mów przy po min ją cych
kwa dra tu rę ko ła, bez opty mal ne go roz wią za -
nia. Dla te go usta la nie sztyw nych ce lów do ty -
czą cych po pra wy efek tyw no ści jest za kli na -
niem rze czy wi sto ści.

– K. Żmi jew ski – Pro te stu ję, bo w USA
za kup urzą dze nia nie ma ją ce go zna ku „Ener -
gy Star” czy cer ty fi ka tu efek tyw no ści jest
prze stęp stwem fe de ral nym.

– S. Po rę ba – Do brze, więc na rzuć my
stan dar dy i na ryn ku nie bę dzie np. pral ki zu -
ży wa ją cej wię cej niż… Ma my na rzę dzia,
któ ry mi tę efek tyw ność moż na uru cho mić,
na to miast nie ko niecz nie w ta ki spo sób w ja ki
my pró bu je my, bo te roz wią za nia bar dziej do -
ty czą pro duk cji, a nie kon sump cji.

dr Mirosław Duda
– Agencja Rynku Energii



• M. Du da – Zo bacz cie na czym po le ga
po li ty ka unij na w dzie dzi nie efek tyw no ści.
Zno wu pró bu je się re gu lo wać pań stwa, sta -
wia jąc im wy ma ga nia od no śnie do stop nia
re duk cji czy ener go chłon no ści. Czy rząd
USA mo że „re gu lo wać” po szcze gól ne sta ny?
Do pó ki nie prze sta nie my re gu lo wać państw -
-człon ków UE lecz pod mio ty…

– K. Żmi jew ski – …re gu lo wa nie państw
zdej mu je kło pot z gło wy. Mo że my zmie nić
kon sty tu cję UE i pójść w kie run ku Sta nów
Zjed no czo nych Eu ro py i wte dy moż na te na -
rzę dzia sto so wać bez po śred nio.

– S. Po rę ba – Mó wiąc o USA zga dzam się
ze Krzyś kiem. Je śli za chwi lę bę dzie my bie -
gać po tej sa mej bież ni, ale oni w kol cach,
a my na bo sa ka i jesz cze z ple ca kiem, to nie
ma si ły, by śmy wy gra li.
• M. Du da – We wszyst kich kra jach UE,

choć nie wiem czy i w Ko mi sji Eu ro pej skiej,
wi dać ten den cję zmo dy fi ko wa nia ryn ku
ener gii elek trycz nej, by da wał im pul sy dla
ryn ku in we sty cji.

– S. Po rę ba – Nie daw no, pod czas spo tka -
nia Fo rum Ana liz Ener ge tycz nych, dr Ma ciej
Bu kow ski przed sta wił opra co wa nia do ty czą -
ce elek tro chłon no ści pro duk cji i wpły wu cen
ener gii na prze mysł. Z ba dań wy ni ka, że
w 80% przed się biorstw udział kosz tów ener -
gii elek trycz nej w ce nie wy ro bu jest po ni -
żej 2%, a w ko lej nych 10% – po ni żej 5%.
Wie lo krot nie w hu tach, w któ rych usi ło wa li -
śmy za szcze pić po pra wę efek tyw no ści czy
od po wied nie za rzą dza nie, spo tka łem się ze
wzru sze niem ra mion, bo ich wpływ na kosz -
ty był by śla do wy. Na to miast in te re so wa ło ich
by ta ener gia w ogó le by ła i mia ła wła ści we
pa ra me try, po zwa la ją ce na pra cę urzą dzeń. 

USA, po kry zy sach na prze ło mie wie ków,
bły ska wicz nie zmie ni ły swo je re gu la cje, dba -
jąc o bez pie czeń stwo i nie za wod ność do staw.
Po stro nie po py tu za czę to wy ma gać dys po -
no wa nia 15% re zer wą mo cy po nad za po trze -
bo wa nie. Po wsta ły ryn ki mo cy i ener gii
w róż nej for mie: bar dzo zor ga ni zo wa nej lub
luź nej. Od tam tej po ry, a mi nę ło już kil ka na -
ście lat, nie by ło w USA kry zy su spo wo do -
wa ne go bra kiem mo cy i ener gii czy roz le -
głych awa rii. Ry nek kształ tu je od dziel nie ce -
ny mo cy i ce ny, ale łącz na ce na dla kon su -
men tów sta bi li zu je się, a w dłuż szym okre sie
spa da. 

W tym sa mym okre sie, Unia Eu ro pej ska
uzna ła, że pro ble my z cią gło ścią do staw ener -
gii jej nie do ty czą, ale póź niej, w 2006 r.,
wpro wa dzo no dy rek ty wę o bez pie czeń stwie
do staw. Prze szła nie zau wa żo na, choć Ir lan -
dia, Hisz pa nia, Por tu ga lia z niej sko rzy sta ły,
wpla ta jąc swój sys tem po kry wa nia kosz tów
osie ro co nych w – stwo rzo ne tą dy rek ty wą
– płat no ści mo co we.

Pa trząc na uzy ska ne w Sta nach efek ty
i znacz ne uspo ko je nie wa hań cen, a na wet
wi docz ny ich trend spad ko wy, to war to z te go
sko rzy stać. Zwłasz cza, że sy tu acja więk szo -
ści kra jów UE jest co raz trud niej sza, bo cho -

dzi co raz wię cej nie ste ro wal nych źró deł ener -
gii, któ re za bie ra ją środ ki, a nie za pew nia ją
mo cy. I jest pro blem z utrzy ma niem od po -
wied niej ilo ści mo cy dys po zy cyj nej, by za -
pew nić nie za wod ność do staw. Stąd po -
wszech ne dzia ła nia w kra jach UE, głów nie
nad ryn ka mi mo cy.

Ko mi sja Eu ro pej ska chce nie za wod ność
do staw za pew nić przez re zer wy mo cy, ale
wy so kie płat no ści za re zer wy mo cy, to tak
na praw dę ni czym się nie róż nią od płat no ści
mo co wych, któ re wpro wa dzo no w Hisz pa nii.
Jed no cze śnie Hisz pa nom nie po zwa la się
na płat no ści mo co we i wy mu sza się przej ście
na au kcje, czy li stwo rze nie ryn ku mo cy, to
chy ba ma my do czy nie nia ze schi zo fre nią.
Wpa da my w pu łap kę, bo tak na praw dę nie
ma roz wią za nia, któ re po tra fi ło by za adre so -
wać pro ble my cią gło ści do staw w roz wią za -
nia ryn ko we obec ne go ryn ku ener gii i jed no -
cze śnie nie zła mać je go za sad.

W Wlk. Bry ta nii wpro wa dzo no scen tra li -
zo wa ny ry nek mo cy, za pew nia ją cy nie za -
wod ność do staw w prze dzia le śred nio ter mi -
no wym. W USA ryn ki scen tra li zo wa ne mo cy
współ pra cu ją ze zde cen tra li zo wa ny mi i sys -
te ma mi zmo no po li zo wa ny mi, a wy mia na
mię dzy na ro do wa ro śnie. Je że li każ dy od bior -
ca ma za gwa ran to wa ne bez pie czeń stwo do -
staw, to sze rzej się ga się po bar dziej ry zy -
kow ne do sta wy z in nych ryn ków. Nie bu du je
się fa low ni ków lecz po zwa la na opty ma li za -
cję kosz tów zmien nych pro duk cji w ta kim
wy mia rze, w ja kim po zwa la ją na to wa run ki
sie cio we.

Dla te go pro po nu ję, by za miast wal czyć
z wpro wa dza niem ryn ków mo cy, wpro wa -
dzić unij ny ry nek mo cy.

– K. Żmi jew ski – Je śli to ma być wspól ny
ry nek ener gii, a w każ dym pań stwie bę dą in -
ne roz wią za nia, to bę dzie my mie li ko lej ny
ab surd.

– S. Po rę ba – Gdy by ry nek mo cy za pew -
niał nie za wod ność do staw, to niech so bie
funk cjo nu ją róż ne go ty pu sys te my ener gii
zie lo nej, czer wo nej czy żół tej. Ow szem bę -
dzie kom plet ny misz -masz, ale przy naj mniej
we wszyst kich kra jach cią głość do staw bę -
dzie za pew nio ną na po dob nych za sa dach. Po -
zwo li ło by to za rów no na odej ście w wie lu
miej scach od tych wszyst kich fa low ni ków
na gra ni cach, a ich po sta wie nie i utrzy ma nie
kosz tu je.

– K. Żmi jew ski – Je że li ktoś chce jeź dzić
za dar mo płat ną au to stra dą, to jest to zro zu -
mia le. Niem cy jeż dżą po Pol sce „ener ge -
tycz nie”, a Po la cy po Niem czech – sa mo cho -
da mi.

– P. Smo leń – Pan Sta ni sław po ru szył mit
ener go chłon no ści i wraż li wo ści prze my słu
na ce ny ener gii. Rze czy wi ście są sek to ry:
wiel ka che mia, me ta lur gia, ce ment, w któ -
rych ce ny ener gii ma ją 40% udział w kosz -
tach wy ro bu. Wal cząc więc o swo je pre zen tu -
ją się ja ko re pre zen ta tyw ni dla ca łe go prze -
my słu, co nie jest praw dą, bo 80–90% za kła -
dów jest ma ło wraż li wych na ce ny ener gii.
Usta wia to jed nak ca łą dys ku sję o in du stria li -
za cji ame ry kań skiej, eu ro pej skiej, nie miec -
kiej czy pol skiej w okre ślo nym kon tek ście.
Na to miast w przy szło ści war to po dy sku to -
wać na te mat ogrom nych – w po rów na niu
z Niem ca mi – kosz tów dys try bu cji. Nie wi -
dzę przy czyn tej róż ni cy. Mo że ina czej są li -
czo ne. 
• M. Du da – Ina czej, bo w Niem czech,

w wie lu przy pad kach, część funk cji dys try -
bu cji za ła twia ją od bior cy, zwłasz cza
w przed się bior stwach ko mu nal nych.

– P. Smo leń – Na to miast je śli cho dzi o ja -
kość ener gii to jak np. na Za mojsz czyź nie
roz ma wia łem po wiel kich, zi mo wych awa -
riach sie ci z wój ta mi, to oni nie dzię ku ją
za szko ły itp., ale pod kre śla ją waż ność ja ko -
ści i nie za wod no ści do staw ener gii dla np.
farm ho dow la nych. A o tym ma ło się mó wi.

– S. Po rę ba – Kil ka na ście lat te mu pró bo -
wa li śmy prze bić się z uwol nie niem cen ener -
gii, wal czy li śmy z mi tem, iż ma ją istot ny
wpływ na ca łą go spo dar kę. Po ka zy wa li śmy
też ob sza ry elek tro chłon ne, któ re wy ma ga ją
osło ny, co zo sta ło czę ścio wo wpro wa dzo ne
już w po ło wie lat dzie więć dzie sią tych Tak
na praw dę ce ny ener gii cią gle są kwe stią po li -
tycz ną, a nie go spo dar czą.
• M. Du da – Na fo rum unij nym ry nek

ener gii jest na kie ro wa ny na ob ni ża nie jej
cen, więc te wy sił ki są skie ro wa ne nie tam
gdzie trze ba.

– K. Żmi jew ski – Ale oni nie ma ją pro ble -
mów. Śred nie SA IDI dla UE wy no si 50 min.,
w rol ni czej He sji – 10–12 min., a po nie waż
li czy się prze rwy dłuż sze niż 3 min., więc
czę sto trud no za uwa żyć prze rwy w do sta wie.
A u mnie w re jo nie jest 500 min.
•M. Du da – I tym pe sy mi stycz nym ak cen -

tem koń czy my na szą dys ku sję.Dzię ku ję za
udział w dys ku sji.

Marian Bosowski
– Zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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– Dyrektor Wykonawczy w Mitsubischi Hitachi 
Power Systems Europe GMBH Enea Wytwarzanie S.A.w Alstom Power sp. z o.o.
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Dyskusja redakcyjna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wojciech Cetnarski 
– Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Energetyki Wiatrowej

Daria Kulczycka 
– Dyrektor Departamentu Energii i Zmian 

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

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

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

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

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

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

zje inwestycyjne kolejnych ludzi. Tego się 
nie zawróci.

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

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

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

Janusz Pilitowski 
– Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej 

w Ministerstwie Gospodarki

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

zarzucić, ale jest to jednak wizja długoter-
minowa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paweł Smoleń 
– Deloitte Consulting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr Mirosław Duda 
– Agencja Rynku Energii

Marian Bosowski 
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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W dyskusjach o optymalnej strukturze źródeł energii w Polsce coraz więcej uwagi poświęca się kosztom zewnętrz-
nym wytwarzania energii, zwłaszcza elektrycznej, co wynika ze wzrastającego znaczenia negatywnych skutków emi-
sji zanieczyszczeń dla środowiska i społeczeństwa. Koszty zewnętrzne są specyficzną kategorią kosztów, gdyż nie są 
one widoczne ani dla inwestorów ani operatorów obiektów energetycznych dopóki nie są zinternalizowane, a więc uję-
te w postaci immanentnych kosztów działalności lub podatków wynikających z przepisów prawa. Koszty zewnętrzne 
uwzględnia się w analizach energetycznych przede wszystkim w celu wyboru popieranych przez państwo kierunków 
rozwoju technologii energetycznych oraz zakresu i sposobu ich internalizacji, aby ukształtować bodźce ekonomiczne 
dla inwestorów, zgodne z polityką energetyczną kraju. 

Określenie pieniężnej wartości kosztów zewnętrznych jest trudne i mimo wieloletnich badań nadal wzbudza wiele 
zastrzeżeń. Tym niemniej można już korzystać z wyników prac poświęconych tym zagadnieniom, aczkolwiek jeszcze nie 
w pełnym zakresie. Obecnie w UE za najbardziej zaawansowane uznaje się prace rozwijane w kolejnych fazach projektu 
Komisji Europejskiej ExternE. Koncentrują się one na wycenie pieniężnej szkód zdrowotnych i środowiskowych powo-
dowanych przez produkcję energii elektrycznej, Wstępne wyniki tych prac zostały już wykorzystane w analizach kosztów 
i korzyści przy opracowaniu m.in. propozycji dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych (IED). 

Do wyceny kosztów zdrowotnych i środowiskowych wytwarzania energii elektrycznej wzięto pod uwagę skutki emisji 
SO2, NOx, pyłów drobnych frakcji PM, niemetanowych lotnych związków organicznych, ozonu, metali ciężkich, pierwiast-
ków promieniotwórczych i gazów cieplarnianych. Niestety, określenie pieniężnej wartości szkód pozostaje w dużym 
stopniu kwestią subiektywnej oceny, gdyż najczęściej nie istnieje cena rynkowa tych wartości. Najważniejsze i jedno-
cześnie najbardziej kontrowersyjne są koszty szkód związanych ze zdrowiem ludzi, w tym koszty leczenia i utracona 
produkcja w wyniku braku zdolności produkcyjnych ludzi chorych. Do oszacowania kosztów związanych ze zwiększoną 
umieralnością syntetycznym parametrem jest „wartość statystycznego życia”, co wzbudza wiele zastrzeżeń metodolo-
gicznych i również moralnych.

Pieniężne wartości szkód w środowisku oceniane są przy wykorzystywaniu przede wszystkim danych o kosztach 
przywrócenia równowagi ekologicznej. Koszty szkód w wyniku emisji gazów cieplarnianych (globalnej zmiany klimatu) 
są jedną z najważniejszych kategorii szkód związanych z wykorzystaniem paliw kopalnych, ale również najbardziej nie-
pewne i kontrowersyjne. W metodyce ExternE szacunkowe koszty krańcowe szkód w wyniku zmian klimatu porównuje 
się z kosztami redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych. Optymalny poziom emisji gazów cieplarnianych 
zostaje osiągnięty wtedy, kiedy realne krańcowe koszty szkód są równe realnym krańcowym kosztom uniknięcia emi-
sji. Niestety, koszty te mogą być tylko szacowane poprzez stosowanie różnych modeli przy arbitralnie przyjmowanych 
założeniach. Dodatkowo wprowadzony nierozważnie system handlu emisjami ETS i arbitralne przydziały darmowych 
uprawnień do emisji dla państw członkowskich UE, zniekształciły całość tego rachunku, wprowadzając niepotrzebne 
ryzyko dla inwestorów.

 Problemy te znacznie utrudniają niezbędny proces internalizacji kosztów zewnętrznych. Wymagają one oceny zarów-
no energetyków, jak i ekologów. Warto o tym rozmawiać, dyskutować. Z tego względu kolejną edycję dyskusji redakcyj-
nej na łamach „Przeglądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, 
poświęciliśmy tematowi pod hasłem „Koszty zewnętrzne w energetyce”.

W dyskusji udział wzięli:
– Juliusz Jankowski – Główny Analityk Biznesowy, Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych w PGNiG Termika S.A.,
– Dr inż. Jacek Jaśkiewicz – Ekspert BCC i ATMOTERM S.A.,
– Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – PW,
– Ryszard Marcińczak – Przewodniczący Sekcji Energetyki SEP,
–  Dr Zygmunt Parczewski – Ekspert ds. Zrównoważonej Energetyki oraz Polityki efektywności energetycznej w Instytucie 

Energetyki,
– Paweł Smoleń – członek Zarządu ERBUD S.A.,
– Wojciech Stawiany – Ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
–  Prof. nadzw. NCBJ, dr inż. Andrzej Strupczewski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego w Narodowym 

Centrum Badań Jądrowych.
Redakcję reprezentowali: Dr Mirosław Duda, Agencja Rynku Energii – moderator dyskusji oraz Sławomir Krystek – 

Dyrektor Generalny Izby i Marian Bosowski – zastępca Dyrektora Generalnego Izby.
Na następnej stronie prezentujemy autoryzowany zapis tej redakcyjnej dyskusji.

Koszty zewnętrzne w energetyce
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• Temat, o którym mamy dziś rozma-
wiać, jest aktualnie obecny również w Sej-
mie. Jest to temat z pogranicza energetyki 
oraz ochrony środowiska i ochrony zdro-
wia. Ta problematyka powinna się znaleźć 
w nowej polityce energetycznej państwa. 
Powinna, bo koszty zewnętrzne energety-
ki coraz częściej uwzględniane są w doku-
mentach UE, zwłaszcza zaś w analizach 
poprzedzających wydanie owych doku-
mentów. Na ogół dominuje tam ogląd pro-
blemu przedstawicieli ochrony środowiska 
i ochrony zdrowia. Warto by więc było po-
znać postrzeganie kosztów zewnętrznych 
przez przedstawicieli środowiska ener-
getyków. Jakie więc rodzaje kosztów ze-
wnętrznych powinny być przede wszystkim 
uwzględniane w procesie internalizacji, 
aby w sposób kompleksowy odzwierciedlić 
ich istotny wpływ na koszty społeczne wy-
twarzania energii elektrycznej? Czy obok 
kosztów zdrowotnych i środowiskowych 
powinny być ujęte również koszty infra-
strukturalne, jakie i w jaki sposób? Cho-
dzi między innymi o niesterowalne źródła 
odnawialne, które wymagają rezerwowych 
mocy wytwórczych w systemie.

– A. Strupczewski – Na forum OECD 
działa Komitet ds. Oceny Przewidywa-
nych Kosztów Wytwarzania Energii Elek-
trycznej. W tym roku zostanie wydany ra-
port OECD 2015 (poprzedni pochodził 
z roku 2010). W raporcie uwzględniono 
około 180 elektrowni różnego typu, z róż-
nych krajów (w tym trzy spoza OECD). 
W tym raporcie skupiono się jedynie na 
kosztach jakie ponosi właściciel elektrow-
ni. Nie uwzględniono kosztów działania 
systemu oraz kosztów utrzymania elek-
trowni w systemie. Natomiast przed dwoma 

laty OECD wydała raport na temat kosztów 
współdziałania systemu z różnymi źródła-
mi energii. Wiceprzewodniczącym zespołu, 
który przygotował ten raport, był Niemiec. 
Raport obejmuje ocenę wpływów różnych 
rodzajów wytwarzania energii na pracę ca-
łego systemu, przy założeniu różnych stop-
ni penetracji tej energii. I jak łatwo się do-
myślić, przy penetracji na poziomie 10% 
problemy są niewielkie, a na poziomie 30% 
są już poważne. Dla kilku krajów opraco-
wane zostały tabele zestawieniowe pokazu-
jące jakie koszty musi ponosić system dla 
utrzymania danej elektrowni. Niemcy są 
w tym najbardziej zaawansowani, oni nie 
teoretyzują lecz mówią, jak rzecz wygląda 
praktycznie. W wypadku elektrowni syste-
mowych te koszty są stosunkowo niewiel-
kie: dla elektrowni jądrowych jest to 2,5 
dolara na MWh, zaś dla gazowych i węglo-
wych – poniżej 1. dolara na MWh. W przy-
padku wiatru na lądzie i morzu – ten koszt 
wynosi 43 dolary na MWh, zaś w przy-
padku źródeł słonecznych – 83 dolary na 
MWh. Mówię tu o penetracji danego źró-
dła w systemie na poziomie 30%. Oczy-
wiście niższa penetracja, niższe koszty. Te 
dwa raporty OECD pozwalają łącznie oce-
niać koszty źródła energii oraz koszty sys-
temu, który to źródło musi utrzymać. Co 
zaś tyczy tradycyjnych kosztów zewnętrz-
nych związanych z ochroną środowiska 
i ochroną zdrowia, to ich analizę prowa-
dzono w programie Unii ExternE a potem 
NEEDS. Był to ogromny wysiłek intelek-
tualny specjalistów z wielu krajów i wielu 
dziedzin. W latach 1992–2005 opublikowa-
no wiele raportów z tych programów. Uzy-
skane wnioski przyjęto za niepodważalne 
i dziś są obowiązujące.

– J. Jaśkiewicz: – Sądzę, że warto by 
sobie było odpowiedzieć na pytanie: jakie 
znaczenie mają koszty zewnętrzne i po co 
je w ogóle liczymy? Po pierwsze – cho-

dzi o internalizację kosztów, by towaro-
wi jakim jest energia nadać właściwą war-
tość. Po drugie – dzięki uzyskanym danym 
możliwe jest porównanie różnych warian-
tów dokumentów strategicznych, różnych 
polityk z punktu widzenia państwa i spo-
łeczeństwa. Dla potrzeb opracowania Po-
lityki energetycznej Polski do 2050 roku, 
wykonywałem ocenę strategiczną tego do-
kumentu z punktu widzenia wpływu ener-
getyki na środowisko naturalne. Nie spo-
sób porównać różnych wariantów Polityki 
energetycznej, z punktu widzenia państwa, 
nie uwzględniając kosztów zewnętrznych 
każdego wariantu. To jeden z podstawo-
wych wniosków jakie wyciągnąłem z mojej 
pracy nad tym dokumentem. Zupełnie bo-
wiem inne będą koszty zewnętrzne warian-
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Juliusz Jankowski 
– Główny Analityk Biznesowy, 

Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych 
w PGNiG Termika S.A.

Dr inż. Jacek Jaśkiewicz 
– Ekspert BCC i  ATMOTERM S.A.
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tu zrównoważonego, opartego na węglu, 
a zupełnie inne np. w wariancie gaz plus 
OZE. Koszty zewnętrzne są ważne głów-
nie na poziomie państwa, a w istocie spo-
łeczeństwa, bo to ono je ponosi.

Koszty zewnętrzne „obarczone” są wie-
loma tezami, koncepcjami, hipotezami, 
jak je liczyć i co liczyć. W związku 
z tym niesłychanie łatwo jest je krytyko-
wać. Niemniej jednak, odzwierciedlają po-
ziom kosztów jakie musi ponieść państwo, 
a w istocie społeczeństwo. Dlatego we 
wszystkich państwach rozwiniętych korzy-
sta się z analiz kosztów zewnętrznych, przy 
wyborze różnych wariantów rozwojowych, 
w różnych dziedzinach. Również my mu-
simy to bezwzględnie robić, tym bardziej, 
że przy opracowywaniu różnych dokumen-
tów Unia uwzględnia koszty zewnętrzne. 
One nie są uniwersalne dla wszystkich. Za-
leżą od lokalizacji, dlatego np. Brytyjczy-
cy mają swoje wytyczne jak je liczyć. Z ko-
lei w Polsce zanieczyszczenie powietrza 
nie jest przecież rozłożone równomiernie, 
są tylko pewne obszary, na których jego 
wpływ na zdrowie jest istotny. Jak to li-
czyć? Powinniśmy mieć metodologię wła-
ściwą dla Polski. Dlatego szkoda, że nie 
pojawił się tu przedstawiciel Ministerstwa 
Środowiska...
• …był zaproszony…
– J. Jaśkiewicz: – ...można by bowiem 

zalecić by stworzono wytyczne właściwe 
dla Polski, do liczenia kosztów zewnętrz-
nych. Takie narzędzie w rękach Minister-
stwa Środowiska byłoby niezwykle cenne, 
zwłaszcza przy negocjowaniu rozwiązań 
proponowanych przez Komisję Europej-
ską.

– A. Strupczewski: – Dr Radowicz 
z ARE od wielu lat, bo już od roku 2008, 
współpracuje z programami ExternE 

i NEEDS, i robi analizy dla Polski. Wyni-
ki więc są, tylko ktoś musi chcieć z nich 
skorzystać. Przy czym jeśli chodzi o róż-
nicowanie wyników dla różnych krajów, to 
w programie NEEDS, który był przedłuże-
niem programu ExternE, określano współ-
czynniki emisji np. dla krajów nadbałtyc-
kich. I okazały się one niemal dwukrotnie 
niższe niż dla innych krajów – bo z jednej 
strony jest Bałtyk, z drugiej Rosja.
• Chciałbym abyśmy pogłębili dyskusję 

na temat jakiego rodzaju koszty zewnętrz-
ne powinniśmy uwzględniać w ich inter-
nalizacji. Bo jak je uwzględniać na ogół 
wiadomo. Tzn. albo zaostrza się przepisy 
prawne i wtedy koszty zewnętrzne wchodzą 
automatycznie w koszty działalności dane-
go podmiotu lub wprowadza dodatkowe 
opłaty, np. w formie specjalnego podatku.

– P. Smoleń: – W Polsce, jako kraju wę-
glowym, kto inny broi jeśli chodzi o zanie-
czyszczenie środowiska, a kto inny zbie-
ra za to cięgi. Ten problem nie funkcjonuje 
jednak w dyskusjach. Przed paru laty po-
wstał słynny raport na temat kosztów ze-
wnętrznych węgla, które przeliczano na 
liczbę zgonów. Zaowocowało to demon-
stracją i tysiącem krzyży pod Elektrownią 
Bełchatów, moim zdaniem mocno nacią-
ganą. W raporcie tym cały węgiel wrzuco-
no do jednej puli, co jest nie do przyjęcia. 
Mamy elektrownie węglowe z instalacjami 
oczyszczania spalin, elektrofiltrami, wyso-
kimi kominami, podlegające normom emi-
sji i monitorowanym. I one z tym wszyst-
kim są niegroźne, do tego stopnia, że skutki 
ich działania dla zdrowia ludzi można, uwa-
żam, pominąć. Tragedią jest natomiast niska 
emisja, to co dzieje się w miastach, gdzie 
mieszkania są ogrzewane węglem i drew-
nem i kto wie czym jeszcze w paleniskach 
domowych. Wykazują to zresztą świe-
że analizy Ministerstwa Środowiska. Taką 
emisję można i powinno się w pełni wy-
eliminować na terenach zurbanizowanych 
instalując w zamian ogrzewanie sieciowe 
z większych ciepłowni i elektrociepłowni 
na różne paliwa: węgiel, gaz czy biomasę. 
Ale węgiel gruby dla tych odbiorców jest 
wysokomarżowy, stąd opór lobby węglo-
wego nie tylko w Polsce. Opór moim zda-
niem niepotrzebny – przecież większość 
nowych ciepłowni mogłaby także być opa-
lana węglem bo to najtańsze paliwo. Dys-
kusja nad tym tylko by w Polsce stare piece 
domowe zamienić na odrobinę lepsze nie 
rozwiąże w pełni problemu – duża część 
obywateli i tak będzie do nich sypała co 
popadnie, a spaliny nadal będą nieoczysz-
czone. Zanieczyszczenia pochodzące z go-
spodarstw domowych mamy największe 
w Europie. To one w głównej mierze są od-
powiedzialne za to, że spośród 10 najbar-
dziej brudnych miast w Europie, 6 znajduje 
się w Polsce. Rozwiązanie tego problemu, 
czyli ciepłownictwo sieciowe jest, tech-

nologia jest, a pieniądze by się znalazły – 
bardzo dobry program KAWKA powinien 
dysponować nie 120 mln zł lecz kwotą naj-
mniej 10 razy większą. I wtedy nad wielo-
ma miejscami w Polsce pojawiło by się nie-
znane tam w zimie od dekad czyste niebo.

– W. Stawiany: – Tu trzeba wyjaśnić, że 
program priorytetowy NFOŚiGW KAW-
KA, to dofinansowanie NFOŚiGW w for-
mie dotacji w kwocie ponad 400 mln zł, 
mamy już trzecią jego turę; właśnie na kwo-
tę 120 mln zł. Do tych kwot trzeba doliczyć 
(w analogicznej wielkości) dofinansowania 
funduszy wojewódzkich, na terenie których 
są realizowane przedsięwzięcia inwestycyj-
ne lub modernizacyjne objęte programem 
KAWKA. Ponadto posiadamy aktualnie 
w swojej ofercie inne programy wspierają-
ce odnawialne, rozproszone źródła energii, 
jak BOCIAN (skierowany do przedsiębior-
ców) oraz PROSUMENT, (skierowany do 
samorządów, wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych, a przede wszystkim do indywi-
dualnych odbiorców. Już dziś zapraszam na 
kolejne Forum „Energia – Efekt – Środowi-
sko”. W dniu 8 września br. będziemy dys-
kutowali nad kompleksową modernizacją 
energetyczną domków jednorodzinnych. 
Program będzie się nazywał RYŚ.

– P. Smoleń: – Ja właśnie komplemen-
tuję Program KAWKA. Uważam tylko, że 
rząd powinien bardzo znacząco zwiększyć 
możliwości finansowania przedsięwzięć 
w jego ramach.

– J. Jaśkiewicz: – Żeby zobrazować 
to co mówił Pan Smoleń, a równocze-
śnie potwierdzić słuszność jego przeka-
zu, pokazuję wykres, z którego wynika, że 
w większych miastach, gdzie przekroczo-
ne są normy zanieczyszczeń powietrza, za-
nieczyszczenia pochodzące z energetyki 
i zakładów przemysłowych, stanowią tyl-

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 
– PW

Ryszard Marcińczak 
– Przewodniczący Sekcji Energetyki SEP
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ko 30–40%. Reszta to zanieczyszczenia 
z mieszkalnictwa i transportu. Działania 
w tej mierze Unii idą w kilku kierunkach – 
zmniejszyć emisję z dużych źródeł, ale tak-
że z pozostałych.
• Dyrektywa efektywnościowa odnosi się 

do tych problemów, wprowadza bowiem 
obowiązek kogeneracji dla wszystkich no-
wych obiektów produkujących ciepło oraz 
tzw. głęboko modernizowanych. To praw-
ny sposób wymuszenia kogeneracji prze-
mysłowej, gdzie ochrona przed uciążli-
wością emisji jest nieporównanie większa 
niż w przypadku gospodarstw domowych, 
z których tę emisję niejako zdejmuje.

– P. Smoleń: – W małych miejscowo-
ściach współczynnik ciepła produkowa-
nego w zimie i w lecie jest jak 20:1. Miej-
sce dla dochodowej kogeneracji jest więc 
tam umiarkowane, choć i to trzeba wyko-
rzystać. Ale nawet kocioł WR (stara tech-
nologia), ale nowy jest lepszy 100 razy niż 
„kocmołuchy” w kamienicach. I to rozwią-
zuje problem. Dowolne źródło ciepłowni-
cze objęte egzekwowanymi normami i mo-
nitoringiem jest lepsze, niż to co mamy 
i usiłujemy „podmalowywać”.

– R. Marcińczak: – W całej tej sprawie 
umyka nam regionalne podejście do pro-
blemu, co można zaobserwować we Fran-
cji, Niemczech, a nawet na Litwie. Tzn. 
każdy region jest przygotowany do tego, 
że coś dzieje się kosztem czegoś. Takie po-
dejście zastosowano w Regionie Bełcha-
towskim. Elektrownia ma 13 bloków, naj-
większy obiekt w Europie opalany węglem 
brunatnym. Stanowi poważną ingerencję 
w tamtejsze środowisko, ale postawiono 
warunki, że okoliczne gminy, głównie gmi-
na Kleszczów, muszą coś za to dostać. Zbu-
dowano tam jedyny w Polsce, zamknięty 
pierścień kablowy 110 kV. Powołano wła-

sną energetykę, która ma straty sieciowe na 
poziomie 1,1%, gdy w całej naszej ener-
getyce wynoszą 10%. Na terenach wokół 
Bełchatowa problemem jest zaopatrzenie 
w wodę, rozwiązano go. Można zatem ro-
bić różne rzeczy, ale trzeba brać pod uwa-
gę uwarunkowania regionalne – nakłady na 
drogi, wodę, środowisko itp.

– J. Lewandowski: – Zarówno z punk-
tu widzenia Polityki energetycznej, jak 
i skutecznej dyskusji z UE, uporządkowanie 
problemu kosztów zewnętrznych w energe-
tyce jest sprawą o zasadniczym znaczeniu. 
Niby w programach ExternE i NEEDS jest 
przyzwoicie dopracowana metodyka licze-
nia tych kosztów, ale z tego nic nie wyni-
ka. W analizach ekonomicznych dla Polski, 
w których konieczne jest uwzględnie-
nie kosztów zewnętrznych, przyjmowane 
są koszty wyznaczone dla bogatych kra-
jów UE, przemnożone przez bankowy kurs 
złotego, co skutkuje ich znacznym zawy-
żeniem. Do tego tworzone są dziwne pro-
gnozy ich dalszego wzrostu, choć gwoli 
prawdzie sensownej metodyki prognozo-
wania kosztów zewnętrznych brakuje. One, 
moim zdaniem, będą malały bowiem w wy-
niku coraz ostrzejszych uregulowań środo-
wiskowych są systematycznie przenoszone 
do bezpośrednich kosztów produkcji ener-
gii. Do tego wszystkiego cześć ich jest li-
czona podwójnie poprzez uwzględnienie 
w kosztach zewnętrznych wpływu na śro-
dowisko dwutlenku węgla i równocze-
sne obciążanie produkcji kosztami zakupu 
uprawnień do emisji. Jako środowisko po-
winniśmy się zebrać i doprowadzić do upo-
rządkowania tego problemu. Inaczej będzie 
się to nam odbijało ciągłą czkawką. Choć-
by w postaci wsparcia większego niż kosz-
ty zewnętrzne, co nie ma nic wspólnego 
z żadną ekonomią. Nie wiem czy to wszyst-
ko wynika z niewiedzy, czy też świadome-
go manipulowania liczbami.
• Czas najwyższy by problem kosztów 

zewnętrznych energetyki potraktowano 
w Polsce wreszcie poważnie i na ich anali-
zy skierowano odpowiednie środki.

– J. Jankowski: – Z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa energetycznego, jesz-
cze dwa lata temu koszty zewnętrzne, to 
był rodzaj ciekawostki, o której się czyta-
ło. Poważnie zajęliśmy się tym teraz, gdy 
przygotowywana jest analiza potencjału 
kogeneracji w Polsce, gdy prowadzone są 
dyskusje nt. wsparcia dla kogeneracji. Kie-
dy jeszcze kilka lat temu energetyka za-
rabiała sama na siebie w oparciu o rynek 
energii, o kosztach zewnętrznych mówi-
ło się jako o potencjalnym, dodatkowym 
obciążeniu dla energetyki. Po liberalizacji 
rynku energii i gwałtownym rozwoju OZE, 
rynek energii zmienił się na tyle, że właści-
wie wszystkie rodzaje energetyki wyciąga-
ją rękę po dodatkowe środki. Czy to będzie 
system wsparcia OZE, rynek mocy, czy też 

system wsparcia kogeneracji. W tym mo-
mencie władze polityczne, administracyjne 
pytają: jakie jest uzasadnienie tego wspar-
cia? I tu pojawia się problem kosztów ze-
wnętrznych i właściwej ich oceny. I okazu-
je się, że brakuje polskiej analizy kosztów 
zewnętrznych uwzględniającej lokalną spe-
cyfikę. Mają to Brytyjczycy, Niemcy, my 
– nie mamy. Przyłączam się do apelu Pro-
fesora Lewandowskiego, że takie analizy 
musimy mieć.
• Jest to tym bardziej konieczne, że ana-

lizy kosztów zewnętrznych prowadzi się 
w szerszym wymiarze w Unii, ich wyniki są 
przekładane na przepisy unijne, które po-
tem kompletnie nie pasują do naszej spe-
cyfiki.

– A. Strupczewski: – Tu pojawił się pro-
blem czy powinniśmy uwzględniać koszty 
współpracy sieci z danym źródłem energii. 
Oczywiście, tak. Odbiorca musi bowiem 
zapłacić i za prąd wytwarzany w elektrow-
ni określonego typu, i za to, by sieć mogła 
tę elektrownię utrzymać, zintegrować i za-
pewnić prąd z innych źródeł, gdy go za-
braknie. Koszty systemowe musimy zatem 
brać pod uwagę. Na przykładzie Niemiec 
widać, że przy dużej penetracji systemu 
przez źródła odnawialne, te koszty są zna-
czące. W przypadku Niemiec panele foto-
woltaiczne oznaczają, że ze strony systemu 
trzeba dopłacać 82 dolary do MWh. A stra-
ty zdrowotne przy energetyce węglowej, 
których unikamy dzięki panelom wynoszą 
58 dolarów na MWh.

– Z. Parczewski: – Prekursorem licze-
nia w Polsce nie tyle kosztów zewnętrz-
nych energetyki, co jej kosztów społecz-
nych, był profesor Włodzimierz Bojarski. 
To on już w połowie lat 70. się tym zaj-
mował, a w 1988 stworzyliśmy w Zakła-
dzie Problemów Energetyki IPPT PAN dla 

Dr Zygmunt Parczewski 
– Ekspert ds. Zrównoważonej Energetyki 
oraz Polityki efektywności energetycznej 

w Instytucie Energetyki
– Paweł Smoleń 

– członek Zarządu ERBUD S.A.
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Banku Światowego wstępną metodykę li-
czenia tych kosztów. Ja wiem, że zapewne 
dla wielu osób ze środowiska energetyków 
prof. Bojarski mógł być osobą kontrower-
syjną, ale dla mnie i wielu znanych mi osób 
okazał się wielkim wizjonerem – przewidu-
jąc faktyczne problemy energetyki w nie-
właściwym ujęciu kosztów społecznych. 
Nie podoba mi się, że dyskusję na temat 
kosztów zewnętrznych energetyki „zamy-
kamy” w środowisku energetyków. To pro-
blem społeczny. Zatem musimy mówić nie 
o kosztach zewnętrznych energetyki lecz 
o kosztach i korzyściach społecznych, któ-
rych częścią są tzw. prywatne koszty (in-
westora). My w Polsce nadal nie mamy nie 
tylko odpowiedniej metodyki, ale głów-
nie brak zrozumienia u decydentów i po-
lityków. A bez tego nie można podejmo-
wać właściwych decyzji strategicznych. 
W efekcie podejmowane są często błędne 
i niedopracowane decyzje, za które potem 
płaci rachunki całe społeczeństwo. Tym-
czasem, powinniśmy w interesie społecz-
nym dobrze wiedzieć, że np. węgiel, gaz, 
energia jądrowa, czy energia ze źródeł OZE 
w pewnych sytuacjach się opłaca, a w in-
nych nie. Ale tego typu analiz strategicz-
nych w Polsce się nie zamawia od szere-
gu lat. I potem efektem (za duże pieniądze) 
są sytuacje takie jak wcześniej wspomniał 
prof. Lewandowski.
• Czy w tej sytuacji w kosztach zewnętrz-

nych powinny być uwzględniane i w jaki 
sposób koszty transformacji gospodarki, 
np. z gospodarki węglowej na niskoemisyj-
ną lub centralnie sterowanej na rynkową?

– Z. Parczewski: – Koszty transforma-
cji energetycznej (obejmuje stronę podażo-
wą i popytową na energię) będą zupełnie 

inne dla różnych alternatyw rozwojowych. 
Uczestniczę obecnie w projekcie unijnym 
(Milesecure-2050), w którym rozważa-
ne są zupełnie różne opcje rozwoju ener-
getyki antycypujące wyzwania zakreślone 
w dokumentach unijnych tzw. Planów dzia-
łań do roku 2050. Tak rozumiana trans-
formacja energetyczna jest radykalnie od-
mienna w scentralizowanym (tradycyjnym) 
modelu rozwoju energetyki od tzw. spo-
łecznej transformacji energetycznej (pod-
kreślam: transformacji energetycznej, a nie 
tylko sektora energetyki) mającej charak-
ter zdecentralizowany. Zdecentralizowany 
lepiej reprezentujący współczesne trendy 
społeczne, w których coraz więcej odpo-
wiedzialności przypisywane jest władzy sa-
morządowej. W szczególności ujawnia się 
to w połączeniu z silną tendencją do roz-
woju energetyki rozproszonej, w tym także 
prosumenckiej. Znalezienie „złotego środ-
ka” rozwoju na ścieżce transformacji ener-
getycznej to podstawowe wyzwanie dla 
decydentów, ale także dla środowiska ener-
getyków. Retorycznym pytaniem jest, czy 
tego rodzaju alternatywy rozwoju powin-
ny mieć solidne podstawy analityczno-spo-
łeczne czy też nie. Dla mnie nie ulega wąt-
pliwości, że tak.
• Dostrzegam ogromną trudność w tym 

jak przełożyć tę analizę kosztów społecz-
nych na dokładne wytyczne dla inwesto-
rów i operatorów obiektów.

– J. Jaśkiewicz: – Istnieje u nas System 
Oceny Skutków Regulacji, który raczkuje 
od 2010 r. On powinien zawierać analizy 
pełnych skutków przygotowywanej regula-
cji, w tym – kosztów i zysków uwzględnia-
jąc przy tym koszty zewnętrzne. Taka ana-
liza nie powinna się pojawiać gdy już jest 
gotowa propozycja legislacyjna, lecz na 
poziomie pomysłu regulacji. Te analizy po-

winno się także brać pod uwagę przy nego-
cjacjach w ramach UE rożnych polityk i ich 
instrumentów wykonawczych.

– P. Smoleń: – Mówimy, że nie mamy 
metodologii liczenia kosztów zewnętrz-
nych energetyki. To prawda. Myślę, że 
w tym gronie moglibyśmy ją spokojnie wy-
pracować. I co z tego? Gdy nie mamy żad-
nej skuteczności politycznej, bo w Brukse-
li nie reprezentuje nas prawie nikt – ledwie 
garstka. Od Niemców usłyszałem tam wie-
le przykrych pytań: Polacy, dlaczego nie 
bronicie się w Brukseli, dlaczego nie ma 
tam waszych ludzi ulokowanych w struktu-
rach urzędów unijnych, zorganizowanego 
podejścia do tematu? Gdzie jest wasz punkt 
widzenia? Są tam natomiast setki Niemców 
czy Anglików, którzy przepychają skutecz-
nie swoje rozwiązania. A my w Brukse-
li jesteśmy słabi. Jak mówią Niemcy – tam 
chodzi o zbudowanie większości, a z na-
szej strony nie ma nawet kto jej budować. 
Dzisiaj nie wystarczy mieć rację i wzajem-
nie się przekonać jak my tu – dzisiaj trzeba 
być sprawczym i skutecznym politycznie, 
a zwłaszcza w strukturach unijnych.

– J. Jaśkiewicz: – Mam pewną prze-
szłość administracyjną. I muszę powie-
dzieć, że przy niektórych negocjacjach czu-
łem się kompletnie bezsilny, bo nie miałem 
stosownych narzędzi, dlatego, że nie moż-
na było znaleźć pieniędzy na pewne, cza-
sem nawet drobne analizy, które można by-
łoby wykonać w ciągu jednego dnia.
• Rozmawiamy w momencie, gdy z powo-

du suszy i upałów energetyka znalazła się 
w bardzo trudnej sytuacji. Ta sytuacja ma 
związek z kosztami społecznymi energetyki.

– R. Marcińczak: – Model liczenia kosz-
tów społecznych energetyki, o koniecz-

– Prof. nadzw. NCBJ, 
dr inż. Andrzej Strupczewski  

– Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Jądrowego w Narodowym Centrum Badań 

Jądrowych

– Wojciech Stawiany 
– Ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dr Mirosław Duda 
– Agencja Rynku Energii
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ności powstania, którego jest tu cały czas 
mowa, jest nam potrzebny choćby po to, 
by rozstrzygnąć dylemat – budować przez 
10 lat nowe źródła jądrowe, czy w sytuacji 
rozbudowanych wokół naszych granic po-
łączeń transgranicznych rozejrzeć się za in-
nymi źródłami zaopatrzenia w energię? Co 
jest ze społecznego punktu widzenia bar-
dziej korzystne?

– J. Jankowski: – Kolejny raz pojawia 
się problem – czy bardziej opłacałoby się 
nam importować energię czy też wytwa-
rzać ją samemu? Kiedyś kosztem produk-
cji energii było paliwo, jeszcze inne kosz-
ty wytwarzania w źródle, potem doszło 
CO2. Teraz dorastamy do tego, że są jesz-
cze koszty związane z ochroną środowiska, 
zdrowia, bezpieczeństwem dostaw itp. Mu-
simy umieć je wyliczyć i dodać do kosztów 
energii. Ale to jest jeden poziom analiz. Da-
lej musimy się zastanowić jakie są skutki 
różnych sposobów dostarczania energii dla 
całej gospodarki. To trzeba także policzyć, 
a wtedy może się okazać, że import jest tań-
szy od produkcji z punktu widzenia obec-
nie definiowanych kosztów zewnętrznych, 
ale jest znacznie mniej korzystny z punktu 
widzenia całej gospodarki. W tym zakresie 
niezbędne są odpowiednie analizy, ale je-
stem przekonany, że potwierdzą one zalety 
produkcji krajowej. Oczywiście uwzględ-
niającej dążenie do minimalizacji kosztów, 
w tym zewnętrznych.
• Popieram ten pogląd. I proponuję, by-

śmy w kosztach zewnętrznych energetyki 
uwzględniali element bezpieczeństwa do-
staw i np. wpływ różnych rodzajów awarii 
na koszty w gospodarce.

– Z. Parczewski: – Takie analizy po-
winien wykonywać operator, który ma do 
tego dobrych ludzi, ale chyba nadal niezbyt 

nowoczesne narzędzia modelowania, lepiej 
uwzględniające coraz bardziej złożone pro-
blemy sieciowe. My w tych kluczowych 
kwestiach dotyczących kosztów i korzy-
ści społecznych (w tym koszty zewnętrzne) 
musimy wejść na zupełnie inny etap dzia-
łań. Mniej techniczny, a znacznie więcej 
ekonomiczno-społeczny, który jest o wiele 
bardziej złożony. Ale na wypracowanie ta-
kiego nowego podejścia potrzebne są pie-
niądze, które obecnie są często wydatkowa-
ne na projekty badawcze, które mogą nigdy 
nie znaleźć zastosowania. Z historii rozwo-
ju energetyki w Polsce, tej nieco starszej 
(lata 70. i 80. XX wieku) oraz z ostatnich 
paru lat również wynikać powinna dla nas 
lekcja, że wpierw warto określić racjonal-
ne perspektywy rozwoju energetyki, a po-
tem starać się tworzyć programy badaw-
cze, które będą spójne z wypracowanymi 
alternatywami rozwoju. W innym przypad-
ku może się okazać, że pewna część wyni-
ków prac badawczych nie będzie przydat-
na, albo tylko w znikomym stopniu. 
• Jeżeli uwzględnimy nie tylko koszty 

zewnętrzne, ale wszystkie koszty produkcji 
energii z różnych źródeł, to bezapelacyjnie 
wygrywa energetyka jądrowa. To się jed-
nak zupełnie nie przekłada na konkretne 
decyzje polityczne budowy energetyki ją-
drowej w Polsce.

– Z. Parczewski: – Mam tu dane amery-
kańskie, które wskazują, że całkowite koszty 
produkcji energii elektrycznej (z uwzględ-
nieniem kosztów zewnętrznych i kosztów 
emisji CO2) w źródłach jądrowych mogą 
być w pewnych warunkach najniższe. Ale 
wymaga to przekonania w pierwszej kolej-
ności społeczności lokalnych oraz innych 
grup społecznych. Dlaczego tego typu ar-
gumenty nie docierają na decyzyjne szcze-
ble polityczne oraz gospodarcze? Bo roz-
mawiamy o nich w zamkniętym gronie 
energetyków – jak dowodzi tego np. dzi-
siejsza dyskusja, zamiast pilnie tworzyć ze-
społy interdyscyplinarne, debatujące o tych 
kluczowych sprawach. W projekcie Mi-
lesecure-2050, w którym biorę aktywny 
udział, równoprawnymi członkami zespo-
łów badawczych są psychologowie, socjo-
logowie, urbaniści, politolodzy, ekonomi-
ści (mikro i makro) i oczywiście energetycy, 
w tym rozumiejący konieczność nowego 
podejścia do modelowania. Każdy ma swo-
ją działkę pracy do przygotowania, a następ-
nie wszyscy musimy wypracować wspól-
ną koncepcję badawczą. Po prostu musimy 
się dogadać, aby wspólnie rozwijać wizje 
i wykonywać zadania w projekcie. Uczciwie 
przyznaję, że blisko pół roku czasu „straci-
liśmy”, by się zacząć dobrze rozumieć, co 
oznaczało np. wypracowanie wspólnego 
słownika definicji i jego w miarę jednolite-
go rozumienia. Tak również może i powinno 
wyglądać przygotowywanie się do rozwią-
zania problemów strategicznych, do których 

niewątpliwie należy zaliczyć transforma-
cję energetyczną. Problemy techniczne roz-
wiążemy na pewno przy umiejętnym wyko-
rzystaniu możliwości nowych technologii, 
w tym ICT. Najpierw jednak trzeba wie-
dzieć, w którą stronę mamy pójść i tu uzy-
skać zgodę na alternatywne ścieżki rozwo-
ju. Bez takiego podejścia nie zrobimy kroku 
do przodu w rozwiązaniu naprawdę wielkie-
go wyzwania jakim jest społeczna transfor-
macja energetyczna. W krajach takich jak 
Niemcy, Wielka Brytania czy kraje skan-
dynawskie, a także Włochy zrozumienie to 
jest już dość powszechne. Chyba warto sko-
rzystać z tych doświadczeń i wypracować 
w Polsce podobne podejście uwzględniają-
ce specyfikę naszej energetyki i społeczeń-
stwa. A tego tylko energetycy na pewno do-
brze nie rozwiążą.

– S. Krystek: – Politycy bardzo łatwo 
ulegają lobbingowi, za którym często kry-
ją się partykularne interesy i niezbyt zboż-
ne intencje. Te partykularne interesy i nie-
zbyt czyste intencje łatwo jest realizować, 
gdy nie znamy kosztów zewnętrznych róż-
nych źródeł energii. Niemal więc zupeł-
nie nie budujemy źródeł kogeneracyjnych. 
Budujemy źródła węglowe, które w mo-
mencie oddania do użytku, spełniają nor-
my emisyjne. Ale za 3–5 lat te normy ule-
gają zaostrzeniu i w nowych elektrowniach 
trzeba dobudowywać dodatkowe instala-
cje. To oczywiście podraża koszty. Kolej-
ny problem, to konkurencja w wymiarze 
globalnym, tania energia w USA, co rzutu-
je na gospodarkę światową, a więc i na na-
szą. Politycy nie zdają sobie sprawy z tych 
wszystkich problemów. Bo za słabo prze-
bijamy się do nich ze swoją argumentacją, 
bo za mało w ich otoczeniu jest światłych 
energetyków.

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby

Marian Bosowski 
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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• O tym jak ukształtuje się struktura na-
szej energetyki, decydują politycy. Dopóki 
nie będą oni mieli świadomości aspektów 
ekonomicznych tego sektora, dopóty decy-
zje w tym względzie nie będą racjonalne, 
a na ich kształt wpływ będą miały różne-
go rodzaju grupy lobbingowe o niezbyt czy-
stych intencjach.

– P. Smoleń: – Jeżeli przeanalizować to co 
dzieje się w niemieckiej energetyce i będzie 
działo w ciągu najbliższych 15. lat, a także w in-

nych krajach ościennych, dla polskiej energe-
tyki nie ma alternatywy importowej. W grę 
wchodzą tylko niewielkie ilości energii z róż-
nych kierunków. Problem zaopatrzenia Polski 
w energię musimy rozwiązać sami.
• W żadnym wypadku nie możemy zgo-

dzić się z poglądem lansowanym przez Ko-
misję Europejską, że rozwój rynku tylko 
energii zapewni nam bezpieczeństwo do-
staw. Nieprawda. Reasumując naszą dys-
kusję, chcę powiedzieć, że analiza kosz-

tów zewnętrznych energetyki jest nam 
potrzebna jako podstawa dla podejmowa-
nia racjonalnych decyzji strategicznych 
i legislacyjnych oraz jako argument do dys-
kusji merytorycznej z urzędnikami Komi-
sji Europejskiej. W związku z tym, należy 
naciskać na określone gremia decydujące 
o wydawaniu pieniędzy na tego typu przed-
sięwzięcia, aby pieniądze na analizy kosz-
tów zewnętrznych energetyki się znalazły.
• Dziękujemy za rozmowę.

Jotun w Energetyce

Jotun Polska Sp. z o.o.

JotunPolska
www.jotun.com

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

Jotun Polska
Gazel¹ Biznesu 2014
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• Sądzę, że byłoby dobrze, gdyby na po-
czątku naszej dyskusji przedstawiciel PSE, 
w sposób syntetyczny, zaprezentował nam 
sekwencję zdarzeń jakie miały miejsce 
w sierpniu tego roku. To ukierunkowałoby 
w pewnym sensie naszą dalszą dyskusję.

– J. Dudzik: – Otóż mieliśmy wów-
czas do czynienia z nienormalnymi, jak na 
tę część Europy, warunkami pogodowymi. 
Temperatura dochodziła do 37°C, panowa-
ła ogromna susza. Na skutek tych warun-

ków atmosferycznych pogarszał się bilans 
mocy w systemie, doprowadzając ostatecz-
nie do powstania niedoborów mocy. W naj-
bardziej ekstremalnym momencie ów nie-
dobór mocy w systemie oceniliśmy na 
2800 MW. On w tygodniu poprzedzają-
cym krytyczny moment systematycznie na-
rastał, a składało się na to kilka przyczyn. 
A więc ubytki sieciowe, one zawsze wystę-
pują latem, w warunkach wysokich tempe-
ratur dopuszczalne obciążenie linii przesy-

łowych ulega obniżeniu, w szczególności 
dotyczy to linii przesyłowych 110, wypro-
wadzających moc z elektrowni. Tego ro-
dzaju ubytki osiągnęły poziom od 600 do 
900 MW. Drugą kategorią ubytków były 
ubytki hydrologiczne. One w tygodniu po-
przedzającym szczyt kryzysu rosły niezwy-
kle dynamicznie – stan wody w rzekach 
był niezwykle niski, a jej temperatura prze-
kraczała 25°C, w porywach dochodząc na-
wet do 29°C, w miejscach poboru wody do 

Ograniczenia odbiorców energii elektrycznej, które wystąpiły w sierpniu br., potwierdziły w dobitny sposób koniecz-
ność nadania absolutnego priorytetu bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej w triadzie składników bezpieczeń-
stwa energetycznego (bezpieczeństwo dostaw, koszty energii i ochrona środowiska). Generalną przyczyną konieczności 
ograniczeń poboru energii przez dużych odbiorców była niedostateczna rezerwa mocy dyspozycyjnej w systemie, na co 
złożyły się czynniki doraźne i długoterminowe.

Za sytuację w skali doraźnej odpowiada PSE. Istnieją jednak wątpliwości, czy PSE jako przedsiębiorstwo sieciowe, 
jest w stanie zapewnić długofalowo pełne bezpieczeństwo dostaw w warunkach obecnej struktury rynku tylko energii 
elektrycznej. Struktura ta jest ustanowiona prawem unijnym bez uwzględnienia istotnej wady takiego rynku, a miano-
wicie braku wystarczających sygnałów rynkowych do podejmowania kapitałochłonnych inwestycji w zakresie źródeł 
systemowych, które decydują o bilansie mocy w systemie. W UE nowe inwestycje to przede wszystkim dotowane OZE 
o uprzywilejowanej pozycji na rynku i nieprzewidywalnej pracy w systemie, wymagające istnienia w systemie źródeł re-
zerwowych o odpowiedniej mocy i elastyczności. Zwiększający się udział OZE o niestabilnej pracy powoduje w sposób 
naturalny obniżenie pewności zasilania. 

Wydarzenia sierpniowe pokazały, że występują ograniczone możliwości awaryjnego korzystania z rynku unijnego 
wobec niewystarczającej przepustowości połączeń transgranicznych i blokowania przepływów sieciowych przez nie-
kontrolowane, z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, transakcje rynkowe w skali europejskiej.

W perspektywie długofalowej istotnym czynnikiem dla poprawy bilansu mocy jest zwiększanie efektywności użytko-
wania energii. Działania w tym zakresie w legislacji UE dopiero ostatnio zostały odpowiednio docenione, natomiast dy-
rektywa efektywnościowa przedstawia wiele do życzenia. Zarządzanie stroną popytową z kolei jest istotne w opanowaniu 
zakłóceń bilansu mocy w systemie. W czasie ostatnich wydarzeń system DSR niewiele pomógł i trzeba było sięgnąć po 
dwudziesty stopień zasilania.

Zastosowanie dwudziestego stopnia zasilania było swego rodzaju szokiem zarówno dla dużych odbiorców, jak i ener-
getyków, i dlatego wymaga wszechstronnych analiz, z których wnioski powinny być wdrożone w legislacji i zarządza- 
niu systemem. W tym procesie warto wysłuchać opinii przedstawicieli energetyki i odbiorców. Z tego względu kolejną 
edycję dyskusji redakcyjnej na łamach „Przeglądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki 
i Ochrony Środowiska, poświęciliśmy tematowi pod tytułem „Dwudziesty stopień zasilania – i co dalej?”

W dyskusji udział wzięli:
– Adam Dobrowolski – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w URE,
– Dr Mirosław Duda – ARE,
– Jerzy Dudzik – Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich w PSE S.A.,
– Igor Grela – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny GDF Suez Energia Polska S.A.,
– Daria Kulczycka – Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan,
– Andrzej Patrycy – Prezes Zarządu, Dyrektor Energoprojekt-Warszawa S.A.,
– Stanisław Poręba – Ernst & Young.
Redakcję reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, PW – moderator dyskusji oraz Sławomir Krystek – 

Dyrektor Generalny Izby i Marian Bosowski – zastępca Dyrektora Generalnego Izby.
Niżej prezentujemy autoryzowany zapis tej redakcyjnej dyskusji.

Dwudziesty stopień zasilania 
– i co dalej?
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chłodzenia bloków. W trakcie tej operacji 
woda ulega dalszemu podgrzaniu i w miej-
scu zrzutu jej temperatura przekraczała do-
puszczalne standardy środowiskowe, któ-
re wynoszą 35°C. Gdy temperatura wody 
zrzutowej przekracza dopuszczalny stan-
dard, elektrownia jest zobowiązana zmniej-
szyć produkcję energii. Z tego tytułu ubytki 
wynosiły w porywach ok 1200 MW. Trze-
cia kategoria ubytków wynikała ze wzro-
stu awaryjności urządzeń w elektrowniach 
cieplnych, spowodowanego wysoką tempe-
raturą otoczenia. Ubytki z tego niejako ty-
tułu 10. sierpnia wyniosły ok. 3 tys. MW. 
W sumie ubytki nieplanowe osiągnęły tego 
dnia poziom ok. 5 tys. MW. Zapotrzebowa-
nie zaś w tym okresie biło rekordy, przekra-
czając zdecydowanie poziom 22 tys. MW. 
Gdy dokonaliśmy ostatecznego bilansu, to 
10 sierpnia zabrakło nam w systemie ok. 
2800 MW mocy. No i mieliśmy dwudzie-
sty stopień zasilania.
• Myślę, że w ten sposób mamy zaryso-

wany obraz sytuacji, co ułatwi nam dal-
szą dyskusję. Kluczowym parametrem 
w ocenie zagrożenia deficytem mocy w sys- 
temie jest rezerwa mocy dyspozycyjnej 
w systemie, na którą istotny wpływ ma re-
zerwa mocy osiągalnej właściwa dla obec-
nej i przewidywanej struktury źródeł. Czy 
niedobory mocy w sierpniu powinny być 
sygnałem do weryfikacji wymagań w tym 
zakresie?

– M. Duda: – Wydarzenia sierpniowe 
powinny dać impuls do rozważań na temat 
rynku energii elektrycznej, jego projek-
towania i związanej z nim legislacji. Do-
tychczas było tak, że Komisja Europejska 
i następnie wszystkie dokumenty unijne 
zwracały uwagę na: po pierwsze – ochro-
nę klimatu, więc ekologię, po drugie – two-

rzenie europejskiego rynku energii i dopie-
ro na trzecim miejscu było bezpieczeństwo 
dostaw. W polityce energetycznej, w dzia-
łaniach w kraju i na forum unijnym zagad-
nienie bezpieczeństwa dostaw energii musi 
dostać absolutny priorytet. I nie dlatego, że 
ono jest ważne dla nas po doświadczeniach 
sierpniowych. To jest ważne dla wszystkich 
krajów unijnych. Odbiorcy, którym przesta-
no dostarczać prąd, w związku z dwudzie-
stym stopniem zasilania, skarżyli się, że 
absolutnie nie było można wówczas uzy-
skać awaryjnego zasilania z innych źródeł 
w Europie. Dostęp do nich został bowiem 
pozamykany transakcjami, które bezpie-
czeństwa dostaw w ogóle nie uwzględniały. 
Takie sytuacje są nie do przyjęcia. 

Z tego co mówił mój przedmówca, to nie 
problemy sieciowe zadecydowały w głów-
nej mierze o sierpniowym kryzysie. O tym 
zadecydował przede wszystkim brak dosta-
tecznej rezerwy mocy. I wokół tej rezerwy 
mocy potrzebne są dyskusje na szczeblu 
tworzenia prawa oraz realizacji tego prawa 
w skali całego systemu elektroenergetycz-
nego. Musimy poszukać takiej struktury 
źródeł w systemie, która da nam bezpie-
czeństwo dostaw z uwzględnieniem kryte-
rium mocy, w dodatku „taniej” energii. Ta 
struktura musi uwzględniać zagrożenia wy-
łączeniami odbiorców. Optymalizacja ich 
musi zaś uwzględniać koszty niedostarczo-
nej energii, wtedy zakładana obecnie rezer-
wa mocy na poziomie 15%, być może, oka-
załaby się zbyt mała.
• Gdy mówimy o problemie bilansu 

mocy, to niejako automatycznie przywoła-
na zostaje dyskusja by równolegle z ryn-
kiem energii utworzyć rynek mocy.

– S. Poręba: – Rynek mocy jest efek-
tywnym narzędziem, które może zapew-
nić odpowiednią ilość mocy na rynku. Na-
leży jedna zdawać sobie sprawę, że będzie 
to tylko zakontraktowana moc w ilości pro-
gnozowanych potrzeb. Gdy bowiem po-

jawi się splot niekorzystnych czynników, 
takich jak nietypowe warunki atmosfe-
ryczne, podwyższona awaryjność, ogra-
niczone możliwości importu, to także nie 
unikniemy kłopotów z dostawami ener-
gii. Bezpieczeństwo dostaw nie może być 
za wszelką cenę – im bowiem wyższe, 
tym wyższe koszty energii. Optymalizu-
jąc koszty energii i bezpieczeństwo jej do-
staw, trzeba uwzględniać koszty niedostar-
czonej energii, które są co najmniej o rząd 
wielkości wyższe niż energii dostarczo-
nej. Radziłbym spojrzeć na to co dzieje się 
w USA, gdzie zakłada się, że od czasu do 
czasu będą kłopoty z dostawą energii. Jest 
to bowiem znacznie tańsze niż utrzymywa-
nie bardzo wysokiego stopnia niezawod-
ności dostaw energii. Przy wprowadzaniu 
rynku mocy najpierw musimy przesądzić 
na jakim poziomie niezawodności chce-
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Adam Dobrowolski 
– Dyrektor Departamentu 

Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w URE
Dr Mirosław Duda 

– ARE
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my utrzymywać system. My, w swych ana-
lizach, przyjęliśmy wskaźnik obowiązują-
cy w innych, wysokorozwiniętych krajach 
Europy – a więc 3 godziny przerwy w do-
stawach na rok. To wskaźnik dosyć mocno 
wyśrubowany, w naszych warunkach wy-
nosi ponad 8 godzin. Zależnie od przyjęte-
go wskaźnika, będą różne ilości kupowanej 
mocy i proporcjonalne do niej koszty.

Regulacje UE powiązane z ochroną kli-
matu wymuszają przede wszystkim zmiany 
w strukturze wytwarzania, nie dokonamy 
zmiany w naszym systemie elektroener-
getycznym jednym cudownym ruchem. 
Zmienia się struktura wytwarzania źródeł 
energii, technika, technologie, systemy za-
rządzania energetyką. To wszystko trze-
ba poddać analizie i na nowo zaprojekto-
wać KSE w szerokim rozumieniu – poziom 
i struktura mocy osiągalnej, rezerwy zwy-
kłe i na nietypowe warunki atmosferycz-
ne, sposoby zarządzania systemem itp. To 
trzeba zrobić, a wprowadzenie rynku mocy 
może ułatwić przeprowadzanie zmian i ob-
niżyć koszty zapewniania bezpieczeństwa 
dostaw.

– S. Krystek: – O konieczności stworze-
nia w Polsce rynku mocy mówimy od daw-
na i nic z tego nie wynika. W Polsce bra-
kuje mocy. By nie brakowało, potrzebne 
są pieniądze. W łańcuszku od wytworzenia 
do dostarczenia odbiorcy energii, elektrow-
nie mają dziś najmniej pieniędzy. Rzadziej 
więc odstawiają urządzenia do remontów, 
w konsekwencji wzrasta awaryjność, spada 
więc bezpieczeństwo dostaw. Tymczasem, 
mamy do czynienia ze stałym wzrostem za-
potrzebowania na energię: 2013 r. – 0,5%, 
2014 r. – 0,7%, w br. będzie to prawdopo-
dobnie ponad 2%. Gdy w przyszłym roku 
powtórzą się tegoroczne warunki pogodo-

we, to znów będziemy mieli 20. stopień za-
silania, tylko z o wiele niekorzystniejszy-
mi konsekwencjami. Mówiąc o winnych 
tego stanu rzeczy nie wskazywałbym pal-
cem tylko na władzę. My energetycy mamy 
w tym również swój udział. Widzimy pew-
ne niedociągnięcia, słabości i nic z tym nie 
robimy.

Brakuje nam dziś mocy, równocześnie 
grozi nam wyłączenie elektrowni, poczy-
nając od końca 2017 r., z powodu niespeł-
niania przez nie unijnych warunków emi-
sji zanieczyszczeń. Jakie będą tego skutki, 
zdecyduje się dziś. Energia jest paliwem dla 
gospodarki. Co będzie gdy go zabraknie?
• Gdy mówimy o rezerwach mocy, po-

krywaniu zapotrzebowania na energię 
w sytuacjach awaryjnych, to rodzi się py-
tanie: czy te problemy powinniśmy roz-
wiązywać we własnym zakresie, czy też 
w ramach Unii? Przy tej okazji pojawia się 
dylemat przepustowości połączeń trans-
granicznych, wzrostu przepływów niekon-
trolowanych. 

– J. Dudzik: – Nasze możliwości im-
portowe energii elektrycznej na tzw. profi-
lu synchronicznym, są zerowe. Natomiast 
w okresie sierpniowego kryzysu nie tyl-
ko nie było możliwości importu, ale żeby 
na liniach transgranicznych utrzymać ich 
bezpieczną pracę wymagany był nasz eks-
port operatorski (w ramach dwustronne-
go redispatchingu) na poziomie 1200 MW. 
W sytuacji braku wystarczających zdolno-
ści eksportowych był on zastępowany dzia-
łaniem innych operatorów w regionie jako 
tzw. wielostronny redispatching, a jego 
wartość przekraczała 5000 MW. Suma-
ryczne możliwości importowe są obecnie 
bardzo ograniczone – praktycznie jedynym 
istotnym kierunkiem możliwego importu 

jest połączenie kablowe ze Szwecją o mocy 
600 MW. 

– M. Duda: – Istnieje konflikt między 
transakcjami handlowymi i operacyjnymi, 
wpływający na stabilność, bezpieczeństwo 
systemu, który w Europie nie jest dostrze-
gany.

– S. Krystek: – To co przed chwilą mó-
wił Dyrektor Dudzik wynika głównie 
z praw fizyki i nie jest to łatwe do zrozu-
mienia. Zwłaszcza dla zwykłych odbior-
ców energii. Podobnie niełatwo zrozumieć 
im obecną, trudną sytuację energetyki kon-
wencjonalnej, która reguluje system i po-
winna mieć za to przyzwoicie zapłacone, 
a nie ma. Równocześnie, uważam, mamy 
obecnie w Polsce zbyt drogą energię zielo-
ną. Ona wszędzie jest droższa niż konwen-
cjonalna, ale nie tyle droższa. 
• Skupiamy się, póki co, na roztrząsa-

niu sierpniowego kryzysu z punktu widze-
nia energetyki. Warto by jednak spojrzeć 
nań z punktu widzenia konsumenta ener-
gii oraz regulatora. 

– D. Kulczycka: – Padło tu zdanie, że 
w najgorszej sytuacji są elektrownie pra-
cujące w tzw. podstawie. Sądzę, że w naj-
gorszej sytuacji są odbiorcy energii. Pa-
dło tu też zdanie, że na temat problemów 
energetyki prowadzane są w Państwa śro-
dowisku od dawna jałowe dyskusje, bo nie 
prowadzą do żadnych rezultatów. Myślę, 
że aby ta dyskusja zaczęła być płodna na 
rzecz całą trzeba zacząć patrzeć przez pry-
zmat klientów energetyki. Przecież ener-
getyka nie produkuje tylko po to by spa-
lić węgiel, tylko by uzyskać przychody ze 
sprzedaży energii. Dla odbiorców energii to 
co stało się 10. sierpnia było kompletnym 
zaskoczeniem. Nadal nie rozumieją jak do 
tego doszło i dlaczego konsekwencje pono-

Jerzy Dudzik 
– Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich 

w PSE S.A.

 Daria Kulczycka 
– Dyrektor Departamentu Energii i Zmian 

Klimatu, Konfederacja Lewiatan

Igor Grela 
– Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny 

GDF Suez Energia Polska S.A.
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szą tylko oni. Jeżeli dostawcy energii nadal 
nie będą ponosili konsekwencji tego typu 
sytuacji, to dla biznesu wniosek wynika 
z tego jeden – ryzyko inwestowania w Pol-
sce jest bardzo wysokie. Dyskusje jakie to-
czą się na ten temat w środowisku energe-
tyków nie nastrajają optymistycznie. Niby 
wszystko wiadomo, wszystko jest opisane, 
ale nikt nie obiecuje, że będzie lepiej. Ma-
cie Państwo rację, że odbiorcy energii nie 
rozumieją energetyki. No to trzeba się zbli-
żyć do ich poziomu i tłumaczyć. Komu-
nikaty z 10. sierpnia nie były dla odbior-
ców zrozumiałe. No bo co to znaczy, że nie 
będzie energii, że produkcja energii jest 
mniejsza, dlaczego nie można kupić prądu 
płacąc drożej? Komunikaty mówiły, że wy-
łączenia będą dotyczyły dużych odbiorców 
przemysłowych, a potem się okazało, że 
i np. handlu. Żaden z odbiorców nie przewi-
dział takiego załamania systemu. W związ-
ku z tym nikt, by zminimalizować straty, 
nie przewidział środków zaradczych. Od-
biorcy byli wściekli na samozadowolenie 
sektora, który zakomunikował, że ponie-
waż w terminie wydał stosowne rozporzą-
dzenie, to zdejmuje to z niego całkowicie 
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. 
Nikt dokładnie nie poinformował też, jak 
długo to może trwać, informacje i rzeczy-
wistość były sprzeczne. Co z zarządzaniem 
popytem? 
• Może się nam to podobać lub nie, 

ale taki jest nasz obraz, czyli energetyki, 
w oczach odbiorców energii. To powinno 
nas skłonić do autorefleksji i uwzględnie-
nia w dyskusji o energetyce także opinii 
odbiorców energii. Warto także aby sami 
odbiorcy zaczęli rozmawiać o energetyce. 
Mówi się, że model przyszłościowy ener-
getyki to energetyka prosumencka – każdy 

sam będzie sobie produkował energię. A co 
z przemysłem – autogeneracja?

– D. Kulczycka: – Jeżeli przemysł, han-
del podejmą decyzję o produkcji energii 
we własnym zakresie, będą to ich decyzje. 
Chcę tylko przypomnieć, że zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego jest obo-
wiązkiem państwa. Mimo to Orlen, Puław-
skie Azoty, a także inne zakłady przemysłu 
chemicznego postanowiły być energetycz-
nie samowystarczalne. Budowa energetyki 
na gazie jest biznesowo trochę dziwna, ale 
po sierpniowych doświadczeniach przesta-
je być zaskoczeniem.

– A. Dobrowolski: – W dniu, w którym 
rozmawiamy, nie mamy jeszcze pełnej wie-
dzy o tym, co stało się w sierpniu. Za parę 
dni dostaniemy pełny raport na ten temat 
z PSE i wówczas rozpoczniemy dogłęb-
ne analizy. Od czasu uzyskania wolności, 
był to pierwszy przypadek gdy mieliśmy do 
czynienia z ograniczeniami dostaw i pobo-
ru prądu. Trochę, ale tylko trochę podob-
ną sytuację (nie było przerw w dostawach 
prądu) mieliśmy w 2006 r., która była po-
chodną stanu awaryjnego. Nie jest prawdą, 
że są systemy, w których w każdej sytuacji 
jesteśmy w stanie zapewnić w 100% dosta-
wy energii elektrycznej, gazu, ciepła. Sy-
tuacje awaryjne mogą się zawsze zdarzyć. 
Faktem jest też, że kiedyś wiele firm mia-
ło Głównego Energetyka, czyli kogoś od-
powiedzialnego za kontakty z dostawcami 
energii. Ta instytucja zaniknęła. W związku 
z tym dziś umowy z dostawcami energii za-
wierają różne nieaktualne, albo nieoddają-
ce istniejącego stanu rzeczy zapisy, których 
po stronie odbiorców nie miał kto „przypil-
nować”. PTPiREE prowadzi obecnie prace 
nad tym, aby tego typu sprawom nadać ra-
cjonalny kształt. Jeszcze 10 lat temu, budu-
jąc różne budynki, przewidywano instala-

cję agregatów prądotwórczych na wypadek 
przerw w dostawie prądu. Biznes optyma-
lizuje koszty i wiadomo z jakim skutkiem. 
Trzeba by się jednak zastanowić nad tym 
ile będzie go kosztowała 100% pewność 
w dostawach prądu bez względu na oko-
liczności, a ile sytuacja, w której będzie 
się musiał liczyć z przerwami w dostawach 
prądu. Co zaś tyczy rynku mocy, to Prezes 
URE już od dawna apeluje, aby prace nad 
tym projektem stały się bardziej konkret-
ne i szybsze. Operacyjnie URE podejmo-
wało działania, które zmierzają do zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw. Mam tu na 
myśli modyfikację modelu operacyjnej re-
zerwy mocy, zawarcie przez PSE umów 
na interwencyjną rezerwę zimną. Te dzia-
łania poprawiają sytuację. Każdy problem 
wymaga jednak kompleksowego podejścia 
i rozwiązania, adekwatnego do naszych 
konkretnych warunków. Nie każde bowiem 
rozwiązanie z innych warunków da się im-
plementować do naszych. Prace koncepcyj-
ne nadal trwają, dopóki jednak nie ma go-
towego modelu, nie mamy z czym pójść do 
Komisji Europejskiej. 

– M. Duda: – W zdumienie wprawiła 
mnie publiczna wypowiedź wiceministra 
gospodarki, że rynek mocy, to jest zawra-
canie głowy. To dowodzi, że potrzebna jest 
także praca u podstaw, polegająca na prze-
konaniu decydentów do pewnych koncep-
cji, rozwiązań.

– S. Poręba: – Pojawia się problem kosz-
tu niedostarczonej energii, padają różne 
dane. Najprostszą metodą jego wyliczenia 
jest podzielenie PKB przez ilość zużywanej 
energii. I wtedy brak 1 MWh skutkuje utra-
tą około 17 tys. zł, a w przemyśle jeszcze 
więcej. Utracone korzyści przedsiębiorców 
w wyniku przerw w dostawach prądu kal-

Andrzej Patrycy 
– Prezes Zarządu, Dyrektor 

Energoprojekt-Warszawa S.A.
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 

– PW

Stanisław Poręba 
– Ernst & Young
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kulowane wg wartości dodanej z uwzględ-
nieniem rzeczywistych warunków wyno-
szą około 8 tys. zł/MWh. Sądzę, że biorąc 
uśrednione dane, rzeczywisty wpływ na 
PKB jednej niedostarczonej MWh wynosi 
około 11 tys. zł. Oczywiście między sekto-
rami są ogromne różnice. Są bowiem i ta-
kie gdzie koszt niedostarczonej MWh wy-
nosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Musimy 
zmienić podejście do zarządzania syste-
mem. Po prostu ci, którzy chcą mieć wyż-
szą pewność dostaw energii, będą musieli 
za nią zapłacić więcej. Z rozmów z przed-
siębiorcami wynika, że są na to gotowi, na 
sierpniowym kryzysie stracili bardzo wiele. 
Przy istnieniu rynku tylko energii wmonto-
wanie weń tego typu rozwiązań byłoby nie-
zwykle trudne. Mamy przykład USA, gdzie 
rynek mocy rozwiązał tego typu problemy, 
po kilkunastu latach można jednoznacznie 
stwierdzić, że bezpieczeństwo dostaw ener-
gii jest utrzymywane a koszty/ceny łączne 
spadają.
• Co można zrobić w elektrowniach aby 

złagodzić skutki sytuacji jaka powstała 
w sierpniu? To po pierwsze. Po drugie – je-
śli problemem były rzeki, to co z kolei moż-
na z nimi zrobić?

– I. Grela: – Zanim o tym co jest zawar-
te w pytaniu, parę zdań o tym co było wcze-
śniej. Nasza elektrownia nie ma odbiorców, 
tylko klientów. Z wieloma konsultowali-
śmy, co w tym trudnym okresie mogą zro-
bić, czego mają się spodziewać. Rozumiem 
frustrację rynku. My trochę też ulegliśmy 
frustracji. Od wielu bowiem lat chodzili-
śmy po różnych decyzyjnych instytucjach 
Państwa i zwracaliśmy uwagę na ewentual-
ne skutki podejmowania pewnych decyzji 
i braku podejmowania innych.

 Padło tutaj zdanie, że w związku z postu-
lowanym powstaniem rynku mocy, energe-

tyka chce dokonać „skoku na kasę”. Otóż 
Minister Środowiska, podczas spotkania 
z prezesami wytwórczych firm energetycz-
nych wiosną bieżącego roku, przy okazji 
próby wprowadzania kolejnego para-po-
datku, przywitał nas słowami – „witam kre-
zusów”. Zapytany dlaczego nas tak nazy-
wa, przytoczył wyniki z 2012 r. – proszę 
sobie wyobrazić jego niepomierne zdziwie-
nie, gdy w czasie spotkania pokazaliśmy 
wyniki tych samych firm za rok 2014, były 
już one ujemne, tak wielka jest skala prze-
cen na hurtowym rynku energii i mocy oraz 
Zielonych Certyfikatów.

Kwestie techniczne, o których tu rozma-
wiamy, dotyczące projektu rynku są cał-
kowicie pozbawione podtekstu politycz-
nego. Unia Europejska postawiła klienta 
na szczycie piramidy i Komisja Europej-
ska, słusznie, w pierwszej kolejności dba 
o klienta. Rodzi się pytanie: czy o tego 
klienta dba też System (System rozwiązań 
prawnych i regulacji) i czy dzięki temu za 
jakiś czas System nie zostanie wytrącony 
z równowagi? System musi być kompa-
tybilny, muszą być skalkulowane ryzy-
ka i między jego segmentami muszą ist-
nieć kanały komunikacji. Tego nie ma, to 
rodzi chaos, bezsiłę, frustrację. Równocze-
śnie, brakuje odwagi by w tej materii pod-
jąć stosowne decyzje. Dziś nie ma sektora 
elektroenergetycznego tylko jest parę pod-
sektorów – przesył, handel hurtowy, dys-
trybucja, wytwarzanie w OZE łącznie z za-
rządzaniem portfelem w tym podsektorze 
i wytwarzanie konwencjonalne łącznie z za-
rządzaniem portfelem. W ramach relacji 
między tymi podsektorami jest wiele bez-
silności. Równocześnie, nie ma właścicie-
la tego co stało się w sierpniu.

Mieliśmy wówczas do czynienia z ko-
niunkcją dwóch zdarzeń – niedyspozycyj-
nością techniczną części jednostek oraz ze 
zdarzeniami przewidywalnymi, ale nieza-
rządzalnymi – wysokie temperatury powie-
trza i wody, susza, stan wody w rzekach, 
brak wiatru. Ja odpowiadam za dyspozy-
cyjność elektrowni. I w tych krytycznych 
dniach wszystkie osiem bloków mojej elek-
trowni było dyspozycyjne, ale dwóch nie 
mogłem uruchomić, bo nie miałem wody. 
W tym czasie kanały informacji z PSE były 
wzorcowe, i dzięki nim koledzy z Tauron 
Ekoenergia – Elektrownia Wodna Rożnów 
przez dwa tygodnie, w rannych godzinach 
formowali nam falę na Wiśle, byśmy mogli 
„pociągnąć” produkcję energii. Wspaniale 
i bezinteresownie w tym czasie współpra-
cowały także inne firmy wytwórcze z PSE 
– tu chciałem podkreślić wsparcie kolegów 
z Tauron Ekoenergia – Elektrownia Wodna 
Rożnów, którzy całkowicie bezinteresow-
nie, świadczyli nam ogromną pomoc.

– A. Patrycy: – Gdyby nie było klien-
ta na energię elektryczną i ciepło, to po 
co byłby system energetyczny? Potrze-

bą klienta jest określona moc postawiona 
w czasie. Jeśli tego nie ma, nie ma również 
bezpieczeństwa energetycznego. Przed laty 
kalkulowaliśmy koszt energii niedostarczo-
nej, a w zasadzie mocy nie postawionej do 
dyspozycji. Było to kilkadziesiąt razy wy-
żej niż koszt energii wyprodukowanej. 
W związku z tym, bezpieczeństwo ener-
getyczne w dawnych czasach było stawia-
ne na bardzo wysokim poziomie. Dlatego 
dziwi mnie, że nie istnieje taki oto mecha-
nizm. Otóż odbiorca chce mieć do dyspo-
zycji określoną moc, ale pewną jej część 
chce mieć zapewnioną bezwzględnie i go-
tów jest za nią zapłacić nawet bardzo dużo. 
To dlaczego mu tego nie umożliwić? Moż-
na wprowadzić segmentację rynku mocy: 
niezbędna – cena mocy najwyższa, możli-
we krótkie wyłączenia – cena średnia, moż-
liwe długie wyłączenia – cena najniższa. 
W ten sposób można by uzyskać środki na 
wzmocnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. A więc dla producenta energii 
dwuczłonowa cena: za moc i energię.

To co wydarzyło się w sierpniu, to kla-
syczne zdarzenie techniczne. Nie zaś poli-
tyczne, rynkowe, legislacyjne. W zdarze-
niach sieciowych trudno tu znaleźć jakąś 
radę, nie przeskoczy się praw fizyki. Co 
się zaś tyczy technologii produkcji ener-
gii przy wysokich temperaturach i niskich 
stanach wody: w sytuacji niskiej wody 
w rzekach dobrym rozwiązaniem są jazy 
piętrząco-regulacyjne w okolicach ujęć 
wody dla elektrowni. Np. Elektrownia Poła-
niec ma taki jaz przeponowy. Niestety, jest 
on w istniejącym kształcie trudny do eks-
ploatacji i utrzymania. Jednak dwie elek-
trownie są zdeterminowane by takie jazy 
budować. Kolejne rozwiązanie to chłodnie 
rozbryzgowe – doskonały sposób, bo pro-
sty, na schłodzenie wody przed zrzutem. 

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby

Marian Bosowski 
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby



19

Dyskusja redakcyjna

Jotun w Energetyce

Jotun Polska Sp. z o.o.

JotunPolska
www.jotun.com

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

Jotun Polska
Gazel¹ Biznesu 2014

2525lat

Układy zamknięte chłodzenia, niestety, nie-
bywale drogie. Dla nowych bloków można 
rozważyć ich budowę. W starych, eksplo-
atowanych od kilkudziesięciu lat, nie mają 
sensu. Wreszcie, awaryjność urządzeń – na 
remontach najłatwiej zaoszczędzić i potem 
jest, co jest – wzrasta awaryjność.

– I. Grela: – Rzeczywiście, teoretycznie 
najłatwiej ciąć koszty remontów. Nie zapo-
minajmy jednak, że mamy również okre-
ślone zobowiązania koncesyjne. Zgadzam 
się, że najważniejszy jest klient. W kontak-
tach z nim oraz interesariuszami powinni-
śmy przestać się oszukiwać i uświadamiać 
według jakich mechanizmów powinna być 
wynagradzana moc i energia elektryczna 
by mieli pewność dostaw i które elementy 
są tutaj bardzo kosztotwórcze.

– D. Kulczycka: – Mam nadzieję, że 
energetyka przejdzie wreszcie od debat 
do decyzji. Przysłuchiwałam się wielo-
krotnie tego typu debatom i w pełni rozu-
miem frustrację środowiska energetyków. 
Równocześnie, odbiorcy energii są w sta-
nie zrozumieć, że energia musi być droż-
sza, natomiast komunikaty, iż energii nie 
będzie, są dla nich nieakceptowalne. Przed-
siębiorcy nie rozumieją dlaczego jeśli na 
coś jest popyt to tego nie można wyprodu-
kować, dostarczyć. W Ministerstwie Go-

spodarki jest jeden departament zajmujący 
się innowacjami w przemyśle i pięć zajmu-
jących się energetyką. Być może tu jest pies 
pogrzebany.

– S. Poręba: – Trzeba zacząć od stwo-
rzenia właściwego modelu. W Polsce rów-
nolegle funkcjonuje dość liberalny rynek 
energii i dość mocno scentralizowana fi-
zycznie realizacja zawartych transakcji 
handlowych. W efekcie jedziemy na dwóch 
koniach nie będąc woltyżerami. Więc albo 
należy się przesiąść na jednego konia zcen-
tralizowanego, państwo będzie odpowiada-
ło za bezpieczeństwo energetyczne, a koszt 
tego będzie określony, zależnie od poziomu 
pewności dostaw jakiego zażyczy sobie od-
biorca. Albo przesiadamy się na konia zde-
centralizowanego, wtedy każdy odbiorca 
lub jego dostawca odpowiada za siebie, jak 
jest w USA – musi sobie zakupić moc, jeśli 
jest dostawcą lub odbiorcą. Unia popełnia 
duży błąd nie korzystając z doświadczeń 
amerykańskich.

– J. Dudzik: – Nie ma już centralnego 
planisty z poprzedniego systemu, który de-
cydował co, kto, gdzie, kiedy ma budować 
w energetyce. Rynek energii, który miał 
wszystko załatwić, nie załatwia wszyst-
kiego. Wszyscy w Europie mają problemy 
z mocą. Z tym, że na Zachodzie mają pro-

blem jak utrzymać nowe, sprawne bloki, 
a my mamy problem jak utrzymać stare blo-
ki i zapewnić budowę nowych. W tej sytu-
acji należałoby wprowadzić mechanizm, 
który wypełniłby funkcję centralnego pla-
nisty. Takim mechanizmem mógłby być np. 
rynek mocy. Utrzymanie obecnego stanu, 
w perspektywie kolejnych lat, może grozić 
bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej. 

– D. Kulczycka: – Z punktu widzenia 
odbiorców energii, rzeczą niezwykle waż-
ną są dobre praktyki, o których tu wspo-
mniano. Żeby odbiorca wiedział co go cze-
ka, jak się powinien zachować itd. Myślę 
także, że do przeprowadzenia jest to, że jak 
chce się mieć zagwarantowaną moc, trzeba 
więcej zapłacić. Wreszcie, ludzie często nie 
rozumieją zawartych z dostawcami energii 
umów, nie identyfikują zawartych w nich 
ryzyk. 
• Uznając swego czasu energię za towar, 

jak każdy inny, oderwaliśmy od siebie czas 
dostawy od ilości dostawy.

– I. Grela: – Ja bym nie potępiał w czam-
buł rynku energii. To było dobre rozwiąza-
nie, gdy go wprowadzono, odegrało swo-
ją rolę. Ale świat się zmienia, zmieniła się 
cała baza rynku i potrzebne jest nowe roz-
wiązanie.
• Dziękujemy 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

Marian Bosowski 
– zastępca Dyrektora Generalnego Izby
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• Wydaje się, że byłoby dobrze byśmy tę 
naszą dyskusję rozpoczęli od informacji 
przedstawiciela Ministerstwa Energii na te-
mat zaawansowania prac na nową Polityką 
energetyczną Polski.

– K. Maryl: – Prace nad projektem polity-
ki energetycznej państwa były uprzednio pro-
wadzone w Ministerstwie Gospodarki, zresz-
tą niektórzy z Panów wspomagali nas w tych 
pracach w ramach doradczego zespołu eks-
pertów. Projekt dokumentu rządowego zo-
stał opracowany wraz z dokumentami towa-
rzyszącymi i w sierpniu u.br. skierowany do 
uzgodnień społecznych i międzyresortowych. 
Owe uzgodnienia wydały obfity plon w po-
staci kilkuset stanowisk i komentarzy, nade-

słanych do ministerstwa. Po przeprowadzeniu 
konsultacji nastąpiły jednak zmiany, zarów-
no jeżeli chodzi o kierownictwo polityczne, 
jak i w strukturach organizacyjnych admini-
stracji rządowej – wyodrębniony został nowy 
dział administracji rządowej „energia” i jej 
nowy organ – Minister Energii, który podjął 
tematykę Polityki energetycznej Polski. Zde-
cydowano, że dotychczasowa koncepcja stra-
tegiczna zostanie skorygowana w myśl prze-
sądzeń kierunkowych, podjętych przez nowe 
kierownictwo. Gdy to się stanie, wówczas do-
konane zostaną również korekty przygotowa-
nego wcześniej projektu

Niezależnie od formalnego wymiaru stra-
tegii energetycznej, nad którą trwają pra-

ce, określone zostało ogólne podejście stra-
tegiczne, w ramach którego zakładamy, że 
bezpieczeństwo energetyczne kraju i stabil-
ność systemu elektroenergetycznego w dłu-
gim okresie będą oparte o paliwa stałe. Za-
kładamy, że przynajmniej w perspektywie do 
roku 2030 wzrostowi gospodarczemu będzie 
towarzyszył wzrost poziomu i jakości życia 
obywateli, a obydwa te czynniki będą impli-
kowały wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Wzrost ów będzie zapewniany 
przez stabilnie pracujące w podstawie kon-
wencjonalne moce wytwórcze, uzupełnio-
ne o źródła mające inną specyfikę, bardziej 
elastyczne, o mniejszej skali, również o zna-
czeniu lokalnym, wykorzystujące najnow-

Coraz częściej mówi się o konieczności opracowania nowej polityki energetycznej dla Polski w perspektywie do 2050 r., 
gdyż nie udało się dokończyć „starej” mimo wielu wysiłków poprzedniej ekipy rządzącej, wspomaganej przez kilkudzie-
sięcioosobowy zespół ekspertów. Nowa polityka musi uwzględniać opublikowane pod koniec ubiegłego roku konkluzje 
Rady Europejskiej ustalające cele dla wspólnoty do 2030 r. w zakresie redukcji emisji GHG, udziału OZE w strukturze 
źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Dla Polski te konkluzje mogą stanowić poważne wyzwanie. Na szczęście 
grudniowa konferencja klimatyczna nie spowodowała zaostrzenia polityki klimatycznej w skali globalnej i Komisja Euro-
pejska nie ma podstaw, aby zwiększać cele redukcyjne emisji GHG, które i tak są bardzo ambitne.

Drugim istotnym elementem, który uzasadnia konieczność sformułowania nowej polityki energetycznej, są wydarzenia 
sierpniowe z ubiegłego roku, kiedy ogłoszono w kraju dwudziesty stopień zasilania. Wstrząsnęło to energetyką i również 
częścią gospodarki. Uzmysłowiło nam wszystkim, że istnieje konieczność nadania bezpieczeństwu dostaw energii elek-
trycznej absolutnego priorytetu w triadzie składników bezpieczeństwa energetycznego, jeśli nie chcemy doprowadzić 
do kolejnych strat w gospodarce.

W tym kontekście trzeba określić rolę węgla w energetyce, który obecnie dominuje w wytwarzaniu energii elektrycznej 
oraz ciepła i jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie jednak jest źródłem poważnych wyzwań dla 
Polski związanych z unijną polityką klimatyczną i ekologiczną. Te dwie przeciwstawne cechy węgla wymagają szcze-
gólnego podejścia w polityce energetycznej i regulacji prawnej, i warto o tym dyskutować. Z tego względu kolejną 
edycję dyskusji redakcyjnej na łamach „Przeglądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Gospodarczą Energe-
tyki i Ochrony Środowiska, poświęciliśmy tematowi pod hasłem „Nowa polityka energetyczna Polski – ile będzie węgla 
w energetyce?”

W dyskusji udział wzięli:
– Jan Antończyk – Dyrektor ds. Marketingu w Energoprojekt-Katowice S.A.,
– Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu w RAFAKO S.A.,
– Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – AGH Kraków,
– Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – PW,
– Jerzy Mieczysław Łaskawiec – Prezes Zarządu Południowo Zachodniej Grupy Energetycznej sp. z o.o.,
– Dr Krzysztof Maryl – Radca Ministra w Ministerstwie Energii, Departament Energetyki,
– Dr Krzysztof Piotr Wilbik – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki Energoprojekt-Warszawa S.A.

Redakcję reprezentowali: Dr Mirosław Duda, ARE – moderator dyskusji oraz Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny 
Izby.

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Nowa polityka energetyczna 
Polski – ile będzie węgla 

w energetyce?
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sze zdobycze techniki. Zakładamy również, 
że udział paliw stałych, na których będą pra-
cowały konwencjonalne źródła, funkcjonują-
ce w podstawie, utrzyma się na dotychczaso-
wym poziomie. 
• Zrozumiałem, że udział węgla w struktu-

rze paliw dla energetyki, do 2030 r. zostanie 
utrzymany. Ale takie złożenie nie wystarczy. 
Państwo musi jeszcze stworzyć warunki, aby 
to założenie zostało zrealizowane. Czy Mini-
sterstwo Energii pracuje nad tym?

– K. Maryl: – Dobrze, że Pan doktor po-
ruszył ten bardzo istotny temat. Troska o sta-
bilne i efektywne ekonomicznie funkcjono-
wanie sektora węgla kamiennego w naszym 
państwie była jedną z pierwszych, której 
nowo powstały resort energii poświęcił wie-
le uwagi. Szczególnym wyrazem docenienia 
roli tego sektora było osobiste zaangażowanie 
kierownictwa w prowadzone negocjacje, któ-
re niedługo przed naszym spotkaniem przy-
niosły pozytywne rezultaty w postaci osią-
gniętego porozumienia ze stroną społeczną. 
Skupienie się na tym problemie odsunęło nie-
co w czasie inne przesądzenia dotyczące stra-
tegii państwa w odniesieniu do sektora ener-
getycznego.
• Niewątpliwie źródła węglowe w okre-

sie co najmniej do 2030 r. będą decydować 
o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycz-
nej. Niestety, wzrastające wymagania ekolo-
giczne, a zwłaszcza klimatyczne, drastycznie 
utrudnią zarówno budowę nowych jednostek 
węglowych, jak i późniejszą ich eksploata-
cję w warunkach działającego rynku energii 
elektrycznej. Jakie więc powinny być stwo-
rzone warunki prawno-regulacyjne, aby nie 
zaprzepaścić tej chyba jedynej szansy wyko-
rzystania źródeł węglowych do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii? Czy orto-
doksyjne przywiązanie Komisji Europejskiej 
do źle działającego systemu ETS nie stanowi 

przeszkody na tej drodze i co Polska powin-
na robić w tym zakresie?

– Z. Kasztelewicz: – Tydzień temu odbył 
się w Bełchatowie Międzynarodowy Kongres 
Węgla Brunatnego. W swoim wystąpieniu 
położyłem nacisk na to, że za bezpieczeństwo 
energetyczne kraju w pierwszej kolejności 
odpowiedzialny jest rząd. Tymczasem, mam 
niekiedy wrażenie, że w tym kraju nie rząd 
rządzi lecz sołtys i wójt. Niejednokrotnie in-
westycje strategiczne dla Polski blokuje wła-
dza lokalna. Tak dalej nie może być. Koniecz-
nym jest także, by w naszym kraju powstała 
doktryna górniczo-energetyczna, w której za-
pisano by, że mamy wszystkie atuty, aby na 
przestrzeni najbliższych 2–4. dekad działa-
nie energetyki oprzeć na paliwach własnych. 
Tak robi cały świat, który w pierwszej ko-
lejności wykorzystuje paliwa własne, i jest 
to głównie węgiel, a dopiero później ekono-
miczną energetykę odnawialną. Sytuacja po-
lityczna i gospodarcza Europy po wydarze-
niach Rosja-Ukraina-Europa i Grecja oraz 
fali imigrantów i uchodźców nie pozostawi-
ła żadnych złudzeń, że każdy kraj Europy 
w pierwszej kolejności dba o własne interesy, 
a w drugiej kolejności zaczyna myśleć o inte-
resach globalnych. Nasz kraj winien wycią-
gnąć strategiczne wnioski z tej sytuacji i za-
cząć dbać w pierwszej kolejności o interes 
Polski, a interes globalny przełożyć na drugi 
plan.  Jeżdżę po świecie i widzę różne rzeczy. 
Weźmy przykład Austrii. Kłócili się przez lata 
– politycy, samorządowcy, górnicy, ekologo-
wie, ekonomiści i Bóg wie kto jeszcze – któ-
re złoża węgla należy wykorzystać dla celów 
energetycznych. W końcu ustalili tzw. strate-
giczne, które będą wykorzystywane. W Pol-
sce nie istnieje spójna, racjonalna polityka su-
rowcowa, zajmuje się nią pięć resortów. Od 
25. lat nie skonstruowano polityki ochrony 
złóż. Efekt? W okolicach Legnicy powstaje 
droga S3 na złożu węgla brunatnego o zaso-
bach 15 mld ton. Od 2009 r. ustalamy listę 
złóż strategicznych i nic nam nie wychodzi. 
Kolejna sprawa to rynek mocy. Budowane 
obecne nowe bloki energetyczne bez „opieki” 

nie mają prawa bytu. Dziś energetyka sprze-
daje prąd elektryczny po 170 zł/kWh a nowe 
bloki przy pracy chimerycznej OZE, tj. z pra-
cą 5000 godzin w roku wymagają ceny za 
energię 250–300 zł/kWh. Bez uregulowa-
nia kwestii, o których mówiłem wcześniej, 
nie można skonstruować racjonalnej Polity-
ki energetycznej Polski. Bez tego będziemy 
mówili, że mamy węgiel kamienny, bo mamy 
50 mld ton, a nie będzie go można pozyskać, 
bo np. od Jaworzna do Pszczyny wszystkie 
samorządy są przeciwne uruchamianiu no-
wych kopalń. W tej sytuacji, moim zdaniem, 
wystąpi „wygaszanie” wydobycia węgla na 
Śląsku i przenoszenie na Lubelszczyznę, 
gdzie jest 10 mld ton węgla. Tam za 20–30 lat 
możemy wydobywać 30–40 mln ton węgla 
rocznie, 20 mln na Śląsku, czyli tyle ile nam 
potrzeba dla naszej energetyki i gospodarki. 
Słowo „wygaszanie” dotyczy między innymi 
faktu, że przy braku nowych kopalń węgla ka-
miennego na Śląsku – 50% obecnie czynnych 
kopalń wyczerpie swoje zasoby i ulegnie li-
kwidacji. Mamy też bardzo zasobne, perspek-
tywiczne złoża węgla brunatnego w Legnicy, 
Gubinie, Oczkowicach czy Złoczewie – w su-
mie w Polsce ponad 23 mld Mg i podobnie jak 
przy węglu kamiennym samorządy są prze-
ciwne – bez jednoznacznych deklaracji „War-
szawy” będą to tylko plany.
• To wszystko co usłyszeliśmy od Pana 

profesora jest niesłychanie ważne. Żaden 
jednak wójt czy sołtys nie będzie się kiero-
wał polityką energetyczną lecz prawem, bądź 
ceną hektara ziemi. Nie wystarczy więc stwo-
rzyć doktrynę górniczo-energetyczną, ją trze-
ba jeszcze przełożyć na zapisy prawa.

– Z. Kasztelewicz: – Dodam, że w pierw-
szym kwartale tego roku minister rolnictwa 
zablokował odrolnienie 200 ha gruntów koło 
Konina na nową odkrywkę węgla brunatnego 
w PAK Kopalnia Konin.
• W enuncjacjach politycznych jest z upo-

rem powtarzana teza, że bezpieczeństwo 
energetyczne Polski powinno być oparte 
o rodzimy węgiel. Nie bierze się pod uwagę, 
że w odniesieniu do węgla kamiennego ro-
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– Dyrektor ds. Marketingu 

w Energoprojekt-Katowice S.A.
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dzime zasoby nie zapewniają jego racjonal-
nych cen ze względu na pogarszające się wa-
runki wydobycia i że zasoby przemysłowe 
węgla kamiennego o racjonalnych kosztach 
szybko się wyczerpią. Czy nie jest czas, aby 
o rodzimych zasobach węgla zacząć przeka-
zywać prawdę, mimo że nie jest ona nośna 
politycznie?

– J. Lewandowski: – W tej dyskusji jed-
nym tchem wymieniamy obok siebie węgiel 
brunatny i kamienny, gdy tymczasem nale-
ży je wyraźnie odróżnić. W przypadku węgla 
brunatnego najważniejsze kwestie to – o czym 
mówił Pan profesor – doktryna i rozwiąza-
nie problemów społeczno-politycznych, tzn. 
stworzenie mechanizmów, które pozwalały-
by przekonywać społeczności lokalne do po-
dejmowania określonych przedsięwzięć. Nie 
może być bowiem tak, że przyjeżdża poli-
tyk i aby być wybrany mówi, że „po jego tru-
pie będzie tu kopalnia”. Nie należy zostawiać 
miejsca na takie gry. Natomiast w przypadku 
węgla kamiennego rzecz ma się inaczej. Mam 
wątpliwości czy nawet dobrze stojąca „Bog-
danka” w perspektywie nierosnących cen wę-
gla, coraz większych wymagań płacowych 
i coraz większych kosztów utrzymania okre-
ślonego komfortu wydobycia – będzie w sta-
nie podjąć konkurencję z odkrywkowym 
górnictwem węgla kamiennego na świecie.  
I to dotyczy nie tylko górnictwa podziemnego 
polskiego, ale w ogóle w całej Europie i nie 
tylko. To trzeba zacząć sobie uświadamiać.

– J.M. Łaskawiec: – Jak się nie ma co się 
lubi, to się lubi co się ma. Możemy dywago-
wać ile chcemy, a to i tak nie zmieni faktu, 
że w perspektywie, myślę, nawet do 2050 r. 
dla węgla jako pierwotnego źródła energii 
w energetyce nie ma alternatywy. Czy moż-
na mówić o konkurencyjności 3–4 mln ton 
importowanego węgla ukraińskiego wobec 

naszego, gdy na Ukrainie górnikom albo się 
w ogóle nie płaci, albo płaci niewiele?

Co może nas czekać w latach najbliższych? 
No, podjęliśmy wobec Unii pewne zobo-
wiązania – że ograniczymy emisję CO2, po-
prawimy sprawność. Sprostanie tym zobo-
wiązaniom nie obejdzie się bez nakładów 
finansowych. Jeżeli przeanalizuje się ile pła-
cimy w domu za energię, to tylko 1/6 z tej 
kwoty kosztuje węgiel spalany by tę ener-
gię uzyskać. Nie można więc mówić, że cena 
węgla „rozwala” cenę końcową energii jaką 
zużywamy. Myślę, że jest najwyższy czas by 
przymierzyć się do restrukturyzacji skład-
ników ostatecznej ceny energii elektrycz-
nej. Dziś 1/3 bierze wytwórca – z tego 50% 
płaci za węgiel, 1/3 podmiot odpowiedzialny 
za przesył i 1/3 dystrybutor. Czy to jest ra-
cjonalne?

Mamy węgiel i wykorzystajmy go jak naj-
lepiej. O kupnie zaś węgla decydują elek-
trownie, będące quasi monopolem w odbio-
rze tego nośnika energii. W tym wszystkim 
musi być widziana dłuższa perspektywa, in-
teres państwa. Francuzi chcą sprzedać elek-
trownię w Rybniku, na osłodę chcą dodać 
elektrociepłownie i Połaniec. I nikt tego nie 
chce kupić, bo potencjalni nabywcy widzą 
rzeczywistość w perspektywie 1–3 lat. Chcą 
szybkiego zwrotu włożonego przez nich ka-
pitału. Nie patrzą na bezpieczeństwo państwa 
w dłuższej perspektywie, bo nie muszą.

– S. Krystek: – W Polsce, w sprawie ener-
getyki, by działała ona racjonalnie, powinno 
dojść do pewnego porozumienia między róż-
nymi opcjami politycznymi. Bo nie można na 
nią patrzeć w perspektywie 4. lat. W Skandy-
nawii programy w odniesieniu do elektroener-
getyki wypracowywane są na 15–20 lat i po-
tem zmienia się władza, a program nadal jest 
realizowany.

O bezpieczeństwie państwa nie może de-
cydować wyłącznie rynek, bo jak pokaza-
ła praktyka sam tego bezpieczeństwa nie jest 
w stanie zapewnić. Od rynku odchodzi jednak 
np. Wielka Brytania, która była jego prekur-
sorem i zdecydowanym orędownikiem.

Jest dla mnie budującą informacją, że Au-
stralijczycy chcą budować koło „Bogdan-
ki” potężną kopalnię. Nikt nie inwestuje nie 
mając w perspektywie zarobku. A więc przy-
szłość węgla kamiennego widzą jednak w ja-
snych barwach. 

Energetyka w Polsce będzie jednak opar-
ta na węglu do 2030 r. To musi być obudo-
wane rozsądną polityką państwa. Energetyka 
przejęła na Śląsku dwie kopalnie – „Janina” 
i „Sobieski”. Przystosowała się do węgla jaki 
dostarczają, a jest to węgiel najgorszej jako-
ści i te kopalnie są w dobrej kondycji ekono-
micznej.

Wśród podsektorów elektroenergetyki 
w najgorszej sytuacji pod względem ekono-
micznym jest podsektor wytwarzania, które-
go na niewiele stać. To powinno stanowić sy-
gnał ostrzegawczy dla polityków i odbiorców 

energii – patrz: 20. stopień zasilania w sierp-
niu ub.r.

Politycy oraz my – energetycy ulegamy 
szantażowi odbiorców energii uważających, 
że jej cena ma być constans. A dlaczego cena 
benzyny nie jest constans? W Niemczech 
cena energii jest 3-krotnie wyższa niż u nas, 
na marginesie, dla przemysłu jest tańsza niż 
dla odbiorców indywidualnych. U nas energia 
jest zbyt tania. Rosną płace, dobrobyt obywa-
teli, to dlaczego końcowa cena energii ma być 
tabu?

W tej naszej dyskusji nie unikniemy akcen-
tów dotyczących polityki globalnej. Prezy-
dent USA mówi – „Zredukujemy emisję CO2 
o 30%”. Ale równocześnie mówi, że niektó-
re stany, w takim wymiarze, jej nie zreduku-
ją. W Europie też powinno się powiedzieć, że 
polska energetyka jest oparta o węgiel, więc 
należy traktować ją nieco inaczej. Nie robi 
się tego i to na kontynencie, na którym braku-
je paliw pierwotnych. Co my możemy mieć 
wspólnego z Francją gdzie energetyka jest 
głównie jądrowa?

No i, wreszcie, musimy uświadamiać spo-
łeczeństwu różne aspekty funkcjonowania 
energetyki, w tym ekologiczne. Jeżeli nie bę-
dziemy tego robili pozostawimy wolne pole 
do działań różnych niby ekologicznych gra-
czy, oszołomów, szamanów. 
• Czy jest sens by utrzymywać rynek wę-

gla kamiennego, gdy jego dominującym od-
biorcą jest energetyka, a na tym rynku mamy 
z góry straconą pozycję, no może poza Za-
głębiem Lubelskim? Jeżeli energetyka razem 
z górnictwem ma przejmować odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo energetyczne kraju, 
to czy czynnikiem dominującym w restruktu-
ryzacji górnictwa nie powinna być właśnie 
energetyka?

– Z. Kasztelewicz: – Na początku lat 90. 
w Polsce uwolniono ceny ropy i zamrożono 

 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz 
– AGH Kraków

 Krzysztof Burek 
– Wiceprezes Zarządu ds. Handlu 

w RAFAKO S.A.
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ceny węgla kamiennego. To był początek klę-
ski polskiego górnictwa węgla kamiennego, 
zaczęło brakować pieniędzy na inwestycje, 
których nie realizowano i tak jest do dzisiaj. 
Polskie kopalnie i nauka związana z górnic-
twem swego czasu „świeciły” na cały świat. 
Co się stało przez zaniechanie inwestycji? 
W ostatnich dwóch latach górnictwo jest na 
minusie, energetyka wychodziła na „zero”. 
A co miał z tego budżet i dystrybucja – duży 
zysk? W ubiegłym roku górnictwo w formie 
podatków i para podatków odprowadziło do 
budżetu 7 mld zł. A podnosi się larum, że 
trzeba do niego dołożyć 1,5 mld zł. W ciągu 
ostatnich 16 lat górnictwo wpłaciło do budże-
tu 100 mld zł. W sumie związanych z nim jest 
około 0,5 mln miejsc pracy. Wszystkie kra-
je chronią swoje miejsca pracy. Sytuacja jest 
trudna, bo spadły ceny węgla. Ale co stało się 
z cenami rudy żelaza, miedzią, ropą itd. Tę 
dekoniunkturę trzeba przetrwać.

Nie boję się nazwać tego co robią Niem-
cy w energetyce hipokryzją. Swego węgla ka-
miennego wydobywają rocznie 12 mln ton, 
dokupują go 55 mln ton. W energetyce spalają 
go więcej niż my. Węgla brunatnego spalają 
rocznie 3-krotnie więcej niż my. Roczną emi-
sję CO2 mają na poziomie 800 mln ton, my 
300 mln ton. Ale równocześnie pod wzglę-
dem sprawności energetyki są o 20 lat przed 
nami. Tam pierwszy blok o sprawności 40% 
powstał na przełomie lat 80. i 90. A u nas mu-
siało odejść dwóch prezesów PGE by można 
było zacząć budować bloki w Opolu o spraw-
ności 45%. Jeżeli nadal będziemy mówili, że 
mamy za dużo mocy, że nie trzeba odnawiać 
istniejących, to ponownie znajdziemy się 
w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas w upal-
nym sierpniu na ponad 4500 MW energety-
ki z wiatru pracowało tylko około 100 MW. 
A miała być dla nas ratunkiem. Natomiast 
w całym roku 2015 energetyka odnawialna, 

w której zainstalowane jest 12% mocy produ-
kowała wówczas 5,8% energii. Z powyższe-
go jest jeden wniosek: OZE może być uzu-
pełnieniem a nie podstawą naszej energetyki. 

W tym miejscu powiem, że ośrodki ba-
dawczo-rozwojowe na świecie jak również 
w Polsce, od wielu lat intensywnie pracują 
nad wdrożeniem aplikacji związanych z no-
woczesnymi, efektywnymi i czystymi tech-
nologiami wytwarzania energii elektrycznej 
na bazie stałych surowców energetycznych 
(przede wszystkim węgla), określanych mia-
nem „Czystych Technologii Węglowych”. Na 
AGH w Krakowie powstało nowoczesne, na 
skalę europejską, Centrum Energetyki, w któ-
rym rozpoczęło pracę kilkadziesiąt labora-
toriów zajmujących się tymi technologiami. 
Celem jego budowy było stworzenie w Pol-
sce, wiodącego w Unii Europejskiej ośrodka 
badawczego oraz rozwoju know-how dla ko-
mercjalizacji innowacyjnych czystych tech-
nologii węglowych. Zwiększenia roli węgla 
brunatnego należy zatem upatrywać w jego 
przetwórstwie na paliwa płynne i gazowe, 
w tym gaz syntezowy i wodór oraz w produk-
cji brykietu czy pyłu węglowego.

– K.P. Wilbik: – Chciałbym powrócić do 
tego co mówił na początku Pan profesor Kasz-
telewicz, z czym zgadzam się w zupełności. 
Państwo musi zdecydowanie powiedzieć, że 
egzekwuje uprawnienia traktatowe wynikają-
ce z artykułu 194, który daje państwom człon-
kowskim prawo do warunków wykorzysta-
nia swoich zasobów energetycznych, wyboru 
między różnymi źródłami energii i definicji 
struktury ich zaopatrzenia. To trzeba twardo 
powiedzieć. Równocześnie nie możemy roz-
wiązywać swoich problemów energetycznych 
nie rozglądając się wokół oraz nie bacząc co 
dzieje się w polityce energetycznej UE. Bez 
problemów można przeczytać w różnych ma-
teriałach, że regionalne rynki energii to led-
wie wstęp do regionalnych rynków mocy. 
Jeżeli więc nie zdefiniujemy doktryny, iż bez-
pieczeństwo energetyczne państwa oparte jest  
o własną moc zainstalowaną, to moc rezerwo-
wą możemy mieć w Niemczech, Austrii, albo 
w Czechach. Ta moc będzie dostępna na za-
sadach handlowych, bez ograniczenia mak-
symalnej ceny i tylko wtedy gdy tamte kra-
je będą miały nadwyżkę mocy, a nie zawsze 
wtedy gdy ta moc będzie nam potrzebna. To 
jest pomysł na łączenie zdeformowanych roż-
nymi dotacjami i regulacjami rynków czy-
li na patologię ,w tym przepływ z Niemiec 
zielonej, dotowanej energii, czy też energii 
z ujemnymi cenami. Wtedy możemy mieć sy-
tuację, że na hałdach obok kopalni leży wę-
giel, a nasza nowoczesna elektrownia na pa-
rametry nadkrytyczne stoi i czeka na swoje 
1000 godzin pracy w roku, bo do kraju płynie 
dotowana energia. A już dziś cała energetyka, 
łącznie z tą na węglu brunatnym zgłasza pro-
blemy z rentownością. Jeżeli założenia poli-
tyki energetycznej UE w tym obszarze będą 
konsekwentnie wdrażane, a my nic z tym nie 

zrobimy, to wszystkie problemy, o których 
mówiłem wcześniej zaczną się dramatycz-
nie pogłębiać. Od rozwiązania tych proble-
mów, m.in. na płaszczyźnie legislacyjnej, rzą-
du i państwa nikt nie zwolni.

– J. Antończyk: – Z punktu widzenia firm 
świadczących usługi dla energetyki, one mu-
szą wiedzieć co je czeka, jakie ewentualne 
zadania staną przed nimi do wykonania. Na-
sza firma budowała swoje kompetencje przez 
60 lat, nadal byśmy chcieli je spożytkować, 
ale może nie będzie na nie zapotrzebowania, 
może musimy się przebranżowić. Powinni-
śmy to wiedzieć. Wiele z potencjału firm pra-
cujących dla energetyki utraciliśmy, pozosta-
ło go niewiele, czy i to mamy utracić? Swego 
czasu, w jednym z wystąpień za granicą, pre-
zentowałem sześć kolejnych „wieloletnich” 
strategii energetycznych opracowanych przez 
kolejne rządy, a których aktualność nie prze-
trwała kadencji swoich autorów. Ze zdziwie-
niem pytano mnie, jak firma na własnym roz-
rachunku może prawidłowo pracować dla tak 
strategicznego sektora, w którym nie wiado-
mo, co będzie?

Kolejny problem związany z firmami pra-
cującymi dla energetyki. Projektujemy obec-
nie najnowocześniejsze bloki w kraju – Kozie-
nice, Opole, Jaworzno, Turów. Przy realizacji 
tych bloków pracuje szereg polskich firm na-
bywając kompetencji. Przecież moglibyśmy 
z tym wyjść na rynki zagraniczne. Szukamy 
ich m.in. w Afryce. Przy tej okazji przynio-
słem ze sobą, z premedytacją, zdobyte przez 
nas informacje. Otóż Egipt, dzisiaj, nie ma ani 
jednej elektrowni opalanej węglem. W mar-
cu ub.r. podjęto decyzję o budowie elek-
trowni węglowych o mocy 19 GWe, z tego 
12,5 GWe ma ruszyć do roku 2022. Będą ba-
zować na węglu importowanym. Dubaj bu-
duje za 1,5 mld dolarów elektrownię węglo-
wą o mocy 1200 MW. Okazuje się, że węgiel 

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 
– PW

 Jerzy Mieczysław Łaskawiec 
– Prezes Zarządu Południowo-Zachodniej 

Grupy Energetycznej sp. z o.o.
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w wysoko sprawnych jednostkach cieszy się 
uznaniem. W najbliższej dekadzie Korea za-
mierza wybudować 20 bloków węglowych 
zaś Japonia 41. 

Swego czasu wykonaliśmy nawet analizę 
budowy bloku o mocy 500 MW na węgiel ka-
mienny dla PAK, jako alternatywną dla węgla 
brunatnego, zważywszy problemy z jego po-
zyskaniem – brak koncesji. 

– K. Burek: – Jestem przeciwny nazywa-
niu dokumentu dotyczącego rozwoju ener-
getyki „polityką”. To słowo zawiera w sobie 
wydźwięk pejoratywny, kadencyjność, tym-
czasowość, coś co przemija, jest do zmiany. 
Dowodem sformułowania jakie można zna-
leźć w rodzaju, „zmienimy to co niesłusznie 
założył w swojej polityce poprzedni rząd...”. 
Byłoby o wiele lepiej gdyby ten dokument 
nazywał się „doktryną”, „planem strategicz-
nym...”. To miałoby wyraz czegoś bardziej 
długofalowego, trwałego, ponadczasowego.

Węgiel brunatny uważam za nasze dobro 
narodowe, które powinniśmy wykorzystywać 
dla celów energetycznych. Okazuje się jed-
nak, że nie ma stosownego prawa by móc po-
zyskać grunty pod odkrywki. Problemy wła-
sności, wyższej konieczności istnieją także 
zresztą w innych obszarach gospodarki. Ale 
np. sprawę uregulowania rzek, budowy zbior-
ników retencyjnych, wbrew oporom ekolo-
gów, społeczności lokalnych dało się jednak 
załatwić. Musi to być możliwe w przypad-
ku również węgla brunatnego. Czy trzeba do 
tego kolejnych wydarzeń, jeszcze gorszych 
jak te z sierpnia ub.r.?

Moja firma jest ostatnio dosyć mocno 
obecna na rynkach zagranicznych, bo w kra-
ju nie ma za wiele inwestycji. Oprócz krajów, 
które wymienił mój przedmówca interesują-
cymi rynkami inwestycyjnymi są Indie, Tur-
cja. W tej ostatniej byłem na konferencji, na 

której namawiano do konwersji bloków gazo-
wych na węgiel. 

– Z. Kasztelewicz: – Chciałbym wpro-
wadzić pojęcie „hipokryzji gruntowej”. 
Otóż całe górnictwo zajmuje w Polsce 
40 tys. ha, w tym górnictwo węgla brunat-
nego – 19 tys. ha. To jest 0,1% powierzch-
ni kraju. Nieużytki, odłogi zaś zajmują 5,8% 
i to stanowi prawie 2 mln ha. Tam ekolodzy, 
ekoterroryści, dziennikarze „grający na wę-
glu” są nieobecni. Niemcy zlikwidowali po-
nad 30 kopalni węgla brunatnego i mają jesz-
cze 40 tys. ha gruntów do rekultywacji. A my 
w tej materii nie mamy żadnych zaległości. 
Na miejscu kopalni w Bełchatowie powstanie 
jezioro powierzchni około 4000 ha i objętości 
ponad 3,5 mld m3 i ma być dwa razy głębsze 
od obecnego rekordzisty – jeziora Hańcza – 
czyli Mazury będą w środku Polski.

Osobnym zagadnieniem jest nabywanie 
nieruchomości pod działalność górniczą. Za 
grunty wykupione pod kopalnie trzeba do-
brze płacić. Od dwóch lat mówimy o rencie 
przemysłowej. Czyli dzieci, wnuki sprzedają-
cego grunt będą miały jakiś udział w zyskach 
kopalni, elektrowni. Z realizowanej inwesty-
cji musi mieć także „coś” gmina, na terenie 
której powstaje inwestycja. Bez wciągnięcia 
w te przedsięwzięcia społeczności lokalnych, 
nie osiągniemy niczego. To można zrealizo-
wać, czego przykładem są autostrady. Bez 
specjalnej ustawy nie wybudowalibyśmy ani 
kilometra. Jest wiele mitów i półprawd. Na 
przykład pod ewentualne kopalnie węgla bru-
natnego koło Legnicy w początkowym okre-
sie potrzeba około 2 tys. ha, a docelowo, za 
40 lat około 10 tys. ha a nie jak mówią prze-
ciwnicy 50 tys. ha, a pod autostrady wzięto 
już nieporównanie więcej gruntów.

– J.M. Łaskawiec: – Każda taka ustawa 
musi przejść przez Komitet Integracji Euro-
pejskiej. Tam są pewne zawarowania, nie ma 
skrośnych finansowań, nie ma dziedzin prefe-
rowanych przez państwo, wszystko, niestety, 
musi być notyfikowane.

– K. Burek: – To jest wykonalne, to można 
zrobić tylko trzeba chcieć i umieć.
• Za bezpieczeństwo energetyczne trzeba 

zapłacić. Społeczeństwo to zrozumie jeśli mu 
się uświadomi, że dziś nieświadomie płaci za 
dotowane, niestabilne źródła energii, które 
absolutnie nie zwiększają nam bezpieczeń-
stwa dostaw energii. To musi być uwzględ-
nione w polityce energetycznej Polski oraz 
w propozycjach różnego rodzaju ustaw.

– S. Krystek: – W Polsce nie planuje się 
obecnie budowy żadnej nowej elektrow-
ni. A doświadczenie pokazuje, że od decy-
zji o budowie do momentu gdy popłynie prąd 
mija 10 lat. Ciągle przesuwamy termin li-
kwidacji starych elektrowni. Nikt w Europie, 
poza krajami byłego bloku wschodniego, nie 
posiada dziś bloków o mocy 125 MW wybu-
dowanych w latach 60. czy bloków 200 MW, 
o niezwykle niskich sprawnościach. Poza tym 
społeczeństwo ciągle nie wie, że za energię 

z OZE płacimy znacznie więcej niż za po-
chodzącą ze źródeł węglowych. W marcu br. 
w elektrowniach wiatrowych wyproduko-
waliśmy znacznie mniej energii niż w mar-
cu ub.r. No bo jak nie ma wiatru, to wiatra-
ki nie pracują.

– J. Lewandowski: – Co stoi na przeszko-
dzie aby na rachunku za energię była pokaza-
na dopłata za energię zieloną?
• Jeżeli mamy eksploatować źródła węglo-

we, to trzeba im zapewnić możliwość utrzy-
mania się na rynku wobec agresywnych me-
chanizmów pomocy publicznej dla OZE. Czy 
kontrakty różnicowe mogłyby stanowić ja-
kieś wyjście? 

– K. Maryl: – Kierownictwo Ministerstwa 
Energii doskonale zdaje sobie sprawę z wagi 
bezpieczeństwa energetycznego oraz nieza-
leżności energetycznej państwa. Wartości te 
mogą być zapewnione w warunkach oparcia 
produkcji energii elektrycznej o własne za-
soby energetyczne. Stąd determinacja w dą-
żeniu do skutecznej restrukturyzacji górnic-
twa węgla kamiennego. Szerzej o kwestiach 
surowcowych powinien wypowiedzieć się 
przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, któ-
rego dziś, niestety, z nami nie ma. Trzeba też 
zwrócić uwagę na kontekst regulacji unij-
nych, który w dużej mierze określa ramy pro-
wadzonych działań. Jest sprawa debaty na te-
mat Unii Energetycznej, która miała zmierzać 
do zacieśnienia wspólnego bezpieczeństwa 
energetycznego, zwłaszcza w odniesieniu do 
dostaw gazu, a obecnie ewoluuje w kierunku 
koordynacji narodowych polityk energetycz-
nych. W dyskusji na ten temat Minister Ener-
gii bierze aktywny udział. Nie tracimy też 
z oczu firm działających w otoczeniu ener-
getyki. Widzimy ich potencjał innowacyjny 
i w zakresie dywersyfikacji technologicznej. 
Politykę energetyczną państwa postrzegamy 

Dr Krzysztof Piotr Wilbik 
– Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki 

Energoprojekt-Warszawa S.A.

 Dr Krzysztof Maryl 
– Radca Ministra w Ministerstwie Energii, 

Departament Energetyki
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jako istotne wsparcie dla polityki przemysło-
wej. Pracujemy też nad zapewnieniem możli-
wości realizacji inwestycji odtworzeniowych, 
modernizacyjnych i rozwojowych w energe-
tyce. Wydaje się, że w długim okresie reali-
zacja wielkoskalowych projektów inwesty-
cyjnych będzie coraz trudniejsza, z uwagi na 
ograniczenia regulacyjne i trudności z zapew-
nieniem montażu finansowego. Dlatego też 
prowadzimy prace nad ograniczeniem ryzy-
ka finansowego inwestorów i mam nadzie-
ję, że owoce tej pracy niedługo ujrzą światło 
dzienne. 

– J. Lewandowski: – Żyjemy w dwóch 
światach, świecie deklaracji i realnym. Dekla-
racje znamy, świat realny też, a on polega m. 
in. na tym, że Niemcy spalają trzy razy wię-
cej węgla brunatnego niż my. Sprawa druga. 
Martwimy się, że wiele firm z zaplecza pracu-
jącego na rzecz energetyki utraciliśmy. Z nie-
pokojem patrzymy na przyszłość tego, które 
pozostało. Jestem pesymistą, patrząc choćby 
na to co stało się w Czechach.

– Co zatem należy zrobić aby te pesymi-
styczne przewidywania nie ziściły się?

– K.P. Wilbik: – W pierwszej kolejności 
pewne rzeczy powinny być w polityce go-
spodarczej, strategii energetycznej precy-
zyjnie zdefiniowane. Z przyjemnością od lat 
analizuję brytyjskie materiały rządowe na 
temat rynku energii. To kraj, który jako je-
den z pierwszych zliberalizował i zderegu-
lował rynek energii. A dziś publicznie przy-
znaje, że rynek energii w obecnym kształcie 
nie rozwiązuje żadnych problemów energety-
ki. I wiarygodnie to udowadnia. W związku 
z tym informuje, że trzeba wprowadzić me-
chanizmy, które zapewnią m. in. inwestycje 
w nowe źródła energii. W tym ceny różnico-
we jako wsparcie źródeł niskoemisyjnych, 
w których mieści się energetyka jądrowa oraz 
budowy rezerw mocy opartych na energety-
ce konwencjonalnej. To wszystko jest oczy-

wiście bardzo profesjonalnie uzasadnione, 
w tym korzyści takiego postępowania dla od-
biorcy końcowego. W podobny sposób rów-
nież my musimy postępować. 

W Wielkiej Brytanii odbyła się pierwsza 
aukcja na moc. I zgłosiło się 49 GW. Towa-
rzyszy temu „krzyk”, sprawa zostanie praw-
dopodobnie zgłoszona do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Uczmy się jak 
załatwiają to inni. To są wszystko mechani-
zmy państwowe, które pozwalają państwu 
przyjąć na siebie część ryzyka inwestorów. 
Dzięki temu znajduje się większa grupa po-
tencjalnych inwestorów.
• Inwestycje węglowe zostały wstrzymane 

bo banki nie chcą udzielać kredytów bojąc 
się reakcji UE. Oczywiście te decyzje inwe-
stycyjne muszą być notyfikowane w Unii, ale 
tam nie siedzą przecież głupcy. Jeżeli przed-
stawi im się racjonalne, rzetelnie uzasadnio-
ne argumenty, a nie hasła i jeszcze poprze 
stosownym lobbingiem, to można uzyskać 
pozytywne rezultaty.

– Z. Kasztelewicz: – Jestem zbudowany 
udziałem w tej dyskusji. Uczestniczę w wie-
lu spotkaniach, konferencjach, ale od dawna 
nie spotkałem się z tak przychylnym stosun-
kiem do węgla.

– J.M. Łaskawiec: – Mówiliśmy kilka-
krotnie o zasobach węgla w Legnicy, czy Gu-
binie. Tak sformułowane hasło nie atakuje 
wyobraźni. To 15 mld ton węgla, czyli tyle ile 
potrzeba by elektrownia taka jak Turów mo-
gła funkcjonować tysiące lat. To nasz narodo-
wy skarb zgromadzony pod ziemią. I mamy 
go zaprzepaścić tylko dlatego by ktoś mógł 
wygrać wybory?

– Z. Kasztelewicz: – My mówimy, że w Le-
gnicy może być kopalnia o wydobyciu nawet 
50 mln Mg na rok i że może powstać więk-
sza elektrownia niż w Bełchatowie. W tym 
miejscu należy powiedzieć , że w gospodarce 
nic nie trwa wiecznie. Kopalnia i elektrownia 
na węgiel brunatny w Zagłębiu Miedziowym 
może być przyszłościowym „lekarstwem” dla 
obecnych 50 tys. pracowników KGHM. My 
proponujemy by powrócono do dyskusji o po-
wołaniu spółki celowej KGHM i PGE dla za-
gospodarowania złóż węgla brunatnego. Jeże-
li spraw związanych z węglem brunatnym nie 
poukładamy dziś, to będzie koniec z węglem 
brunatnym. Bez nowych kopalń, po 2020 r. 
będzie się zmniejszało wydobycie do całko-
witego zakończenia na początku 2040 r. Na 
Kongresie w Bełchatowie powiedziałem, że 
na Wawelu bije dzwon na alarm o przyszłość 
branży węgla brunatnego produkującej naj-
tańszą energię elektryczną w Polsce.

– S. Krystek: – Dziś nie da się wybudo-
wać żadnej kopalni na węgiel brunatny czy 
kamienny bez akceptacji społecznej. Trze-
ba mieć tego świadomość i podjąć stosowne 
działania w tym względzie.

– K.P. Wilbik: – One nie będą skuteczne 
dopóki w warunkach szumu informacyjne-
go w jakim żyjemy nie wykreuje się instytu-

cja budząca zaufanie, która będzie dostarcza-
ła wiarygodnych informacji nt. tego co ile 
kosztuje, jakie są tego skutki ekonomiczne, 
środowiskowe itd. Na tyle wiarygodnych by 
przedstawiciele różnych organizacji lobby-
stycznych nie mogli przyjść i łatwo podwa-
żyć wiarygodność tych danych prezentując 
swoje tendencyjne analizy. Dzisiaj przecięt-
ny obywatel nie jest w stanie śledzić lawiny 
raportów ani ocenić ich rzetelności, więc ra-
cję ma często bardziej sugestywny lub wręcz 
agresywny autor.

– J.M. Łaskawiec: – Zło zaczyna się już 
w szkole, gdzie na lekcjach ekologii uczy 
się bzdur. Wiem, bo mam pięcioro wnucząt. 
Energetyka tam istnieje jedynie jako energia 
odnawialna. 

– K. Burek: – Często wyrażamy się lekce-
ważąco o tzw. ekologach. Nie bagatelizujmy 
ich. Za nimi stoją potężne grupy interesów.

– K. Maryl: – W ramach prac analityczno-
-strategicznych Ministerstwo Energii z uwagą 
śledzi różne publikacje tak krajowe, jak i za-
graniczne, w tym brytyjskie, o których była 
tu mowa. Nie możemy jednak tracić z oczu 
różnorakich uwarunkowań, w ramach których 
staramy się kształtować naszą politykę ener-
getyczną, one muszą być brane pod uwagę. 
Musimy być też otwarci na nowe wyzwania, 
np. cały czas mówiliśmy tu o stronie poda-
żowej rynku energii, a mamy też stronę po-
pytową i jej ogromny potencjał. Chcemy iść 
w kierunku bardziej elastycznego funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego kraju. 
• Energetyków najbardziej boli brak stra-

tegii i twardych priorytetów, to że nie potra-
fimy słusznych idei politycznych przekuć na 
akty prawne, wreszcie to, że nadal dominu-
ją w świadomości społecznej hasła oparte na 
demagogii i przekłamaniach. Należy mieć 
nadzieję, że w nowej polityce energetycznej 
będziemy mieć rzeczywistą dobrą zmianę.
• Dziękujemy za rozmowę.

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby

Dr Mirosław Duda 
– ARE
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Branża o ugruntowanej pozycji
Polska jest krajem szczególnie bogatym w złoża paliw kopal-

nych, a górnictwo węgla kamiennego jest branżą o ugruntowa-
nej pozycji na rynku usług energetycznych. Zarówno od strony 
dostępności zasobów, jak i możliwości racjonalizacji techno-
logii, ta gałąź polskiego przemysłu jest szczególnie mocno za-
korzeniona w polskiej gospodarce. Ponadto, poprzez katalog 
branż, dla których górnictwo węgla kamiennego generuje miej-
sca pracy, stanowi ono istotny element równowagi społeczno-
-ekonomicznej. Przejście do energetyki opartej o OZE znajduje 
sens przede wszystkim z uwagi na konieczność dostosowywa-
nia polskiej energetyki do wymogów UE w zakresie ogranicza-
nia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Biorąc pod uwagę 
systematyczny, ale niewielki rozwój tych źródeł w Polsce, nale-
ży przypuszczać, że zmiany w bilansie energetycznym będą za-
chodzić ewolucyjnie i radykalna zmiana udziału OZE w bilansie 
energetycznym będzie możliwa dopiero w długiej perspektywie, 
przy zapewnieniu znaczących nakładów inwestycyjnych na ich 
rozwój.

Warto mieć świadomość, że w rozrachunku globalnym, nawet 
przy relatywnie wzrastających kosztach wydobycia węgla ka-
miennego, ta forma pozyskiwania energii będzie generowała nie 
tylko niższe nakłady finansowe od tych, jakie byłby konieczne 
w przypadku odejścia od węgla jako podstawowego źródła ener-
gii, ale dodatkowo zapewni Polsce większą niezależność energe-
tyczną od rynków zewnętrznych. A w tym przypadku węgiel nadal 
będzie pełnił rolę stabilizatora polskiego bezpieczeństwa energe-
tycznego. Natomiast argumentacja środowisk postulujących cał-
kowite przejście z tradycyjnych do odnawialnych źródeł energii, 
związana z łatwością odnawialności zasobów, jest argumentacją, 
która może posłużyć do potraktowania OZE jako uzupełniającego 
źródła energii. Takie podejście do problematyki bezpieczeństwa 
energetycznego, a więc pozostanie przy węglu kamiennym jako 
podstawowym nośniku energii, z jednoczesnym wykorzystywa-
niem OZE tam, gdzie jest to możliwe, może wzmocnić i zróżnico-
wać dotychczasowy potencjał energetyczny, jaki Polska już posia-
da w postaci paliw kopalnych. Niezaprzeczalną wartością takiego 
podejścia do bezpieczeństwa energetycznego kraju jest w dłuż-
szej perspektywie możliwość poprawy efektywności energetycz-
nej źródeł odnawialnych i odpowiednie ukierunkowanie dalszych 
działań w zakresie energetyki rozproszonej wówczas, gdy krajo-
we zasoby paliw kopalnych zostaną znacząco zużyte.

Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest oparte o rodzimy wę-

giel – i nie jest to tylko teza powtarzana w enuncjacjach poli-
tycznych, ale fakt. Kolejnym faktem jest to, że energetyka jest 
ważnym elementem bezpieczeństwa państwa. W tak strategicznej 
dziedzinie nie można opierać się na iluzjach (zamiary dotyczące 
produkcji energii z gazów łupkowych) lub słabo skonkretyzowa-
nych planach (odległe perspektywy znaczącego udziału produkcji 
energii z OZE lub uruchomienie energetyki atomowej), lecz na re-
aliach. A te są takie, że Polska posiada zasoby węgla kamiennego, 
które zapewniają jej bezpieczeństwo energetyczne na kilka dzie-
sięcioleci – zakłada się, że co najmniej do 2050 r.

Rodzime zasoby tego węgla mogą być eksploatowane w sposób 
zapewniający: z jednej strony – odpowiedni poziom bezpieczeń-
stwa, z drugiej – racjonalne koszty. Górnictwo węgla kamiennego 
w obecnej sytuacji przechodzi proces głębokiej restrukturyzacji, 
boryka się przede wszystkim z nadprodukcją, przerostem zatrud-
nienia, dużym udziałem kosztów stałych, ograniczonymi inwe-
stycjami. Należy jednak podkreślić, że istnieją techniczne i or-
ganizacyjne możliwości pozwalające poprawić konkurencyjność 
węgla jako priorytetowego paliwa w Polsce. W obecnych uwa-
runkowaniach brakuje nie tylko kapitału niezbędnego na ich fi-
nansowanie, ale również konsekwencji w zakresie wzrostu pro-
duktywności.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii węgiel staje się stop-
niowo coraz czystszym źródłem energii, możliwe jest udostępnie-
nie jego nowych złóż, w przypadku których mogą być zastoso-
wane inne niż zaprojektowane kilkadziesiąt lat temu technologie 
wydobycia. Szacuje się że całkowite zasoby geologiczne węgla 
kamiennego w Polsce wynoszą ponad 70,6 mld ton, a udokumen-
towane zasoby bilansowe prawie 52,0 mld ton. Warto podkreślić, 
że zasoby bilansowe złóż zagospodarowanych, a więc tych w któ-
rych odbywa się obecnie eksploatacja stanowią niespełna 40% za-
sobów bilansowych ogółem i wynoszą ponad 20,3 mld ton. Do-
datkowo, należy mieć na uwadze fakt, że w miarę uzyskiwanych 
koncesji i rozbudowy kopalń, wielkość zasobów ulega zwiększe-
niu. Mamy więc olbrzymią rezerwę dla przyszłych pokoleń, za-
pewniającą bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Posiadając bogatą bazę surowcową i właściwe technologie 
czystszej produkcji, górnictwo powinno skoncentrować swe wy-
siłki na restrukturyzacji kosztów funkcjonowania. Cena węgla jest 
determinowana przez sytuację na światowym rynku, nie mamy na 
nią dużego wpływu. Należy zatem ograniczyć koszty. Restruk-
turyzacja kosztowa nie jest problemem nowym, dotyczyła wie-
lu gałęzi gospodarki. Można zakładać, że górnictwo jest w sta-
nie w sposób efektywny ją przeprowadzić, mając perspektywy 
dalszej eksploatacji węgla kamiennego, przez kolejne kilkadzie-
siąt lat. W większości przedsiębiorstw górniczych występuje nie-
właściwa struktura zatrudnienia oraz zbyt rozbudowana struktura 
techniczna kopalń i w wielu przypadkach niedostosowanie ilo-

Do dyskusji redakcyjnej nt. zawarty w tytule tego tekstu, 
zaprosiliśmy również prof. dr. hab. inż. MARIANA TURKA 
z Głównego Instytutu Górnictwa. Z przyczyn obiektywnych 
nie mógł wziąć udziału w dyskusji, ale do niektórych kwe-
stii w niej poruszonych odniósł się pisemnie. Tekst profe-
sora publikujemy niżej.

Nowa polityka energetyczna 
Polski – ile będzie węgla 

w energetyce?



19

Dyskusja redakcyjna

www.pronovum.pl

X V I I I  S y m p o z j u m  
I n f o r m a c y j n o - S z k o l e n i o w e

DIAGNOSTYKA I REMONTY
URZĄDZEŃ

CIEPLNO-MECHANICZNYCH
ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca  
pracę regulacyjną i efektywną 

produkcję elektrowni 
Katowice, Hotel QUBUS, 6–7.10.2016 r.

TEMATYKA SYMPOZJUM

 Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych,
  Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację  

bloków energetycznych,
  Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część 

systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
  Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków  

100 MW–360 MW
  Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku  

w grupach energetycznych
 Wykonywanie diagnostyki w zdalnym trybie
  Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego 

urządzeń energetycznych
 Technologie zwiększające trwałość urządzeń.

Organizacja:

Partnerzy merytoryczni  zaproszeni do współpracy:

 Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony  Środowiska

 TAURON Wytwarzanie S.A.  EDF Polska S.A.
 ENERGA  Elektrownie Ostrołęka S.A.

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Bełchatów

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Turów

Patroni medialni zaproszeni do współpracy:

 Energetyka  Przegląd Energetyczny  Nowa Energia
 Dozór Techniczny  Energetyka Cieplna i Zawodowa

 Elektroenergetyka i przemysł online. Inżynieria w praktyce.

Patronat Honorowy:

ści i jakości produkowanego węgla handlowego do uwarunkowań 
rynkowych. Poważny problem stanowi organizacja pracy i pro-
dukcji w aspekcie efektywnego wykorzystania posiadanego ma-
jątku produkcyjnego.

Kontrakty różnicowe
Odnawialne źródła energii rozwijają się w Polsce dosyć dy-

namicznie, ale nadal nie stanowią konkurencji dla węgla. Nawet 
gdybyśmy założyli w najbardziej optymistycznych scenariuszach, 
że rola OZE wzrośnie na tyle, aby mogły stanowić konkurencję 
dla produkcji węglowej, to należy pamiętać, że energetyka opar-
ta o tradycyjne źródła będzie musiała funkcjonować ze względu 
na stabilność systemu energetycznego. OZE nie zapewnia wystar-
czającej „dyspozycyjności” energetyki.

Pomoc publiczna dla OZE nie ma zasadniczego znaczenia dla 
produkcji węglowej ze względu na skalę tych dwóch konkuren-
cyjnych źródeł energii. Kontrakty różnicowe mają przede wszyst-
kim pełnić funkcję stymulującą rozwój OZE. Kontrakt różnicowy 
(z ang. CFD) to umowa zawierana między inwestorem a podmio-
tem (zazwyczaj) z sektora publicznego, na mocy której inwestoro-
wi jest zwracana różnica pomiędzy ceną referencyjną (np. rynko-
wą) energii a ceną ustaloną w kontrakcie różnicowym, gdy cena 
referencyjna jest wyższa od ceny umownej. W przypadku, gdy 
cena umowna jest wyższa od ceny referencyjnej – na podstawie 
takiej umowy inwestor jest zobowiązany zwrócić różnicę pod-
miotowi publicznemu (drugiej stronie kontraktu różnicowego).

W polskich uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującą ustawą 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytwór-
cy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytwo-
rzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, przysłu-
guje prawo do pokrycia ujemnego salda (przez operatora Rozli-
czeń Energii Odnawialnej S.A.), obliczonego na podstawie róż-
nicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej (ustaloną 
według cen rynkowych) a wartością tej energii elektrycznej, usta-
loną na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy.

Mechanizm kontraktów różnicowych jest z jednej strony za-
bezpieczeniem wytwórcy energii elektrycznej w okolicznościach 
niskich cen rynkowych, z drugiej jednak może być narzędziem 
stosowanym przez władze publiczne, mającym na celu ogranicze-
nie wzrostu cen energii wytwarzanej z takich źródeł. Można za-
tem idąc tym tokiem rozumowania przyjąć, że strona publiczna 
mogłaby tak skonstruować kontakty różnicowe, by cena energii 
wytworzonej z OZE nie była konkurencyjna wobec ceny węgla. 
Jest to jednak tylko hipotetyczna wizja rozwiązania. W obecnych 
uwarunkowaniach nie ma potrzeby sięgania do takich rozwiązań, 
gdyż OZE mogą rozwijać się równolegle z rozwojem gospodarki 
węglowej i biorąc pod uwagę ich skalę (ilość energii wytwarza-
nej z OZE i ilość energii wytwarzanej w oparciu o węgiel) nie za-
grażają jej.

Można byłoby również zastanawiać się nad implementacją kon-
traktów różnicowych bezpośrednio w górnictwie węgla kamien-
nego. Cena węgla jest determinowana przez sytuację na świato-
wym rynku i przedsiębiorstwa górnicze nie mają na nią dużego 
wpływu. W obliczu procesu głębokiej restrukturyzacji, jaką obec-
nie przechodzą i problemów z jakimi borykają się (nadprodukcja, 
przerost zatrudnienia, duży udział kosztów stałych, ograniczone 
inwestycje), kontrakty różnicowe mogłyby stać się narzędziem 
wsparcia dla górnictwa w okresie dochodzenia do pełnej efektyw-
ności ekonomicznej. Obecnie nie ma jednak takiej możliwości, 
ze względu na przepisy unijne ograniczające pomoc publiczną. 
Z tego powodu, rozważania nad wdrożeniem takiego rozwiązania 
mogą mieć charakter wyłącznie teoretyczny.
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    DYSKUSJA  REDAKCYJNA Marian
Bosowski

– Zastępca
Dyrektora

Generalnego
IGEiOŚ

– W. Bujalski: – Koncepcję tej dyskusji oraz propozycje 
pytań do niej, opracował Prof. Janusz Lewandowski.
Z przyczyn obiektywnych nie mógł jej poprowadzić, ro-
bię to ja w  jego zastępstwie. Postaram się jednak za-
chować i  pytania, i  ich sekwencję zaproponowaną
przez profesora. Proponuję rozpocząć dyskusję od na-
stępującego pytania: – innowacyjna energetyka czy in-
nowacje w  energetyce? Gdyby zrobić w  tym zakresie
sondę uliczną, to większość pytanych energetykę po-
dzieli na innowacyjną zaliczając do niej technologie
wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz zaco-

faną, czytaj węglową. Politycy i „zieloni” zostali uzna-
ni za autorytety od oceny tego co jest innowacyjne. Czy 
nie należy z  obiegu wyrzucić pojęcia „innowacyjnej 
energetyki”, a mówić tylko o „innowacjach w energety-
ce”? Przecież historia pozyskiwania energii użytecznej 
z promieniowania słonecznego jest starsza niż ze spa-
lania węgla. Mało tego, spalanie biomasy jest starsze 
niż spalanie węgla.

– P. Smoleń: – W  ub.r. opracowaliśmy raport na temat
megatrendów w  energetyce. Z  analiz wynika, że podział 

Od wielu już lat politycy i dziennikarze prześcigają się 
w narzekaniu na małą innowacyjność polskiej gospodar-
ki. Lokują Polskę w ogonie państw Unii Europejskiej. Pro-
gram obecnego rządu wzrost innowacyjności wymienia 
jako jedno z najważniejszych zadań i wskazuje nawet kon-
kretne technologie, w rozwoju których Polska ma zostać 
liderem. Słowo „innowacje” odmieniane jest we wszystkich 
przypadkach i pewnie nie ma gazety, czy serwisu informa-
cyjnego, w którym się by nie pojawiło. 

Jest zatem zrozumiałe, że redakcja „Przeglądu Energe-
tycznego” postanowiła podjąć temat postępu technolo-
gicznego w energetyce, a przede wszystkim udziału w tym 
postępie polskiej energetyki i polskiej nauki. Czas na taką 
dyskusję jest szczególnie dobry. W ostatnim dniu września 
uruchomione zostały dwa duże programy badawcze adre-
sowane do firm: „Program Badawczy Sektora Elektroener-
getyki” oraz „IUSERS”. Obejmują one swoim zakresem cały 
obszar szeroko rozumianej energetyki. Budżet tylko pierw-
szego etapu tych konkursów to prawie 300 mln zł. Te środ-
ki trzeba efektywnie wykorzystać. 

Z  tych względów kolejną edycję dyskusji redakcyjnej 
na łamach „Przeglądu Energetycznego”, zorganizowanej 
przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, 

poświęciliśmy tematowi pod hasłem „Innowacje w energe-
tyce”. Mamy nadzieję, że dyskusja ta będzie skromnym ele-
mentem ułatwiającym podejmowanie w tym zakresie ra-
cjonalnych decyzji.

W dyskusji udział wzięli:
–  Marian Bosowski – Z-ca Dyrektora Generalnego IGEiOŚ,
– Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.,
– Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny IGEiOŚ,
–  Mariusz Mielczarek – Dyrektor Sektora Publicznego 

w Europie Centralnej i Wschodniej, General Electric,
–  Paweł Smoleń – Członek Zarządu ERBUD S.A. ds. Ener-

getyki i Przemysłu,
–  Adam Smolik – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.,
–  Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu MY SOFT 

Sp. z o.o.,
–  Jerzy Trzeszczyński – Prezes Zarządu, Dyrektor 

PRO NOVUM Sp. z o.o.,
– Edward Ziaja – Prezes Zarządu IASE Sp. z o.o.

Stronę redakcyjną reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Woj-
ciech Bujalski, PW – moderator dyskusji oraz Józef Kępka, 
redaktor naczelny „Przeglądu Energetycznego”.

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Innowacje w energetyce
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na energetykę konwencjonalną i  OZE, który obowiązuje 
od kilku lat tak na dobrą sprawę wprowadzony został przez 
lobbystów i  jest nieadekwatny do materii sprawy. Energe-
tyka to jest coś więcej niż energetyka konwencjonalna czy 
energetyka odnawialna. Nowoczesna energetyka to wie-
le różnych energetyk w  jednym. Wczoraj omawiano pro-
jekt elektrociepłowni, która będzie „chodziła” na węgiel, 
gaz, biomasę, albo wielopaliwowo. Czy energia z  tej elek-
trociepłowni będzie tradycyjna czy odnawialna? Podział na 
energetykę konwencjonalną i odnawialną nie oddaje natu-
ry problemu. Dziś energię można wytwarzać na tysiące spo-
sobów, niemal ze wszystkiego, na wielką i małą skalę. Istot-
ne jest czy energetyka będzie innowacyjna a nie czy będzie 
konwencjonalna, zielona, jądrowa czy jakaś inna.

– K. Burek: – W sposób oczywisty należy mówić o inno-
wacjach w  energetyce, a  nie innowacyjnej energetyce ro-
zumianej jako odnawialna. To nieporozumienie, zważyw-
szy, że, o czym powiedziano tu już wcześniej, historycznie 
źródła odnawialne były wykorzystywane wcześniej niż kon-
wencjonalne. Energetyka musi być, w sposób oczywisty in-
nowacyjna bo takie są wymogi współczesności, m.in. do-
tyczące ochrony środowiska. I odnosi się to do wszystkich 
aspektów energetyki, podsektorów: wytwarzania, przesyłu, 
dystrybucji, ale także dostawców urządzeń, wyposażenia, 
zarządzania w  obszarach produkcji i  dostaw energii elek-
trycznej i cieplnej itd.

– W. Bujalski: – Sądzę, że dosyć jednoznacznie opowie-
dzieliśmy się tu za tym, aby używać sformułowania in-
nowacje w energetyce, i że innowacyjności nie można
przypisać jakiejś jednej technologii wytwarzania ener-
gii. Innowacje mogą mieć miejsce w każdej z nich. 

– K. Strukowicz: – Rzeczywiście, żadnej z  technolo-
gii wytwarzania energii nie można przypisać cechy ja-
kiejś szczególnej innowacyjności. One wszystkie są, na do-
brą sprawę, przestarzałe. Wygasza się je, zamyka i buduje 
od nowa, jak choćby elektrownie jądrowe. Jeżeli zaś cho-
dzi o zarządzanie dostawami energii, to co było i  jest do-
tychczas, należy do szczególnie przestarzałych. To wyjąt-
kowe pole do wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, co 
zresztą ma miejsce.

– M. Mielczarek: – Z innowacyjnością można się zetknąć
niemal w każdej technologii wytwarzania energii. Głównym 
motorem coraz szybszych zmian technologicznych, jakie 
obserwujemy w  ostatnich latach, jest dążenie do redukcji 
emisji CO2, przy zachowaniu stabilności dostaw i  konku-
rencyjnych cen energii. Nie mamy jeszcze wielkoskalowych 

magazynów energii, dlatego rosnący udział OZE jest jed-
nocześnie uzupełniany coraz bardziej elastycznymi źródła-
mi konwencjonalnymi. Dziś dodatkowo wchodzimy w etap, 
którego finałem będzie pełna cyfryzacja energetyki. Ona 
daje ogromne możliwości zwiększenia efektywności, ale 
przede wszystkim zmienia dotychczasowe modele biz-
nesowe producentów i  dystrybutorów. Innowacyjność to 
zmiana i z całą pewnością taką właśnie wielką zmianę ob-
serwujemy obecnie w energetyce na całym świecie. Polska 
nie jest i nie powinna być tutaj wyjątkiem. Trzeba raczej za-
stanowić się, jak najlepiej wpisać się w światowe trendy.

– J. Trzeszczyński: – „Innowacyjna energetyka”, „Inno- 
wacje w energetyce” – staliśmy się w dzisiejszych czasach 
zakładnikami pewnej nowomowy, która generuje w znacz-
nym stopniu szum informacyjny. W energetyce istotne zna-
czenie posiada: bezpieczeństwo, cena i  przyjazność dla 
środowiska. Według tych kryteriów należy oceniać energe-
tykę. Reszta ma drugorzędne znaczenie. Sądzę, że czymś 
bardzo innowacyjnym byłoby poddanie zdroworozsądko-
wej refleksji pojęcie „innowacyjność”.

– E. Ziaja: – Wszystkie sposoby wytwarzania energii zo-
stały już wynalezione. I teraz w energetyce jest rzeczywiście 
czas na innowacyjność. To znaczy, ulepszanie tego co jest. 
A  więc zwiększanie efektywności, sprawności, elastyczno-
ści itd., i moja firma, która jest innowacyjną, tym wszystkim 
się właśnie zajmuje.

– A. Smolik: – Protestuję, że wszystkie metody wytwarza-
nia energii zostały wymyślone. Czekamy aż inni je wymy-
ślą, a my potem będziemy je, ewentualnie, dopasowywali 
do krajowych realiów.

– S. Krystek: – We wszystkich rozwiązaniach innowa-
cyjnych musimy mieć na uwadze przede wszystkim to, że 
energetyka nie może być przeciwko człowiekowi. A  jeżeli 
wiatrak o mocy 1,5–2 MW stoi koło domu, to on jest prze-
ciwko ludziom. Gdy 40 lat temu budowaliśmy polską ener-
getykę, to przy ówczesnym stanie wiedzy staraliśmy się, aby 
nie była ona przeciwko ludziom i przyrodzie np. Elektrow-
nia Kozienice, czy Bełchatów. My – energetycy musimy tak-
że wytłumaczyć politykom i społeczeństwu, iż nie wszyst-
ko jest możliwe, że praw fizyki nie da się przeskoczyć, jak 
również to, że nasza energetyka powinna być oparta na jak 
najbardziej zróżnicowanym miksie, uwzględniającym nasze 
warunki, w tym klimatyczne.

– J. Kępka: – Definicji innowacji (łac. innovatio – odno-
wienie) jest tyle ile obszarów innowacji, a także zależ-
nie od jej charakteru, zakresu, skutków i Bóg wie czego 
jeszcze. Mamy więc np. innowacje rzeczywiste i pozor-
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ne. Te liczne definicje innowacji są dodatkowo rozmy-
dlane. Nie bez powodu. W innowacjach mamy do czy-
nienia z  pomocą publiczną. W  warunkach obstrukcji 
semantycznej, łatwiej jest o  nadużycia. I  w  obszarze 
innowacji, również na Zachodzie, mają one miejsce. 
Np. niekończące się badania, „czarne dziury”, w  któ-
re bez końca sypie się publiczne pieniądze, czy nad-
użycia przy opracowywaniu za publiczne pieniądze 
leków na tzw. choroby osierocone. Znam w Polsce po-
ważną branżę, która w  ostatnich latach otrzymała 
ogromne wsparcie na innowacyjność. Tych pieniędzy 
nie zmarnowano, kupiono za nie najnowszej genera-
cji sprzęt, maszyny, wyposażenie. To dziś doskonale 
wyposażona branża. Z tych pieniędzy nie wydano jed-
nak ani złotówki na badania, opracowywanie nowych 
produktów, niewiele na narzędzia wspomagające za-
rządzanie, które szwankuje. Jeszcze bardziej po wy-
posażeniu w  nowoczesny sprzęt, który wymaga prze-
modelowania zarządzania. Czy w  tym przypadku 
mieliśmy do czynienia z innowacyjnością?

– P. Smoleń: – Poruszył Pan niesłychanie ważną kwestię.
Nam w  Polsce, ale także decydentom w  Europie wydaje 
się, że innowacyjność można wprowadzić w  sposób na-
kazowy. Wychodzi rząd i mówi, że tyle to a tyle pieniędzy 
w budżecie przeznaczyliśmy na innowacyjność i  teraz bę-
dziemy innowacyjni. To tak nie działa. Pracowałem w  kor- 

poracjach i  widziałem jak, żeby się pokazać, raportowa-
no ile to z przychodów firmy przeznaczono na innowacyj-
ność. Miarą innowacyjności miała być ilość wydanych na 
nią pieniędzy. To tak też nie działa. Z  90% tych pieniędzy 
owszem korzystały uczelnie, profesorowie i studenci, a dla 
firmy i  energetyki nic z  tego nie wynikało. Ja się zastana-
wiam czy duże firmy energetyczne, i nie tylko, mogą w ogó-
le coś istotnego zdziałać w obszarze innowacyjności. Są one 
wciąż jeszcze w  istocie kulturowo post-monopolistyczne, 
więc prawdziwej innowacyjności po prostu nie mają w ge-
nach, bo nie miały historycznej możliwości ani potrzeby jej 
nabyć.

– M. Mielczarek: – Sądzę, że takie generalizowanie jest
nieco niebezpieczne. Wszystko zależy od kultury organiza-
cyjnej w  danej firmie, od tzw. DNA innowacyjności. Moja 
firma – GE, choć bardzo duża, z pewnością jest też bardzo 
innowacyjna. Jedno nie wyklucza drugiego. Właściwie na 
innowacjach opieramy swój model biznesowy od początki 
istnienia, czyli od czasów Thomasa Edisona. 

– P. Smoleń: – Mówiąc o dużych firmach miałem na my-
śli duże przedsiębiorstwa energetyczne w  Europie. Przy-
kładowo one w ramach badań CCS rzuciły się na technolo-
gię wychwytu CO2, do czego są najmniej predystynowane. 
Przecież to nie one konstruują turbiny i inne urządzenia – to 
robią dostawcy technologii. Natomiast ich krytycznym ele-
mentem sukcesu jest przesył i składowanie wychwyconych 
substancji, gdzie działania były absolutnie niewystarczające 
i temat upadł. Takie przykłady inicjatyw „chybionej innowa-
cyjności” można by mnożyć.

– W. Bujalski: – W nauce o rozwoju społeczeństw szcze-
gólną rolę przypisuje się podziałowi pracy. Dzięki nie-
mu zbudowana została współczesna cywilizacja. Jesz-
cze nie tak dawno dotyczyło to także energetyki. Co się 
stało, że teraz ma to energetyki nie dotyczyć. W  ide-
alnym modelu każdy sam zaspakaja swoje potrzeby
energetyczne. A dlaczego nie wydobywa wody na swo-
je potrzeby i sam nie utylizuje ścieków? Czy energety-
ka prosumencka nie jest ślepą ścieżką? Co ma wspólne-
go z innowacyjnością? Jakie jej elementy można uznać 
za innowacyjne. 

– S. Krystek: – Popatrzcie Państwo co na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat stało się w takich obszarach jak infor-
matyka, telekomunikacja i wielu innych. Przecież nazwanie 
tego rewolucją to zbyt delikatne określenie, nie oddają-
ce istoty rzeczy. W energetyce był postęp, ale zmian na ska-
lę rewolucyjną nie odnotowano. One są przed nami. Prze-
cież fakt, że prąd, który pobieramy z gniazdka, to ledwie 25% 
energii zawartej w  paliwie użytym do jego wyprodukowa-
nia, jest nie do przyjęcia. Ogromnym polem do popisu jest 
już nie poprawa, ale kompletna zmiana zarządzania energią. 
Magazynowanie energii. Samochody elektryczne, o  ile bę-
dzie ich odpowiednia liczba, mogą być takim potężnym ma-
gazynem energii itd. itp.

– P. Smoleń: – Na temat tego co nadejdzie, co nas cze-
ka to np. Parlament Europejski ocenił, że 60% obecnych 
uczniów podstawówek będzie pracowało w zawodach, któ-
re jeszcze nie istnieją, jeszcze ich nie wymyślono.

– K. Burek: – Przestrzegałbym przed futurologicznymi
rozważaniami. Przyszłość jest z definicji nieznana. Przypo-
mnę, że pod koniec XIX w. przepowiadano, iż Londyn w po-
łowie XX w. zostanie zasypany odchodami końskimi. Jak 
wiemy, rzeczywistość poszła w zupełnie inną stronę. Tego 
rodzaju przewidywań, i to ludzi uznanych za mądrych, moż-
na podać więcej. Uważam, że te duże obiekty energetyczne, 
które teraz budujemy, to łabędzi śpiew molochów energe-
tycznych, energetyki scentralizowanej. Przyszłe pokolenia 
będą żyły jednak w  warunkach energetyki rozproszonej, 

Mariusz Mielczarek 
– Dyrektor Sektora 

Publicznego w Europie  
Centralnej i Wschodniej, 

General Electric

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny 

IGEiOŚ
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  Krzysztof
Strukowicz

– Prezes Zarządu
MY SOFT Sp. z o.o.

zdecentralizowanej. I nie należy oczekiwać w tej mierze ini-
cjatywy poszczególnych obywateli. To energetycy mają za-
proponować stosowne rozwiązania. Szkoda więc, że w na-
szej dyskusji nie bierze udziału żaden przedstawiciel firmy 
energetycznej. Z  kolei my – dostawcy urządzeń, powinni-
śmy podążać za składanymi propozycjami, potrzebami, ale 
również kreować je...

– J. Kępka: – ...zaprosiliśmy do tej dyskusji odpowie-
dzialnych za innowacje w dwóch grupach energetycz-
nych. Jeden nie mógł wziąć udziału w naszej dyskusji,
drugi nie uznał za stosowne odnieść się do naszego za-
proszenia.

– K. Burek: – No cóż, szkoda. Szczegółowo pracujemy
nad rozwiązaniem zamiany dwóch starych, nienowocze-
snych bloków 200  MW, dwoma nowymi, nowoczesnymi, 
tzw. DuoBloki. Powstaje dylemat czy można to nazwać in-
nowacyjnością. Jestem zdania, że tak, bo to jest zupełnie 
nowe spojrzenie na ten sam problem. Takich obszarów 
w energetyce, na które dostawcy urządzeń muszą spojrzeć 
w zupełnie inny, nowatorski sposób jest bardzo wiele.

– P. Smoleń: – Klient energetyki nie jest homogeniczny.
Nie bardzo wierzę w  energetykę rozproszoną w  wielkich 
miastach. To samo dotyczy dużych zakładów przemysło-
wych, które potrzebują dużej energetyki. Jeżeli natomiast 
wyjdziemy poza duże miasta i duży przemysł to rzecz ma 

się zupełnie inaczej. Tu duża energetyka stoczy w przyszło-
ści batalię z energetyką rozproszoną o być, albo nie być.

– J. Trzeszczyński: – Powiem przewrotnie, że najwyż-
szym stopniem innowacyjności w  obszarze OZE jest zna-
lezienie publicznego dofinansowania dla ich działania. 
Inaczej nie mogłyby funkcjonować. Czytałem niedawno ar-
tykuł przedstawiciela MIT, który napisał, że po raz pierwszy 
w historii źródła tańsze zastępujemy droższymi.

– E. Ziaja: – Uczestniczyliśmy w  europejskim projekcie
badawczym. Przypadła nam w udziale ta jego część, która 
związana była z  realizacją powstałych pomysłów. Chodzi-
ło o stworzenie laboratorium alternatywnych źródeł ener-
gii. W  jego skład wchodził wiatrak w  układzie pionowym, 
panele fotowoltaiczne i ogniwo paliwowe. Ogniwa paliwo-
wego przez ponad dwa lata nie mogłem kupić w  Polsce, 
i to w firmach, które chwalą się, że nimi dysponują. Kupiłem 
je w  końcu w  Niemczech. Początkowo miało ono koszto-
wać 25 tys. euro, a jak dostawca dowiedział się, że jesteśmy 
z Polski, to oferta opiewała już na 47 tys. euro. Ostatecznie 
stanęło na 30 tys. euro. Projekt został w końcu zrealizowa-
ny. Jest to rozwiązanie na wskroś innowacyjne, tyle że od 
dwóch lat szukamy chętnych na nie, a tych nie ma. Barierą 
jest cena tego urządzenia.

– M. Mielczarek: – Myślę, że warto by się zaintereso-
wać, bo dotyczy to też Polski, strategicznymi technologiami 
w energetyce po 2020 r. tzw. SET Plan. Komisja Europejska 
wychodząc z założenia, że musimy w Europie budować sys-
tem bardziej elastyczny, zaproponowała wsparcie finansowe 
i promocje dla 4 technologii: magazynowanie energii, prze-
sył i dystrybucja, zarządzanie popytem, elastyczny back-up  
ze źródeł konwencjonalnych. 

– P. Smoleń: – Pojawiają się głosy czy nadal utrzymywać
bezwarunkowe pierwszeństwo ruchu ze źródeł odnawial-
nych. Czy nie potraktować tego co było dotychczas jedynie 
jako formy promocji w fazie rozwoju. A skoro technologie 
tanieją, pojawił się efekt skali, to może wrócić do konkuren-
cji równego z równym. 

– K. Strukowicz: – Czasami mam wrażenie, że te wszyst-
kie innowacje w  energetyce z  jakimi mamy do czynienia, 
nikomu by się nie opłaciły, gdyby nie przymus lub dopła-
ty do rozwiązań. To co stało się na rynku niemieckim z roz-
wojem OZE, magazynowaniem energii, wynika z  dofinan-
sowania i  przepisów. Zrealizowaliśmy magazyn energii na 
Wybrzeżu. Gdyby inwestor nie dostał dofinansowania, to ta 
inwestycja byłaby nieopłacalna i by nie powstała. Niedaw-
no byłem na po raz pierwszy zorganizowanej w Polsce kon-
ferencji nt. magazynowania energii. I tam dowiedziałem się, 
że nie ma żadnych możliwości otrzymania dofinansowania 
tego typu inwestycji. To jak się ten kierunek ma rozwijać, 
gdy ta technologia jest zbyt droga by sama poradziła sobie 
na rynku? Po technologię sięga się wówczas gdy się opłaca 
lub gdy się musi. 

– J. Trzeszczyński: – Po „innowacyjną” technologię sięga
się często gdy się znajdzie dopłatę. Jeśli rozwiązanie inno-
wacyjne jest droższe sięga się po środki publiczne, by zreali-
zować nieopłacalną inwestycję. To jeden z elementów wir-
tualizacji biznesu. Często trudno ustalić co jest obiektywnie 
tańsze a co droższe. Generalnie rozwiązania dofinansowy-
wane są „tańsze” od pozostałych.

– J. Kępka: – Innowacyjność jest biznesem jak każ-
dy inny, tzn. jak każdy ma swoją specyfikę. Jaki to jest
biznes niech świadczy przykład duńskiej agencji rzą-
dowej. Ona nie rozdaje pieniędzy na innowacyjność
lecz w nią inwestuje, przejmując część udziałów w fir-
mach innowacyjnych oraz w  ich zyskach. Po komer-
cjalizacji rozwiązania, sprzedaje udziały i  inwestuje
dalej. W  tych inwestycjach zdarzało się, że uzyskiwa-
ła przebitki 1:100, a przebitki jeden do kilkudziesięciu

Paweł Smoleń 
– Członek Zarządu 

ERBUD S.A. 
ds. Energetyki i Przemysłu

Adam Smolik 
– Prezes Zarządu, 

Dyrektor Naczelny 
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
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nie należą do rzadkości. Jaki to biznes niech świadczy 
przykład jednej z  generacji soczewek kontaktowych, 
gdzie w  strukturze ich ceny koszt produkcji stanowił 
3%, a  zwrot nakładów na badania, by uzyskać mate-
riał i  technologię produkcji – ok. 80%. Na marginesie 
w handlu kokainą do USA, do etapu detalu, uzyskiwa-
ne przebitki wynoszą 1:12–1:20. Jak w każdym bizne-
sie w  innowacyjności występują różnorakie ryzyka, 
które należy zidentyfikować i  policzyć – teflon, włók-
no kewlarowe to „produkty odpadowe” programów 
badawczych, które zakończyły się fiaskiem („szukano” 
czegoś zupełnie innego). Jeśli to jest biznes, to powinna 
kwitnąć ekonomia innowacyjności. Zadałem sobie tro-
chę trudu by dokonać peregrynacji w polskim dorobku 
tej nauki. Uspakajam się, że te poszukiwania były po-
wierzchowne, bo to co znalazłem można by nazwać co 
najwyżej propedeutyką ekonomii innowacyjności.

– K. Strukowicz: – U nas innowacyjność jest państwowa.
– P. Smoleń: – Obserwuję kierunki innowacyjności, któ-

re zmniejszają jednostkowe, zmienne koszty produkcji. Ci, 
którzy się tym zajmują nie czekają na wsparcie.

– J. Kępka: – Padło tu wcześniej dosyć ciekawe zdanie, 
że „u nas innowacyjność jest państwowa”. W Polsce 2/3 
nakładów na innowacyjność pochodzi z budżetu pań-
stwa, a 1/3 z kasy przedsiębiorstw. Czyli dokładnie od-
wrotnie jak na Zachodzie. Innowacyjność „dzieje się” 
w czworokącie: państwo – nauka – pieniądze – przed-
siębiorstwa. Przez lata wszyscy w  tym czworokącie 
winę za niski poziom innowacyjności polskiej gospo-
darki przerzucali na innych. Dogłębne analizy w  spo-
sób jednoznaczny jako głównych winowajców tego 
stanu rzeczy wskazują polskich przedsiębiorców, me-
nadżerów polskich firm – nie ma z ich strony „ssania”, 
nie ma innowacyjności. Zresztą, już ponad 100 lat temu 
Joseph Schumpeter wskazał, że „siłą napędową two-
rzenia innowacji są procesy zarządzania” i do dziś nikt 
tej tezy nie podważył. Utrzymywanie nadal przez wielu 
menadżerów, że za istniejący stan rzeczy – przedostat-
nie miejsce Polski w  rankingu innowacyjności w  UE – 
odpowiedzialne jest zbyt słabe wsparcie państwa dla 
innowacyjności, stanowi jawne przeciwstawienie się 
faktom i  dążenie do uspołecznienia kosztów innowa-
cyjności oraz prywatyzacji płynących z  niej zysków. 
W lipcu uczestniczyłem w spotkaniu dyskusyjnym mło-
dych innowatorów – mają na koncie skomercjalizowa-
ne rozwiązania. Żaden nie narzekał na wysokość finan-

sowego wsparcia swoich projektów, niektórzy trochę 
narzekali na procedury uzyskania wsparcia, natomiast 
wszyscy bez wyjątku narzekali na postawę menedż-
mentu swoich firm. Jeden z  nich opowiadał jak 5 lat 
chodził do kolejnych dyrektorów ze swoim pomysłem. 
Dopiero trzeci z  rzędu powiedział – „to rób”. Po roku 
rozwiązanie było gotowe, a dziś ta firma je sprzedaje.

– W. Bujalski: – Co jest innowacją w  energetyce? Czy 
tylko nowa technologia czy także poprawa istniejącej. 
Czy wydłużenie życia istniejącej instalacji to „innowa-
cja” czy „zacofanie”?

– P. Smoleń: – Poprawianie, ulepszanie tego co istnieje 
jest poza wszelką dyskusją innowacją.

– E. Ziaja: – Mam pytanie: – co dały nam liczniki smart, 
poza tym, że nie przychodzi inkasent?

– J. Trzeszczyński: – No, dały bardzo dużo producentom 
liczników.

– P. Smoleń: – Te liczniki to była ślepa odnoga ewolucji. 
Nie wchodząc w szczegóły, może je dziś zastępować smart-
fon. 

– K. Burek: – Innowacyjność we wszystkich tych obsza-
rach, o których tu dotychczas mówiliśmy jest oczywiście na 
wskroś pożądana. Innowacyjnością jest także nowe podej-
ście do istniejących instalacji i to wcale nie musi się wiązać 
z wywróceniem do góry nogami technologii – zmiana za-
rządzania w elektrowni węglowej, nowe podejście do zor-
ganizowania gospodarki paliwem w elektrowni, problemy 
elastyczności pracy elektrowni tradycyjnych, zaawansowa-
na automatyka. To wszystko wyzwania stojące przed istnie-
jącymi elektrowniami konwencjonalnymi. Zresztą, prowa-
dzi się na ten temat sporo prac badawczych.

– P. Smoleń: – Sądzę, że nie przebiliśmy się z  pojęciem 
innowacyjności w tym właśnie kontekście, o którym mówił 
mój przedmówca: unowocześnienia, zwłaszcza uelastycz-
nienia technologii węglowych. Wtedy może nie będzie trze-
ba całkiem wygaszać „węglówek” i jeszcze zrobimy na tym 
biznes bo to tańsze niż całkowicie nowe instalacje. Nie po-
rywajmy się natomiast z motyką na księżyc, elektromobil-
ność załatwi za nas BMW i Tesla.

– A. Smolik: – W  dziedzinie innowacji mamy wiele do 
zrobienia w  obszarze efektywności energetycznej. Mamy 
w gospodarce jakieś cele do osiągnięcia i – jak się szacuje – 
moglibyśmy je osiągnąć zużywając o 15% mniej energii niż 
się to dzieje obecnie. Zadziwiające, że tego rodzaju działa-
nia oszczędnościowe są wymuszane ustawą – obowiązko-
we audyty, normy itp., a nie dzieją się dlatego, że opłaca się 

Jerzy Trzeszczyński 
– Prezes Zarządu, Dyrektor 
PRO NOVUM Sp. z o.o.

Krzysztof 
Strukowicz 

– Prezes Zarządu 
MY SOFT Sp. z o.o.
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je realizować. Innowacja to myśl innowatora. Pomyślmy za-
tem jak o te 15% zmniejszyć zużycie energii.

W  mojej firmie pracujemy dziś nad czymś, co można 
by nazwać inteligentną elektrownią czy elektrociepłow-
nią. Oprócz samego jądra technologii chcemy także spoj-
rzeć na inne rzeczy, które to jądro obudowują – potrzeby 
własne, uwarunkowania środowiskowe, odsiarczanie oraz 
odazotowanie i  ich wpływ na popiół, rtęć, koszty urucho-
mień, koszty odstawień, analiza materiałowa itp. Próbuje-
my skonstruować narzędzia, które te wszystkie informacje 
będą integrowały i pozwolą na ocenę m.in. w jakim stanie 
mamy urządzenia i  instalacje, jak długo będziemy produ-
kować i za ile.

– S. Krystek: – W  poprawie efektywności energetycz-
nej kluczowe są dwie sprawy: po pierwsze – wyedukowa-
ny klient, po drugie – musi mu się opłacać, a więc i chcieć.

– M. Bosowski: – W naszej Izbie wokół tematu innowa-
cyjności w energetyce „kręciliśmy się” około 2. lat. Tematy-
ka ta jest tak obszerna i niejednoznaczna, że dopiero teraz 
dojrzeliśmy do tego, by wypracować koncepcję pierwsze-
go polskiego Kongresu Innowacji w  energetyce. Odbyłby 
się on wiosną przyszłego roku w Warszawie. Dziś odbędzie 
się pierwsze spotkanie na ten temat. Trwa kompletowa-
nie Rady Programowej tego Kongresu. W każdej dużej fir-
mie energetycznej jest Departament Innowacji i  Rozwo-
ju. Mamy deklaracje współpracy przy organizacji Kongresu 
tych departamentów ze wszystkich grup energetycznych. 

Chcemy, aby zarówno firmy energetyczne, jak i  dostawcy 
energetyki pokazali to co dotychczas wypracowali i wdro-
żyli jako innowacje. Chcemy aby ten Kongres odbywał się 
co roku i był swoistym podsumowaniem osiągnięć innowa-
cyjnych w branży.

– W. Bujalski: – Uruchomione programy badawcze są
tematycznie praktycznie otwarte, a  ich budżety rela-
tywnie duże. Nie jest jednak możliwe rozwiązanie w ra-
mach nich wszystkich problemów polskiej energetyki.
Gdyby przyszło wskazać dwa, trzy zadania, rozwiąza-
nie jakich problemów i dlaczego należałoby uznać za
najważniejsze?

– J. Trzeszczyński: – Największym wg mnie wyzwaniem,
przed którym stoi obecnie polska energetyka, uwzględnia-
jąc aktualny stan techniczny starszych bloków oraz w wy-
niku jej ewolucji w kierunku OZE, jest sensowne wykorzy-
stanie aktywów jakimi obecnie owa energetyka dysponuje. 
W  tej materii należy wypracować odpowiednią strategię. 
Starsze, spełniające po modernizacji wymagania dyrekty-
wy IED bloki są naszym atutem z  wielu powodów, głów-
nie jednak dlatego, że w dającej się przewidzieć przyszłości 
nie mają alternatywy oraz mogą zapewnić nam dodatko-
wy czas na wypracowanie najlepszej strategii dla polskiej 
energetyki. Od dłuższego czasu w  Pro Novum pracujemy 
nad metodologią przedłużania pracy długoeksploatowa-
nych bloków 100 MW – 360 MW. Nowe podejście do ich roli 
w systemie rodzi masę problemów zwłaszcza, jak pogodzić 
ich aktualny stan techniczny z oczekiwaniem wysokiej ela-
styczności i  dyspozycyjności w  perspektywie co najmniej 
15. lat dalszej eksploatacji. Ten problem uważam za jeden
z najważniejszych w polskiej elektroenergetyce.

– A. Smolik: – Jeżeli operator KSE uwzględni różnego
rodzaju wymuszenia, np. technologiczne, OZE, związane 
z ciepłownictwem czy kogeneracją, to duże, sprawne bloki 
węglowe lądują w kolejce do użycia. Budujemy nowe, pięk-
ne, węglowe bloki i przy tej filozofii działania będą one re-
gulacyjne, a w podstawie będą pracowały wymuszenia.

Mamy bodaj 64 bloki o mocy 200 MW, w których uloko-
wane jest około 10 tys. MW mocy. Budowa nowego bloku 
o mocy ok. 1000 MW trwa 60 miesięcy. A te dwusetki sto-
ją. Rodzą się pytania: ile kosztowałaby ich modernizacja, jak 
długo miałyby służyć, jak wpisują się w strategię rozwojową 
polskiej energetyki?

– K. Strukowicz: – Wielokrotnie tu Panowie mówiliście
o tym, że podstawowym problemem polskiej energetyki
jest elastyczność, stabilizacja systemu. Skoro tak, to maga-
zynowanie energii oraz rozproszenie jej generacji urasta do 
najważniejszych problemów polskiej energetyki. Dotych-
czasowa bowiem jej regulacja nie jest racjonalna ani tech-
nicznie, ani ekonomicznie, ani strategicznie.

– W. Bujalski: – Regulaminy nowych konkursów prze-
widują, że publiczne pieniądze na badania popłyną
nie na uczelnie lub do instytutów badawczych, ale bez-
pośrednio do firm. Dziś w  firmach nie ma kompeten-
cji ani struktur badawczych. W Polsce nawet w dużych
koncernach przemysłowych, inaczej niż w wielu innych 
krajach, nie prowadzi się badań naukowych. Pojawia-
jące się pieniądze mogą ułatwić tworzenie bazy labo-
ratoryjnej i zbudowanie kompetencji np. przez przeję-
cie pracowników z istniejących ośrodków badawczych. 
Czy takie rozwiązania byłyby w  polskich warunkach
racjonalne?

– P. Smoleń: – Niech krawiec szyje, a górnik kopie. Czyż-
by miały w  przedsiębiorstwach powstać alternatywne dla 
uczelnianych placówki badawcze? To dobrze, że pienią-

Edward Ziaja 
– Prezes Zarządu 

IASE Sp. z o.o.
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dze dostaną przedsiębiorstwa, bo one skierują je tam gdzie 
będą miały biznes, one wiedzą lepiej co jest im potrzebne, 
ale nie powinny tworzyć nowych, wewnętrznych instytu-
tów badawczych.

– M. Mielczarek: – Innowacyjność, postęp techniczny
odbywają się w symbiozie przemysłu z zapleczem nauko-
wo-badawczym.

– K. Burek: – Ale impulsy do podejmowania określo-
nych rozwiązań innowacyjnych powinny pochodzić głów-
nie z firm energetycznych. Tworzenie w przemyśle równo-
ległego zaplecza badawczego byłoby nieporozumieniem.

– W.  Bujajski: – Jeżeli przemysł będzie odpowiedzial-
ny za prowadzenie badań, to będzie te badania mu-
siał kontrolować, nadzorować i rozliczać uczelnie. Czy
przemysł ma kadry zdolne do wywiązania się z  tych
obowiązków?

– J. Trzeszczyński: – Inspiracja w zakresie innowacyjnych
rozwiązań powinna pochodzić z przemysłu. Innowacyjne roz-
wiązania firmy mogą tworzyć samodzielnie lub je kupować aby 
ostatecznie z zyskiem sprzedać.

– P. Smoleń: – Ludzie o stosownych kwalifikacjach w fir-
mach są. Istnieją dwa inne problemy. Pierwszy – czy fir-
my będą miały swobodę w dysponowaniu tymi środkami, 
czy będzie się to odbywało w narzuconym gorsecie? Dru-
gi – jak będziemy mierzyli skuteczność tych działań? Z dużą 
dozą prawdopodobieństwa będzie ona mierzona najpopu-
larniejszym miernikiem, czyli czy udało się wydać wszyst-
kie pieniądze. A  co z  efektami? Należy także pamiętać, że 
niekiedy innowacje stoją w sprzeczności z interesem firmy. 
Najlepszym przykładem są tu liczniki smart, m.in. zmniej-
szające zużycie i  interes firm dystrybucyjnych je instalują-
cych. Te, ze względu na strukturę taryfy, gdy spada zużycie 
prądu, dostają w plecy. Zatem, pieniądze na innowacyjność 
należy powierzać tym, którym się ona opłaca, albo uade-
kwatnić np. formuły regulacyjne.

– J. Kępka: – Po pieniądze na innowacyjność powinien
przyjść sam zainteresowany. I  nie powinien ich, poza
szczególnymi przypadkami, dostać, tylko powinny być 
zainwestowane.

– E. Ziaja: – Moja firma, i jeszcze dwie firmy, których sze-
fowie są wśród nas wyszły z uczelni, zostały skomercjalizo-
wane, nikt do nich nie dokłada i radzą sobie doskonale. Są 
to firmy innowacyjne, generujące wiele innowacyjnych po-
mysłów, które doskonale wiedzą z  czym się ten chleb je. 
Jeżeli natomiast za wydatkowanie pieniędzy na innowacyj-
ność biorą się ludzie nie bardzo wiedzący o  co chodzi, to 
efekty budzą wątpliwości.

– W. Bujalski: – Programy badawcze skończą się za oko-
ło 5 lat. Nastanie czas remanentu. Czy potrafimy w krót-
kim czasie rozwiązać choć kilka problemów, a powstałe
rozwiązania będą innowacyjne nie tylko w skali kraju?
Czy potencjał polskiego przemysłu i polskiej nauki nie
są zbyt małe żeby kreować kierunki rozwoju technolo-
gii energetycznych? Czy za te 5–6 lat będziemy mogli
z pełnym przekonaniem odpowiedzieć, że te ponad mi-
liard złotych wydaliśmy z pożytkiem dla kraju?

– E. Ziaja: – Nie podzielam pesymizmu niektórych w tej
sprawie. Mamy inżynierów, którzy w wielu dziedzinach ni-
czym nie ustępują tym z Zachodu, a niekiedy przewyższają 
ich. Tylko z tego potencjału trzeba umieć skorzystać.

– K. Burek: – Bardzo bym chciał byśmy wygenerowa-
li w obszarze energetyki rozwiązania innowacyjne o zasię-
gu światowym. Jest jednak mało prawdopodobne, aby tak 

się stało. Swój pesymizm biorę stąd, że w Polsce powstało 
sporo pomysłów na skalę światową, których nie udało nam 
się wdrożyć. Niemniej sądzę, że wprawdzie nie w obszarze 
technologii, ale w  ich niejako obudowie, o  czym sporo tu 
mówiliśmy, jest znaczne pole dla innowacyjności. Dotyczy 
to zwłaszcza nowego podejścia do aktywów jakie posiada 
polska elektroenergetyka. My możemy wypracować rozwią-
zania nie tylko korzystne dla polskiej gospodarki, ale także 
dla tych licznych krajów w Europie, które mają nadal mocną 
energetykę konwencjonalną.

– M. Mielczarek: – Te programy badawcze mogą się skoń-
czyć sukcesem pod warunkiem, że skupimy się na wybra-
nych problemach, najważniejszych dla naszej energetyki np. 
na problemie konieczności zwiększenia elastyczności blo-
ków węglowych. Poza tym, że stworzylibyśmy w Polsce pew-
ną specjalizacje i problem zamienili w szansę, byłby to też 
dobry sygnał dla Brukseli, że chcemy usprawnić tę energety-
kę, aby dobrze współpracowała z niestabilnym OZE. Kolejny 
priorytet, gdzie jest miejsce w Polsce na duże inwestycje, ale 
i postęp technologiczny, to sieci. Powinniśmy się z tymi 2. te-
matami wpisywać w projekty europejskie i globalne. Współ-
pracować z najlepszymi, budując własną markę.

– J. Trzeszczyński: – Nasze doświadczenia, wysokie kom-
petencje techniczne oraz aktualnie prowadzone prace, 
zwłaszcza w zakresie przedłużania eksploatacji bloków kon-
wencjonalnych oraz dostosowania ich do pracy regulacyj-
nej stwarzają warunki do zorganizowania w Polsce Europej-
skiego Centrum Kompetencji Węglowych.

– K. Strukowicz: – Warto by się było również zastanowić
nad wdrożeniem u nas rozwiązań innowacyjnych, wdraża-
nych na świecie komercyjnie od kilku lat, które u nas znaj-
dują się w  fazie badawczej. Przykładem magazynowanie 
energii – w Niemczech i USA wdrażane komercyjnie.

– M. Mielczarek: – Badania, innowacyjność niosą ze sobą 
pewną dozę ryzyka. Czasami badania mogą się zakończyć 
fiaskiem. Na świecie rozumieją to wszyscy, w  Polsce mało 
kto. Chcąc uniknąć ryzyka, inwestuje się środki publiczne 
w projekty pewne. Jak choćby takie, które gdzie indziej są 
już wdrażane. To gwarantuje wydanie pieniędzy bez ryzyka. 
Tyle, że to droga donikąd. Trzeba oddzielić wydawanie pie-
niędzy na wdrażanie nowych rozwiązań od wydawanych na 
rzeczywiste badania, tworzenie modeli, prototypów, gdzie 
musi być pozostawiony margines na ryzyko porażki. Środ-
ki publiczne powinny raczej wypełniać lukę finansową i za-
chęcać do podejmowania obiecujących, ale jednocześnie 
ryzykownych przedsięwzięć.

– Dziękujemy za rozmowę. 

Józef Kępka 
– redaktor naczelny 
„Przeglądu 
Energetycznego”.
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    DYSKUSJA  REDAKCYJNA Dr Mirosław
Duda
– ARE

– Nie da się ani zmodernizować istniejących, ani zbu-
dować nowych jednostek wytwórczych bez nakładów
inwestycyjnych. Skąd wziąć potrzebne pieniądze, jeże-
li dotychczasowy rynek energii nie generuje wystarcza-
jących środków? Ma być utworzony rynek mocy. Pomysł 
z  punktu widzenia technicznego oczywisty. Dlaczego
zatem tyle dyskusji i trudności w jego utworzeniu? Skąd 
pomysł, że będzie on miał charakter pomocy publicz-

nej? Dlaczego zapewnienie mocy nie może być trakto-
wane jako usługa systemowa? Jest bardzo prawdopo-
dobne, że dla polskiej energetyki węglowej działającej 
na rynku mocy rozumianym jako pomoc publiczna po-
jawi się istotne ograniczenie.

– M. Duda: – Sądzę, że do tego pytania-wstępu przydało-
by się pewne uzupełnienie. Otóż bardzo ważne jest dotarcie 

W  latach 1960–1985 wybudowano w  Polsce ponad 
25 tys. MW jednostek wytwórczych zasilanych prawie 
wyłącznie węglem, co stanowi ponad 60% mocy krajowe-
go systemu elektroenergetycznego. Oznacza to, że pra-
cują już one 30–55 lat i  łatwo policzyć, że część z  nich 
przepracowała ponad 200 000 godzin, stanowiące teore-
tycznie kres żywotności bloku parowego. Oczywiście jed-
nostki te w większości przypadków były modernizowane, 
co nie zmienia faktu, że czas ich trwałego odstawienia 
już nadszedł lub jest tuż za rogiem. Co dalej?

Pytanie istotne, szczególnie w  momencie kiedy, jeżeli 
mają dalej pracować, to w trybie pilnym muszą być do-
stosowane do zbliżającego się terminu wdrożenia kolej-
nych zaostrzonych standardów emisji oraz ograniczeń 
emisji substancji dotychczas nie podlegających regula-
cjom środowiskowym. Czy w  tej sytuacji, często po raz 
kolejny, modernizować stare bloki, czy budować nowe? 
Skąd wziąć pieniądze na te działania, kiedy ceny energii 
elektrycznej często ledwie pokrywają koszty zmienne? 
Wydaje się, że polska energetyka znalazła się w punkcie 
krytycznym. Potrzeba wymiany poglądów na ten temat 
przez specjalistów jest bezdyskusyjna, a szpalty „Przeglą-
du Energetycznego” są dla niej doskonałym miejscem. 

Z  tych względów kolejną edycję dyskusji redakcyjnej 
na łamach „Przeglądu Energetycznego”, organizowanej 

przez Izbę Gospodarczą Energetyki i  Ochrony Środowi-
ska, poświęciliśmy tematowi pod hasłem „Co dalej z  ist-
niejącymi elektrowniami?”

W dyskusji udział wzięli:
–  Dr Mirosław Duda – ARE,
–  Andrzej Patrycy – Główny Specjalista ds. Efektywno-

ści Projektów Energetycznych w Energoprojekt – War-
szawa S.A.,

–  Stanisław Poręba – Ernst&Young,
–  Ziemowit Słomczyński – Prezes Zarządu

SBB Energy S.A.,
–  Paweł Smoleń – Członek Zarządu ERBUD S.A. 

ds. Energetyki i Przemysłu,
–  Waldemar Szulc – Dyrektor Towarzystwa Gospodar-

czego Polskie Elektrownie,
–  Kazimierz Szynol – Dyrektor Departamentu Zarządza-

nia Produkcją w Tauron – Wytwarzanie S.A.,
–  Jerzy Trzeszczyński – Prezes Zarządu, Dyrektor 

PRO NOVUM sp. z o.o.
Stronę redakcyjną reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Ja-

nusz Lewandowski, Politechnika Warszawska – mode-
rator dyskusji, Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny 
Izby oraz Marian Bosowski – Zastępca Dyrektora Gene-
ralnego Izby. 

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Co dalej z istniejącymi 
elektrowniami?
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do Komisji Europejskiej z przekazem, że konieczne jest nada-
nie absolutnego priorytetu bezpieczeństwu dostaw energii 
elektrycznej, ale nie w wymiarze Unii Europejskiej lecz lokal-
nego rynku. Wtedy rozważania na temat tego czy płatności 
za moc są czy też nie są pomocą publiczną nabiorą zupełnie 
innego kształtu.

– S. Poręba: – W  Europie przyjęliśmy inny model rynku
niż w USA. W USA jest dość twardy rozdział między rynkiem 
towarowym a  finansowym z  odpowiednim odzwierciedle-
niem w regulacjach. Ponadto w USA, założono, że jeżeli 80% 
kosztów energii stanowi wytwarzanie, to model rynku jest 
ukształtowany głównie pod konkurencję między wytwór-
cami. Regulacje wymuszają, że na tym samym terenie firma 
nie może prowadzić wytwarzania i innych działalności z łań-
cucha dostaw energii. W  Europie poszliśmy na konkuren-
cję między dostawcami. Taki model preferował firmy, któ-
re były pod parasolem rządów. Takie firmy miały największy 
wpływ na kształtowanie rynku. Stworzyły sobie model ryn-
ku jaki im pasował i to jest kontynuowane. W takim modelu 
już było trudno uzyskać równowagę między interesami kon-
sumentów i inwestorów, a dodatkowo wprowadza się istot-
ne ilości dotowanej energii z  OZE. Ceny rynkowe energii 
spadły do poziomu kosztów operacyjnych, a nawet poniżej, 
powszechne stało się zjawisko „brakujących przychodów” 
(jednostki niezbędne dla zapewniania bezpieczeństwa do-
staw nie uzyskują przychodów na pokrycie kosztów ope-
racyjnych). W  takiej sytuacji ten model rynku nie spełnia 
podstawowych kryteriów rynku, nie równoważy bowiem 
interesów konsumentów energii oraz jej dostawców, inwe-
storów, narasta zagrożenie utraty bezpieczeństwa dostaw. 
Poszczególne kraje UE podejmują różne działania zapobie-
gawcze (w tym wprowadzają rynek mocy), ale Komisja Euro-
pejska utrudnia to, a chce poprawiać rynek jednotowarowy. 
W utrzymywaniu takiego stanu nie można się dopatrzyć ra-
cjonalności i ekonomii ze względu na wysoki poziom dota-
cji z jakimi mamy do czynienia. Naprawa rynku jednotowa-
rowego wymagałaby radykalnego obniżenia skali dotacji, 
a to jest prawie niemożliwe. Dziś zasadnym byłoby rzucenie 
hasła uzdrowienia ekonomii sektora energetycznego w Unii 
Europejskiej.

Jeżeli obecnie rynek energii w UE tak wygląda, to żadna in-
westycja czy to budowy nowego źródła czy modernizacji nie 
jest możliwa do przeprowadzenia w ramach rynku.

– P. Smoleń: – Cofnijmy się o dziesięć lat. Wszyscy chcieli
budować nowe bloki byle szybciej i szybciej w oczekiwaniu 
na spodziewane wtedy duże zyski i budowano mimo że nie 
było żadnych opłat mocowych, ale była solidna cena ener-
gii. Nie było jeszcze eksplozji OZE subsydiowanych, wcho-

dzących na rynek z zerowym kosztem zmiennym i przywi-
lejami w ruchu. Mówiło się, że muszą być subsydiowane by 
nabrały rozpędu i ja się z tym zgadzam. Minęło jednak 10 lat, 
rozpęd jest, ale subsydia nadal są. Dziś mamy taką sytuację, 
że na skutek tego i druga strona, czyli energetyka konwen-
cjonalna domaga się wsparcia – paradoksalnie teraz już 
wszyscy go chcą. Na jednej z  konferencji, w  której uczest-
niczyli przedstawiciele zarówno energetyki konwencjonal-
nej jak i odnawialnej, zapytałem co oni na to, gdyby wyco-
fać się zupełnie ze wszelakiego wsparcia i doprowadzić do 
tego, by poszczególne źródła zaczęły konkurować na rynku. 
Przedstawiciele OZE powiedzieli, że jeśli się państwo wyco-
fa z różnych restrykcyjnych przepisów jakimi obudowało te 
źródła, to oni na to idą. Natomiast przedstawiciele energety-
ki konwencjonalnej powiedzieli, że bez wsparcia, bez rynku 
mocy nic się nie opłaci. Czy nie nadszedł czas aby zamiast le-
czyć objawy przyszywając łatę na łatę, nazywać rynkiem to 
co nie jest rynkiem – wrócić do prawdziwej, uczciwej kon-
kurencji?

– K. Szynol: – Jakieś półtora roku temu byłem na rozmo-
wach z Panią Vestager, Komisarz UE. Dyskutowaliśmy raport 
opracowany w  2015 r. na podstawie ankietyzacji, w  której 
brały udział TAURON i  PGE. Rozmawialiśmy także o  pew-
nych elementach rynku mocy, które już w Polsce funkcjonu-
ją, w  naszej ocenie, jako element usług systemowych. Pani 
Komisarz powiedziała wtedy, że rynek mocy nie jest rozwią-
zaniem pożądanym. Rozmawialiśmy także nt. rezerwy stra-
tegicznej w elektrowniach niemieckich i wynegocjowanych 
tam warunków. Usłyszeliśmy, że jak zgłosimy ten problem, to 
oni mu się przyjrzą.

Od dłuższego czasu mówi się u nas o  rynku mocy, nato-
miast dotąd nie podjęto działań formalnych w  tym wzglę-
dzie. Równocześnie, warunki w otoczeniu zewnętrznym tak 
się zmieniają, że analizy dotyczące rynku mocy, które robili-
śmy 1,5 roku temu, dziś są już nieaktualne. To samo dotyczy 
analiz związanych z budową nowych bloków. Mogę powie-
dzieć, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Energii Elek-
trycznej, że różnego rodzaju problemy dotyczące polskiej 
elektroenergetyki stale zgłaszamy Komisji Europejskiej, sta-
le jesteśmy z nią w kontakcie.

– W. Szulc: – Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, jakie tu
wcześniej padło, że wytwórcy energii oczekują subsydiów. 
Opłata za moc przecież nie jest żadnym wsparciem, jest tyl-
ko niesłusznie tak nazywana. Przy sprzedaży gazu, ciepła 
opłacamy koszty stałe, których nie nazywamy subsydium tyl-
ko opłatą stałą. To dlaczego w przypadku energii elektrycz-
nej, ten sam element kosztów dostarczenia towaru nazywa-
ny jest subsydium? 
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Temat europejskiego rynku energii. Nie sądzę, aby ktokol-

wiek w KE przejął się naszymi opiniami nt. popsutego euro-
pejskiego rynku energii. Mocniejsze od nas państwa nie wy-
suwają bowiem tego rodzaju argumentu. A jeśli potrzebują 
wsparcia dla swojej energetyki i energochłonnych gałęzi go-
spodarki , to okazuje się, że jest wiele narzędzi regulacyjnych 
do wykorzystania, aby takiego wsparcia udzielić.

W Polsce na tzw. rynku energii, energię oferują wytwórcy, 
którzy są różnie traktowani. Jedni otrzymują subsydia różnej 
wysokości, pokrywające większość kosztów stałych, a  inni 
nie dosyć, że nie otrzymują wsparcia finansowego, to są jesz-
cze obciążani parapodatkami. Jak zatem ci ostatni mają kon-
kurować z wytwórcami otrzymującymi wsparcie?

Wprowadzany Rynek Mocy. Koszt rynku mocy szacuje się 
na poziomie 4 mld zł. To w przybliżeniu tyle w ciągu ostatnich 
czterech lat „ubyło” energetyce konwencjonalnej w przycho-
dach z powodu obniżenia cen hurtowych, za sprawą subsy-
diowanych odnawialnych źródeł energii. Rynek mocy był-
by zatem, finansowo, niejako powrotem do sytuacji z przed 
czterech lat.

– S. Krystek: – W Polsce jest niewielu ekonomistów, któ-
rzy są inżynierami, a  jeszcze mniej takich, którzy są równo-
cześnie energetykami. W związku z tym nie zdają sobie spra-
wy z wielu rzeczy, które są dla nas oczywiste. A więc, że jak 
się wybuduje wiatrak to on się po 5-6 latach zwróci, a  jak 
wybuduje się blok konwencjonalny, to dobrze gdy zwróci 
się po 25. latach, a czasami nigdy się nie zwróci. Że jak blok 

1000 MW pracuje w szczycie, to inne są koszty jednostkowe 
i cena energii, niż gdy pracuje w nocy z mocą 500 MW. Ktoś 
za konsekwencje, koszty regulacji musi zapłacić. 

– M. Duda: – Sądzę, że warto byśmy się zastanowili, jakie 
zmiany w obowiązującej unijnej regulacji, niezależnie od sto-
sunku do nich Komisji Europejskiej, powinny być wprowa-
dzone, aby poprawić sytuację na rynku wytwórców energii 
w Polsce. Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że, o ile do-
brze wiem, główny spór między Komisją Europejską a naszym 
Ministerstwem Energii dotyczy tego, iż w  projekcie wpro-
wadzenia rynku mocy nie ma dopuszczenia do rynku mocy 
wszystkich wytwórców lecz tylko krajowych, na co KE się nie 
zgadza. To także wymaga przedyskutowania. Warto też się za-
stanowić nad tym, z czym mamy do czynienia w Danii, gdzie 
opracowywany jest optymalny dla całego kraju mix energe-
tyczny, który jest wzorem do obowiązkowego stosowania. To 
oczywiście musi być przełożone na stosowne przepisy praw-
ne i decyzje inwestycyjne poszczególnych uczestników pro-
cesu. Np. ARE jest w stanie określić taki optymalny mix ener-
getyczny dla Polski, z punktu widzenia wszystkich ograniczeń 
ekologicznych, aby w systemie koszt wytwarzania był mini-
malny przy uwzględnieniu warunków współpracy z  innymi 
systemami i przede wszystkim ewentualnego kosztu niedo-
starczonej energii. Prawo powinno wymuszać taki mix. Re-
gulacje, które przychodzą do nas z Unii musimy tak wynego-
cjować, aby były one racjonalne. Z ogromną uwagą czytam 
opracowania Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i pod-
pisuję się pod konkluzjami jakie zawierają. Mam jednak wąt-
pliwości, czy ta działalność przynosi jakikolwiek skutek, jeśli 
nie jest poparta stosownymi stanowiskami rządu. 

– J. Trzeszczyński: – Źródłem naszych problemów nie jest 
ekonomia lecz polityka. Energetyka jest sektorem zdomino-
wanym przez politykę. Jeżeli ktoś myśli, że można ustanowić 
„prawdziwe” ceny energii, to marzy, to jest niemożliwe. Sub-
sydiowanie wszystkich rodzajów paliw i energii w wymiarze 
globalnym szacuje się na ok. 3 biliony dolarów rocznie. W tej 
sytuacji gdyby znalazł się ktoś kto policzyłby ile „naprawdę” 
kosztuje energia elektryczna, zasługiwałby na specjalną na-
grodę. Nasza transformacja energetyki rozpoczęta ponad 
20 lat temu doprowadziła m.in. do tego, że nie można zro-
bić jednego przetargu np. na cztery bloki, tylko muszą być 
cztery oddzielne przetargi, ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami. Implementacja prawa UE, zwłaszcza w  zakresie poli-
tyki klimatycznej, sprawiła, że realistycznie rzecz biorąc po-
winniśmy odstąpić od budowy kolejnych bloków opalanych 
węglem, a bloki które mają pracować jeszcze ok. 15 lat mo-
dernizować okresowo w  rytmie kolejnych aktualizacji BAT 
Conclusions. Nie mamy od wielu lat polskiej polityki energe-
tycznej, nie mamy nawet profesjonalnej diagnozy, brakuje 
koncepcji, nic dziwnego, że brakuje także pieniędzy. Mamy 
natomiast największy dołek w  polskiej energetyce jak się-
gam pamięcią, czyli od 40 lat.

– K. Szynol: – Komisja Europejska stoi na stanowisku, że 
w  Europie jest nadpodaż energii elektrycznej, albo inaczej 
– że jest zbyt dużo mocy zainstalowanej w systemie. To po-
gląd dla nas niezwykle niebezpieczny. Poza tym widzimy jak 
ostatnio ceny energii we Francji, Niemczech poszybowały 
w górę, co stoi w sprzeczności z poglądem Komisji. Szczegól-
nie niebezpieczny jest wniosek zawarty w dokumencie Ko-
misji, że opłaty za moc są niepożądane. Jest przykre, że z tym 
poglądem zgadzają się niektórzy przedstawiciele polskiej 
administracji. 

– Z. Słomczyński: – Całkowicie zgadzam się z  prezesem 
Trzeszczyńskim, że nie mamy w Polsce polityki energetycz-
nej. Dokumenty bowiem, które nazywają się polityką ener-
getyczną, nie mają z nią nic wspólnego. Cóż to za dokument, 
w  którym czytamy, że w  przyszłości istotny będzie węgiel, 
gaz, OZE i coś tam jeszcze? Doktor Duda powiedział, że ARE 
jest w stanie stworzyć mix energetyczny i od tego powinno 

Stanisław Poręba 
– Ernst&Young

Ziemowit Słomczyński 
– Prezes Zarządu 

SBB Energy S.A.
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  Kazimierz
Szynol

– Dyrektor
Departamentu 

Zarządzania
Produkcją
w Tauron

– Wytwarzanie S.A.

się zacząć. Jaki on będzie w 2030 r., a także w 2050 r. i pod 
ten mix należy tworzyć narzędzia rynkowe, które pozwolą 
go osiągnąć. Wsparciem dla OZE nie są tylko same subsydia. 
One są subsydiowane choćby poprzez to, że nie muszą speł-
niać wymogów regulacji systemowej. Z kolei wydaje mi się, 
że w dużych grupach energetycznych pieniądze jednak są, 
tyle że nie w wytwarzaniu lecz w dystrybucji. Jeżeli narzeka-
my, że ceny na rynku są niskie, to ktoś oferty na takie ceny 
składa.

– Nieszczęściem dokumentu o nazwie Polityka energe-
tyczna... jest to, że stanowi on efekt gry interesów róż-
nych podmiotów jak również polityków. W nim nie ma
żadnej myśli przewodniej, on jest skonstruowany tak by 
wszyscy byli zachwyceni. A potem jego zapisy i tak nie
są realizowane. Tyle odnośnie polityki energetycznej.
Wracając zaś do tematu myślę, że UE zgodzi się jednak
na pomoc publiczną dla rynku mocy. Ale jest kolejny
problem. W pakiecie zimowym nowych uregulowań Ko-
misja Europejska proponuje niedopuszczenie do ewen-
tualnego rynku mocy źródeł, których emisyjność (w za-
kresie dwutlenku węgla) jest wyższa niż 550 kg/MWh.
To eliminuje z  mechanizmu rynku mocy bloki węglo-
we. Problem ten nie jest dostatecznie widoczny w  dys-
kusjach i decyzjach dotyczących planów inwestycyjnych 
w  sektorze wytwarzania. Jakie powinny być podjęte
działania wobec tego zagrożenia?

– P. Smoleń: – Ten wskaźnik 550 kg/MWh nie wiadomo,
w którym momencie się pojawił, z jakimi intencjami. To jest 
na razie propozycja, którą należy negocjować. Powtarzam – 
wróćmy do zdrowego konkurowania między technologiami. 
I wtedy, w istocie, wrócimy do punktu gdzie cena energii na 
rynku dobrze skonstruowanym zapewni nam komfort inwe-
stycyjny. Wówczas odpuścimy sobie dyskusję o rynku mocy, 
który subsydium nie jest, ale jest naprawianiem ułomności 
obecnego „rynku” energii. Wtedy energetyka może przestać 
być obszarem gdzie decydują głównie działania lobbingo-
we, polityczne i stanie się na powrót branżą gdzie decydu-
ją kryteria biznesowe.

– K. Szynol: – Przy rewizji ETS mówi się już nawet nie
o  emisyjności 550 kg CO2/MWh, a  nawet o  450 kg. To ewi-
dentny efekt działalności lobby gazowego i  innych, które
zmierzają do wyeliminowania węgla z energetyki. M.in. dąży 
się także do konwersji elektrowni węglowych na biomasowe. 
Od tej polityki nie uciekniemy, będziemy musieli z nią wal-
czyć, negocjować ją. Jakiś standard na pewno się pojawi. Naj-
ważniejsze dla nas jednak by nie obejmował on instalacji ist-
niejących, a dotyczył tylko nowych. I sądzę, że dla instalacji
starych będzie możliwe odejście od tych standardów.

– Dla nowych bloków standard 750 kg CO2/MWh jest do 
przyjęcia. Tylko jak one zaczną pracować jako regula-
cyjne, to o tym wskaźniku można zapomnieć. Czeka nas 
zatem wiele pułapek, przed którymi nie wiemy nawet
jak się bronić. 

– S. Poręba: – Nie ma żadnego uzasadnienia aby jednost-
kowe źródło było obarczone jakimiś limitami emisji GHG, 
emisja ta nie oddziałuje lokalnie jak emisja zanieczyszczeń. 
Takie podejście ogranicza możliwości optymalizacji kosztów 
ograniczania emisji CO2. Jeżeli chcemy realizować Politykę 
Klimatyczną, to redukcja ma dotyczyć całej UE, a jak określo-
ne wymogi spełnią poszczególne kraje, czy obszary, to po-
winna być ich sprawa. Do tego dążyli Anglicy, takie nadzieje 
dawały niektóre ustalenia i dokumenty unijne. 

– K. Szynol: – Zdecydowanie jestem za takim podejściem
do sprawy. 

– M. Duda: – Jeżeli ma się już ustalać jakieś limity CO2 czy
gazów cieplarnianych, to oczywiście w skali kraju. Nie zapo-
minajmy jednak, że wypełnianie tego rodzaju kryteriów od-
bywa się poprzez indywidualne obiekty. Dla indywidualnych 
obiektów popierałbym stanowisko, aby „nie tykać” istnieją-
cych obiektów. Natomiast należy wprowadzać ograniczenia 
dotyczące emisji dla nowych obiektów. To jest jedyne racjo-
nalne podejście. Rzecz w tym, czy pójdzie na takie rozwiąza-
nie KE.

– W. Szulc: – W miesiącu styczniu, u naszego sąsiada, czyli
w Niemczech (o dużym udziale w mixie energetycznym źró-
deł odnawialnych), było kolejnych 10 dni, gdy 40 tys. MW za-
instalowane w  wiatrakach nie produkowało energii. Ceny 
energii, o czym mówiliśmy wcześniej, poszły w górę, wszyst-
kie elektrownie węglowe zostały uruchomione i pracowały, 
podobnie jak jądrowe. Jeśli nie będzie za kilka lat np. elek-
trowni jądrowych, a  znów zdarzy się podobna sytuacja, to 
gdzie ta energia będzie produkowana ?

– S. Krystek: – A skąd wiadomo, że nie będzie elektrow-
ni jądrowych? W Szwecji powiedziano, że ich nie będzie i co?

– W. Szulc: – Sądzę, że ta sytuacja pobudzi Niemców do re-
fleksji i zadania sobie pytania: a jak w przyszłym roku w stycz-
niu i  w  kolejnych latach znów zdarzy się to samo, to skąd 
wziąć energię, może z polskich elektrowni węglowych?

– M. Duda: – To, że potrzeba będzie elektrowni węglo-
wych, jako działających źródeł systemowych, nie ulega wąt-
pliwości. I nie tylko dla nas, ale także dla takich krajów jak np. 
Niemcy. Duńczycy też mówią, że muszą utrzymywać elek-
trownie węglowe. Trzeba do tego przekonać KE. Należy so-

Waldemar Szulc 
– Dyrektor Towarzystwa 

Gospodarczego 
Polskie Elektrownie

Paweł Smoleń 
– Członek Zarządu 

ERBUD S.A. 
ds. Energetyki i Przemysłu
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bie przy tej okazji odpowiedzieć na pytanie: jakie źródła wę-
glowe? Czy zmodernizowane istniejące, czy nowe?

– Od pewnego czasu, w  przypadku bloków parowych
na węgiel, przeważa technologia bloku o  mocy około
1000 MW na nadkrytyczne parametry pary. Czy to jest
rzeczywiście dobry standard dla krajowego systemu
energetycznego? Blok taki wykorzystywany do regula-
cji mocy, a więc bardzo często pracujący przy znacznym 
niedociążeniu przestaje być blokiem o  parametrach
nadkrytycznych, a  jego sprawność znacznie się obni-
ża. Czy z punktu widzenia wielkości krajowego systemu 
1000 MW nie jest zbyt dużą jednostką?

– J. Trzeszczyński: – Prawie w  ogóle nie zajmujemy się
majątkiem, którym aktualnie dysponujemy. Od wielu lat mó-
wimy natomiast dużo o blokach, które powstają, bądź mogą 
powstać, nie potrafiąc sformułować komercyjnego uzasad-
nienia ich budowy. W tych warunkach majątek, którym dys-
ponujemy nabiera szczególnej wartości. Może nam dać 
czas na opracowanie, wreszcie, racjonalnego modelu pol-
skiej elektroenergetyki oraz sprawić, że do pracy szczyto-
wej i podszczytowej będziemy wykorzystywali bloki węglo-
we, które się do tego całkiem dobrze nadają. Wiele wskazuje 
na to, że rehabilitacja istniejącego majątku produkcyjnego 
ma szanse na urzeczywistnienie, chociaż aktualnie przewa-
ża medialny szum. Wyłania się jednak z  niego parę rzeczy-
wistych problemów, tj. brak pieniędzy na kolejną moderni-
zację, a  zwłaszcza ekonomicznych korzyści z  pracy bloków 
w  trybie szczytowym i  podszczytowym. Mówi się także, że 
mają to być modernizacje „innowacyjne”. Co to znaczy? Na 
rzeczywiste korzyści będzie można liczyć wtedy gdy zrobi się 
to względnie tanio i profesjonalnie. 

Parę miesięcy temu uczestniczyłem w  Sejmie w  dyskusji 
na temat „rewitalizacji” bloków 200 MW. Wprawdzie nie do-
wiedziałem się, na czym ona ma polegać, z pewną satysfak-
cją jednak zauważyłem, że orędownikami „rewitalizacji” są 
aktualnie ludzie, którzy nie tylko nie kojarzą się z  blokami 
200 MW, ale nie są (dotąd nie byli) zwolennikami konwencjo-
nalnej energetyki opartej na spalaniu węgla. W  kontekście 
Programu 200 plus mówi się także o budowie DUO-BLOKÓW 
mających powstawać w  miejsce dwóch wyłączonych blo-
ków 200 MW. Taki pomysł byłby bliższy „programowi 200 mi-
nus”, chociaż nie mam nic przeciwko budowie bloków DUO 
obok elektrowni, jeśli to projekt dojrzały technicznie i  eko-
nomicznie uzasadniony. Dalsza praca bloków 200 MW, ale 
także 360 MW to także szansa na wykorzystanie kompeten-
cji polskich firm remontowych, diagnostycznych i biur pro-

jektowych. Nikt lepiej od polskich specjalistów nie rozumie 
naturalnego potencjału technicznego tych bloków zwłasz-
cza tych, które modernizowane były dotąd z jego uwzględ-
nieniem. 

– M. Duda: – Zgadzając się w  pełni z  poglądami wygło-
szonymi przez Pana Prezesa Trzeszczyńskiego, zadaję pyta-
nie: ile tych bloków 200 MW miałoby być modernizowane? 
Przecież nie wszystkie. 

– J. Trzeszczyński: – Jeśli Minister Energii sprawę tę prze-
sądził, w  jednym z  wywiadów dla prasy, to z  44 tego typu 
bloków, do remontu „nadaje się” 20.

– K. Szynol: – Operatorzy tych bloków nie czekali na pro-
gram 200 plus tylko w części te bloki już zmodernizowali – 
Połaniec, Jaworzno itd.

– M. Duda: – Czy nie przydałaby się taka analiza, które blo-
ki najbardziej nadają się do modernizacji, które w pierwszej 
kolejności itd.

– W. Szulc: – Sądzę, że najlepiej jest to w  stanie ocenić 
PSE – Operator. Powinno się to także odbywać w  spo-
sób przejrzysty – kto, kiedy, jakie dostanie wsparcie? A  to 
wszystko powinno niejako wypływać z analizy, jaki jest defi-
cyt mocy, w jakim okresie jest do wypełnienia. A wypełnie-
nie tej luki mocy powinno się odbywać w  sposób jak naj-
bardziej efektywny. Operator powinien wskazać nie tylko ile 
potrzeba mocy, ale także w jakim trybie regulacyjnym dany 
blok ma pracować. Powinno być to określone w przejrzysty 
sposób przez PSE, w  warunkach postępowania przetargo-
wego. 

Wiadomo, że powinniśmy mieć 15% zapotrzebowania kra-
jowego pokrytego zdolnościami przesyłowymi z  importu, 
a  85% zapotrzebowania zapewnione przez generację kra-
jową. Dobrze będzie jeżeli Operator wskaże jeszcze w jakich 
miejscach KSE powinna być generowana moc.

– J. Trzeszczyński: – Wspólnie z TGPE oraz specjalistami
wszystkich użytkowników bloków 200 MW w Polsce, w okre-
sie od 2011 r. opracowaliśmy standardy badania oraz oce-
ny stanu technicznego zakładając, że pomogą one zarów-
no zmodernizować je jak również optymalnie eksploatować. 
Opracowane przez nas „Wytyczne przedłużania eksploatacji 
urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200 MW” zacho-
wały nadal swoją wartość zwłaszcza, że w roku ubiegłym zo-
stały zaktualizowane i  poszerzone o  analizę wpływu pracy 
regulacyjnej oraz wpływ środowiska chemicznego. Standar-
dy stwarzają możliwość prostego porównywania informacji, 
kreowania wiedzy powszechnie użytecznej oraz gromadze-
nia wspólnych doświadczeń. To powinno istotnie obniżyć 
koszty dalszej eksploatacji tych bloków oraz zwiększyć bez-
pieczeństwo pracy, także w skali KSE. 

Kazimierz 
Szynol 

– Dyrektor 
Departamentu 

Zarządzania 
Produkcją 
w Tauron 

– Wytwarzanie S.A.

Jerzy Trzeszczyński 
– Prezes Zarządu, Dyrektor 
PRO NOVUM sp. z o.o.
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– S. Krystek: – Modernizacja bloków 200 MW nie może

się odbywać „pod sznurek”. Jej należy dokonywać na miarę 
każdego bloku. Bo przecież każdy w różnym stopniu „dostał 
w kość” i stan każdego jest inny. Niekiedy bywa tak, że star-
sze bloki są w lepszym stanie niż młodsze. Modernizować na-
leży tylko te bloki, które opłaca się modernizować. Jeśli nie, 
to należy je „wyciąć” i, być może, zbudowanie w tym miejscu 
DUO-BLOK-u  będzie miało sens. Oczywiście budowa DUO- 
-BLOK-u  zamiast nadających się do modernizacji bloków
200 MW, nie ma żadnego sensu.

– W. Szulc: – Wytwórcy wiele modernizacji na blokach
200 MW już dokonali i mają świadomość, że każdy z tych blo-
ków jest już inny. TGPE wraz z PRO NOVUM wykonało ogrom-
ną pracę polegającą na ocenie w jakim stanie technicznym 
są różne bloki, co trzeba w nich diagnozować, kontrolować, 
wymienić itd. Pakiet prac jakie trzeba wykonać na każdym 
bloku 200 MW, by wydłużyć jego bezpieczną pracę z oczeki-
waną dyspozycyjnością o kolejne 100 tys. h, będzie inny. To 
powinien ocenić właściciel bloku mając do dyspozycji uni-
wersalny standard modernizacji opracowany dla wszystkich 
bloków. Następny etap, to wybór technologii i  dostawców 
technologii do konkretnej jednostki wytwórczej, zapewnia-
jący ponoszenie jak najniższych nakładów.

– Czy zatem mamy się obecnie skupić na realizacji pro-
gramu 200 plus, czy na budowie nowych bloków – takie 
plany zgłasza strona rządowa?

– Z. Słomczyński: – Z naszej dotychczasowej dyskusji wy-
nika, że brak jest mechanizmów pozwalających racjonalnie 
poukładać wytwórców na rynku. To samo dotyczy zresztą ca-
łego zaplecza remontowego i  modernizacyjnego energe-
tyki. Powstał program 200 plus, nadal zaś nie ma narzędzi 
jego realizacji. Zgadzam się z niektórymi moimi przedmów-
cami, że DUO-BLOKI to nie jest najlepszy pomysł. PSE opu-
blikowały raport, z którego wynika, że w 2023 r. skończą się 
operatorskie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. Jednocześnie, PSE nie posiada żadnych 
instrumentów nacisku by wymusić budowę nowych mocy. 
Kiedyś w dokumentach było zapisane kto odpowiada za bez-
pieczeństwo energetyczne kraju. Dziś takich zapisów nie ma.

– A. Patrycy: – Nie zgadzam się, że jesteśmy bezbronni.
Gdy PSE wykaże, że istnieje niebezpieczeństwo zaistnienia 
braku mocy wówczas Prezes URE może ogłosić przetarg na 
taką moc. Mówimy krytycznie o rynku sterowanym przez po-
lityków. Równocześnie, chcemy opłaty za moc, czyli w grun-
cie rzeczy pomocy publicznej. A  dlaczego PSE, Prezes URE, 
dystrybutorzy energii nie mieliby ogłosić przetargu na moc, 
w odpowiedniej regulacji? Wtedy tego rodzaju działanie by-
łoby w obszarze rynku mocy działaniem rynkowym. Oczywi-
ście wygrywającym przetarg trzeba dać kontrakt długoter-
minowy na dostawy mocy. 

– S. Krystek: – Gdyby nie naciski polityczne, ENEA nie pod-
jęłaby decyzji o inwestycji w Ostrołęce, na której będzie mu-
siała stracić.

– A. Patrycy: – Sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu.
Widziałem opracowanie, z którego wynika, że w 2030 r. cena 
uprawnień do emisji CO2 będzie wynosiła 50 euro za tonę. 
Mówimy o  programie 200 plus, o  nowych blokach węglo-
wych, a jak zaczniemy płacić za emisję CO2, to żaden z blo-
ków węglowych nie wygra konkurencji z  innymi źródłami 
energii.

– S. Poręba: – Ja bym proponował by patrzeć na rzeczywi-
ste koszty materialne i wtedy zobaczymy gdzie się nam za-
czyna rzeczywista konkurencja. Energia z  wiatraków z  ma-
gazynami energii w  obecnych technologiach to 700–800 
złotych za MWh. Energia ze szczytowych elektrowni gazo-
wych ma podobny koszt. Węgiel zatem przy cenie za tonę 
uprawnień do emisji CO2 do poziomu 60–70 euro nadal so-
bie radzi w konkurencji z  innymi źródłami. To wszystko po-
winno zostać poddane analizom w  oparciu o  rzeczywiste 
koszty materialne. Z  drugiej zaś strony produkcję energii 
trzeba poddać konkurencji, bo ta owocuje obniżką kosztów. 

Przy wypracowywaniu nowych rozwiązań modernizacyj-
nych, proponuję skorzystać z proponowanego przez NCBiR 
modelu DARPA. Amerykanie go stosują od wielu lat w  róż-
nych formach i są nadal przed resztą świata. 

Wyolbrzymiana tu była rola Operatora. Nigdzie na świecie 
nie odpowiada on w energetyce „za wszystko”. Taka nadmier-
na odpowiedzialność ogranicza zakres podejmowanego ry-
zyka i optymalny rozdział produkcji. 

– M. Duda: – Kolejny problem. Obowiązujący system prze-
targów powoduje odłożenie terminów realizacji inwestycji. 

– P. Smoleń: – To ostatnio specyfika inwestycji w energe-
tyce. Tu termin inwestycji nie wyznacza planowany rozsądnie 
czas potrzebny na jej wykonanie, ale wynik przedłużających 
się nawet latami postępowań przetargowych i  momentu 
wejścia w życie nowych norm środowiskowych, które inwe-
stycja ma pozwolić wypełnić. Mamy więc sztywny moment 
zakończenia i przesuwający się moment rozpoczęcia. Czasu 
na inwestycje zostaje coraz mniej, często już nierealistycznie 
mało i stąd tyle opóźnień na projektach. 

– Z. Słomczyński: – W ub.r. Izba zorganizowała konferencję 
nt. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych w obsza-
rze energetyki, w  której miałem przyjemność uczestniczyć. 
Przy okazji spotkałem się przedstawicielami służb zakupo-
wych z  grup energetycznych. Rozmawiałem z  nimi na te-

Marian
Bosowski

– Zastępca 
Dyrektora 

Generalnego 
Izby

Prof. dr hab. inż. 
Janusz Lewandowski 

– Politechnika Warszawska 

Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby 



przegląd energetyczny I marzec 2017 I 19


    D

YSK
U

SJA
  R

ED
A

KCYJN
A

mat wpisywania do dokumentów przetargowych wszelkich 
najdrobniejszych ryzyk i  związanych z  nimi kar umownych, 
co generuje wzrost cen. Oczywiście ryzyk nie można pomi-
jać, zarządzanie ryzykiem to poważny problem, ale należy się 
nim dzielić, a nie zrzucać go jedynie na dostawcę. Nie nawo-
łuję by odstąpić od przetargów – należy je zracjonalizować.

– M. Bosowski: – Katalog Dobrych Praktyk w  zamówie-
niach publicznych jest dokumentem opracowanym i wdra-
żanym przez Izbę. On nie jest „dekalogiem” objawionym na 
stałe. Od wczoraj rozpoczęliśmy drugą rundę rozmów z de-
partamentami zakupów w  koncernach energetycznych, by 
ten Katalog udoskonalić. On wychodzi naprzeciw dzisiej-
szej polityce rządowej, która ma na celu uaktywnienie do-
stawców i producentów z rynku lokalnego. Należy spodzie-
wać się, że w miesiącach najbliższych ten dokument zostanie 
udoskonalony. A celem naszym jest, nie wiem czy realnym, 
ale do tego dążymy, by dokument ten stanowił załącznik do 
procedur przetargowych obowiązujących w energetyce.

– S. Poręba: – Sądzę, że warto korzystać w  tej materii
z praktyk stosowanych w Niemczech.

– M. Duda: – W podsumowaniu tej dyskusji istotne, wyda-
je mi się, jest przekonanie Komisji Europejskiej do tego, że 
powinniśmy uwzględnić priorytet konieczności funkcjono-
wania w systemie źródeł, które mogą przysłużyć się do opa-
nowania sytuacji, gdy w owym systemie nastąpią z jakiegoś 
względu zaburzenia. I takimi źródłami z konieczności i z eko-
nomii, w  warunkach polskich, muszą być źródła węglowe. 
Musimy mieć określony pogląd wynikający z analiz, jakie blo-
ki powinny być rewitalizowane i ile oraz o jakiej mocy i wła-
ściwościach powinny być budowane. Wszystkie zaś opłaty 
związane z zabezpieczeniem systemu elektroenergetyczne-
go nie powinny mieć charakteru pomocy publicznej lecz być 
opłatą za usługi systemowe – o to powinniśmy walczyć w KE.

– K. Szynol: – Mówiliśmy tu, że przez wiele lat nie docze-
kaliśmy się w Polsce prawdziwej polityki energetycznej. Inne 
kraje takie dokumenty dotyczące skoordynowanej polityki 
w zakresie energii i klimatu mają od dawna. Jeżeli różne orga-
nizacje działające w obszarze energetyki nie są zapraszane do 
opracowania takiego dokumentu, to niech się same wproszą.

– W. Szulc: – My, jako TGPE właśnie się już wprosiliśmy.
Już dwukrotnie uczestniczyliśmy w rozmowach na ten temat 
w Ministerstwie Energii. Była akceptacja co do tego, że po-
trzebna jest procedura, która pozwoli skoordynować przygo-
towania do opracowania zintegrowanego krajowego planu 
dla energii i klimatu. Byłby to dokument szerszy niż polityka 
energetyczna. Co z tego będzie?

– Dziękujemy za rozmowę.

Marian 
Bosowski 

– Zastępca 
Dyrektora 

Generalnego 
Izby
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    DYSKUSJA  REDAKCYJNA Prof. dr hab. inż. 
Krzysztof

Badyda
– Dyrektor

Instytutu
Techniki Cieplnej

Politechniki
Warszawskiej

Jednym z  najistotniejszych wyzwań stojących przed 
krajową elektroenergetyką jest zapewnienie pewności 
zasilania w  warunkach wzrostu zapotrzebowania i  ilo-
ści energii elektrycznej wytwarzanej w  nieregulowanych 
źródłach odnawialnych. Już dziś moc elektrowni wiatro-
wych i słonecznych przekroczyła 6 tys. MW, a problemy bi-
lansowania systemu elektroenergetycznego pojawiają się 
zarówno w  szczytach obciążenia przy braku wytwarza-
nia w OZE, jak i w głębokich dolinach przy dużej produk-
cji OZE. Moc regulacyjna jaką dysponuje operator w tzw. 
JWCD (Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana) 
to ok 25 tys. MW, ale z tego prawie 50% stanowią wyeksplo-
atowane bloki 200 MW. Trwa dyskusja nad uzupełnieniem 
spodziewanego w bliskim czasie ubytku mocy systemowej.

Kolejne ok. 16 tys. MW to tzw. jednostki nJWCD (nie 
JWCD), które nie uczestniczą w procesie regulacji systemu, 
z czego około 9 tys. MW to turbiny ciepłownicze, w przewa-
żającej części przeciwprężne. Czy zatem najtańszym spo-
sobem na pozyskanie dla KSE mocy regulacyjnej nie by-
łoby wykorzystanie tego potencjału poprzez dostosowanie 
turbin ciepłowniczych do pracy kondensacyjnej lub pseu-
do kondensacyjnej oraz powszechne wyposażenie syste-
mów ciepłowniczych w magazyny ciepła?

Na to i inne pytania mieliśmy nadzieję uzyskać odpowie-
dzi w kolejnej edycji dyskusji redakcyjnej na łamach „Prze-

glądu Energetycznego”, organizowanej przez Izbę Go-
spodarczą Energetyki i  Ochrony Środowiska, tym razem 
poświęconej potencjalnej roli turbin ciepłowniczych w re-
gulacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, pod 
hasłem „Rola turbin ciepłowniczych w regulacji Krajowe-
go Systemu Elektroenergetycznego?”

W dyskusji udział wzięli:
–  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda – Dyrektor Instytutu

Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej,
–  Szymon Czechowski – Dyrektor Biura Izby w Izbie Ener-

getyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
–  Dr Mirosław Duda – ARE,
–  Jerzy Dudzik – Dyrektor Departamentu Usług Operator-

skich w PSE S.A.,
–  Andrzej Goździkowski – Prokurent w  Energetyce Ciepl-

nej Opolszczyzny,
–  Waldemar Szulc – Dyrektor TGPE,
–  Wojciech Wójtowicz – Zakład Elektrociepłowni, Kierow-

nik Zakładu w  Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.,
GRUPA AZOTY,
Stronę redakcyjną reprezentowali: Prof. dr hab. inż. Ja-

nusz Lewandowski, Politechnika Warszawska – modera-
tor dyskusji oraz Sławomir Krystek – Dyrektor Generalny 
Izby.

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Rola turbin ciepłowniczych 
w regulacji Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego
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– Podczas poprzedniej dyskusji rozmawialiśmy nt. co
zrobić ze starym, ogromnym potencjałem wytwór-
czym jakim dysponuje polska elektroenergetyka, jak
wykorzystać go do celów regulacyjnych. Ta dyskusja
była na tyle intensywna i  obszerna, że zabrakło cza-
su aby zająć się ciepłownictwem. Ono także dysponu-
je znacznym majątkiem, który, być może, także moż-
na wykorzystać inaczej niż dotychczas. W ten, niejako 
naturalny sposób narodził się temat dzisiejszej dysku-
sji. I pierwsze pytanie: Moc przeciwprężnej turbiny cie-
płowniczej całkowicie, a turbiny upustowo – konden-
sacyjnej w  znacznym stopniu zdeterminowana jest
zapotrzebowaniem na ciepło użytkowe. Czy z punktu
widzenia operatora systemu elektroenergetycznego
jest to jedyne techniczne uwarunkowanie uniemożli-
wiające wykorzystanie ciepłowniczej jednostki wy-
twórczej jako JWCD?

– J. Dudzik: – Na rzecz całą należy patrzeć z dwóch punk-
tów widzenia: korzyści dla systemu i korzyści dla wytwór-
ców. Na pewno nie chodzi o  uzyskanie regulacyjności 
w wymyślny sposób za ogromne pieniądze. To musi być re-
gulacyjność ekonomicznie uzasadniona. Operatorowi cho-
dziłoby tu o możliwość zmian obciążenia zgodną z potrze-
bami systemu. Są dwie sytuacje, w których wykorzystanie 
tych źródeł byłoby korzystne dla systemu, a w perspekty-
wie, być może, opłacalne dla wytwórców. Pierwsza sytuacja 
– dotyczy obniżenia produkcji energii elektrycznej w okre-
sie niskiego zapotrzebowania. W warunkach dalszego roz-
woju energetyki wiatrowej należy liczyć się z coraz większą 
liczbą nocy, podczas których wyczerpany zostanie poten-
cjał zaniżenia produkcji elektrowni kondensacyjnych. Ak-
tualnie koszt związany z  obniżeniem produkcji energii
elektrycznej elektrociepłowni jest znaczny z uwagi na ko-
nieczność utrzymania alternatywnej produkcji ciepła (ko-
tły wodne).

Druga sytuacja – dotyczy wykorzystania potencjału elek-
trociepłowni w okresie letnim. W tym okresie odstawiana 
jest zdecydowana większość jednostek pracujących w sko-
jarzeniu. Tylko niektóre z nich przystosowane są do pracy 
w tzw. „pseudokondensacji”. Jest tu spory potencjał, który 
w  przyszłości może być opłacalnie wykorzystany zwłasz-
cza, że krytycznym okresem z punktu widzenia wystarczal-
ności krajowych zasobów wytwórczych wcale nie jest zima 
tylko lato. 

Samo hasło, że trzeba zwiększyć regulacyjność syste-
mu, choć absolutnie słuszne, nie oznacza nic. Musi być ono 
wsparte argumentami ekonomicznymi. Jeżeli np. w dolinie 

nocnej cena spadnie do zera i nie zdarzy się to dwa razy do 
roku tylko co drugi weekend, będzie to wówczas rzeczywi-
stym bodźcem skłaniającym do opłacalnych działań inwe-
stycyjnych – np. budowy akumulatorów ciepła.

– M. Duda: – Przystosowanie jednostek ciepłowniczych
do pracy elastycznej, regulacyjnej w  systemie rzeczy-
wiście kosztuje, ale wszystkie zmiany kosztują. Problem 
w tym, na ile te koszty są zasadne i czy systemowo zwró-
cą się? Aby odpowiedzieć na te pytania konieczna jest 
stosowna analiza w skali systemu. Ona nie jest jednak wy-
starczająca. W następnej kolejności trzeba przejść do ana-
lizy konkretnych obiektów ciepłowniczych. I dopiero wte-
dy okaże się czy jakakolwiek przebudowa układu, w tym 
np. turbiny z  przeciwprężnej na upustowo-kondensacyj-
ną, z  dobudowaniem magazynu ciepła ma sens. W  isto-
cie, stwierdzenie sensowności, czy też nie, tego rodzaju 
działań będzie możliwe dopiero wtedy gdy uzyskamy ja-
sność co do tego jak ostatecznie będzie wyglądał rynek 
mocy i  jakie przychody może uzyskać elektrociepłownia 
ze sprzedaży mocy.

– Czy po stronie Operatora jest możliwa wycena war-
tości cech wyartykułowanych ustami jego przedstawi-
ciela jakich oczekiwałby on od elektrociepłowni?

– J. Dudzik: – To jednak powinien załatwić rynek mocy
i  rynek energii. Ciekawy problem do rozwiązania – jaką 
moc na rynku mocy będą mogły zaoferować elektrocie-
płownie?

– Zatem wszystko zależy od tego jak ten rynek będzie
wyglądał, jak zostanie sformalizowany. I można sobie 
wyobrazić, że potencjał jaki wystawią na rynku mocy
elektrociepłownie wyniesie „0”, bo postawionych wy-
magań nie będą mogły spełnić.

– S. Krystek: – W Polsce elektrociepłownie nie wykonują
funkcji regulacyjnych, bo nie chce tego PSE i KDM. Najpro-
ściej bowiem dla nich jest nie stawiać stosownych wyma-
gań elektrociepłowniom. Jako, swego czasu, członek Rady 
Nadzorczej Elektrociepłowni Zielona Góra uczestniczyłem 
w  podejmowaniu decyzji o  budowie bloku gazowo-pa-
rowego. Najpierw odwiedziliśmy wiele elektrociepłowni 
w Szwecji i Danii. Tam wszystkie elektrociepłownie posia-
dają akumulatory ciepła. W Polsce ma je kilka, a dużego – 
nie ma żadna. Dlaczego rzecz ma się inaczej tam, a zupeł-
nie inaczej u nas. Bo w tamtych krajach są duże różnice cen 
na energię elektryczną w nocy i w dzień. Strona techniczna 
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nie ma tu żadnego znaczenia. W Danii blok parowo-gazo-
wy o mocy 120 MWe był codziennie odstawiany o godz. 22 
i uruchamiany o godz. 6 rano. W Polsce też można to zro-
bić, musi się to jednak opłacać. Na razie się nie opłaca. Bu-
dowa dużych akumulatorów ciepła, to jeden ze sposobów 
na dostosowanie polskich elektrociepłowni do pracy regu-
lacyjnej w systemie elektroenergetycznym.

– Uniezależnienie mocy turbiny ciepłowniczej od za-
potrzebowania na ciepło wymagałoby wyposażenia
instalacji w  upusty i  układ kondensacji (lub pseudo-
kondensacji) oraz magazyn ciepła. Pierwszy z  ukła-
dów pozwoliłby na pracę turbiny niezależnie od zapo-
trzebowania na ciepło, a drugi jej odstawienie nawet
w przypadku występowania potrzeb na ciepło użytko-
we. To oczywiście model teoretyczny. Czy i jak w real-
nych krajowych warunkach możliwa jest budowa ta-
kich układów?

– K. Badyda: – Wspomniane tu zostały możliwości tech-
nologiczne elektrociepłowni związane jedynie z  turbina-
mi parowymi. Nie zapominajmy jednak o energetyce, która 
w Polsce zapewne jeszcze się rozwinie, a opartej na gazie 
ziemnym. Czyli o układach z turbinami gazowymi, których 
obecnie zainstalowanych jest 1000 MW, a w latach następ-
nych będzie zauważalnie więcej. Tam tkwią możliwości ela-
stycznej pracy. Np. praca na tzw. gorący komin, pod warun-

kiem, że został zbudowany. Takich obiektów jest w Polsce 
kilka. Tam turbina gazowa może pracować bez skojarzenia. 
W  układach z  turbinami gazowymi jest możliwość wpro-
wadzenia dopalania, co daje nam możliwość wyłączenia 
turbiny gazowej i „puszczenia” samodzielnie części paro-
wej bloku gazowo-parowego albo w tzw. układzie turbiny 
gazowej z odzyskiem ciepła samego wymiennika spaliny-
-woda. Takie rozwiązania bywają stosowane, choć nie przy-
pominam sobie by w Polsce miało to miejsce. To, że gdzieś
układ dopalania funkcjonuje, to nie znaczy, że równocze-
śnie stworzono możliwość pracy bez turbiny gazowej. Za-
tem komponent gazowy w  naszych rozważaniach należy
także uwzględnić.

– A. Goździkowski: – Reprezentuję podmiot, który dys-
ponuje m.in. turbiną gazową, silnikami gazowymi oraz 
turbiną przeciwprężną. Przysłuchując się tej dyskusji nie 
dostrzegam problemów technicznych czy też technolo-
gicznych z  elastyczną produkcją energii elektrycznej za-
równo w  turbinach przeciwprężnych, jak i  układach ga-
zowych. Grupa kapitałowa ECO posiada 26 systemów 
ciepłowniczych, a największy z nich znajduje się w Opolu 
i ma 200 MW. To znacznie mniejsza skala niż systemy i elek-
trociepłownie w  takich miastach jak Warszawa, Wrocław 
czy Poznań. Jeżeli weźmiemy przykład Kutna, gdzie dys-
ponujemy trzema silnikami, każdy o mocy 2 MWt i 2 MWe 
to regulacja może odbywać się kaskadowo od 6  MW do 
zera. Tylko jest pytanie: w  którym momencie bilansu cie-
płowniczego dokonujemy takich operacji? Gdy dokonuje-
my ich przy temperaturze 0 – minus 5 stopni to wszystko 
gra. Natomiast gdy system ciepłowniczy ma pokryty bilans 
„na styku”, to jest problem z wyłączeniem takiego silnika, 
gdyż musi on produkować ciepło. W  układzie gazowym 
nie da się odłączyć części elektrycznej od cieplnej (z wyjąt-
kiem pracy na „gorący komin”, która jest zjawiskiem niepo-
żądanym). Natomiast zupełnie inaczej ma się rzecz z paro-
wą turbiną przeciwprężną, gdyż kocioł i turbina są to dwa 
niezależne urządzenia. Parę można skierować za pośred-
nictwem stacji redukcyjnej na wymienniki i regulacyjność 
wówczas wynosi 0-100%. Konfigurując systemy ciepłow-
nicze po stronie wytwarzania, tak się powinno je konstru-
ować by zapewnić dostawy w  szczytach, które są bardzo 
krótkie, albo też „zdejmować” produkcję w  dolinach. Jest 
tylko problem ile taka usługa może kosztować? Kiedy opła-
ca mi się produkować prąd, a kiedy się nie opłaca? W cie-
płownictwie szczyty zapotrzebowania zazwyczaj wystę-
pują w nocy, a w przypadku energii elektrycznej w dzień. 
Tym faktem można w pewien sposób grać dążąc do uzy-
skania korzyści ekonomicznych. Jeżeli natomiast chodzi 
o kotły wodne, to koszty zmienne ich uruchomienia wca-
le nie są takie duże. Chodzi raczej o niechęć, albo też uzy-
skanie wyższej zapłaty za tę usługę. To wydaje się możliwe
do uregulowania.

– K. Badyda: – Jeżeli mówimy tu o  różnych możliwo-
ściach technologicznych to warto wspomnieć, że wie-
le elektrociepłowni dysponuje układami dochładzania 
wody sieciowej. To synonim pseudokondensacji. W  wielu 
obiektach istnieją chłodnice powietrzne. Dzięki temu moż-
na sztucznie powiększyć ilość ciepła odbieranego z  czło-
nu ciepłowniczego. W układach silnikowych daje to moż-
liwość pracy czysto generacyjnej. Jak więc widać, paleta 
możliwości jest duża.

– J. Dudzik: – Nie bardzo podoba mi się, że inwestycje
uelastyczniające pracę elektrociepłowni traktuje się jako 
usługę na rzecz systemu. Otóż takich usług w swoim kata-
logu Operator nie ma. 

Wydaje mi się, że tego typu nakłady powinny być po-
noszone dla zapewnienia ekonomicznej pracy elektrocie-
płowni a  ich zwrot wynikać z dodatkowych korzyści osią-
ganych na rynku energii i rynku mocy. Oczywiście będzie 

Dr Mirosław Duda 
– ARE

Jerzy Dudzik 
– Dyrektor Departamentu 

Usług Operatorskich 
w PSE S.A.
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to możliwe przy dużo większej niż obecnie zmienności 
cen energii oraz wykorzystaniu potencjalnych możliwości 
uczestnictwa w rynku mocy. 

– S. Krystek: – Budujemy kolejne bloki o mocy 1000 MW, 
które po 25. latach się nie zwrócą. Pozostaną koszty osie-
rocone. Gdyby taką samą moc wybudować w  elektrocie-
płowniach, to te koszty osierocone byłyby znacznie mniej-
sze, ale by były. Dzisiaj wszelkie inwestycje w  energetyce 
nie opłacają się. Wiele także można by zrobić w  elektro-
energetyce, gdyby zmieniono mentalność elektroenerge-
tyków. Przecież np. gdyby zbudować połączenie i  grzać 
miasto Rybnik z  Elektrowni Rybnik, to w  sposób znaczny 
wzrosłaby jej sprawność i w dłuższym okresie to musi się 
elektrowni opłacać. Elektrownia to duża fabryka ciepła. Po-
łaniec jest grzany z elektrowni a Kozienice nie – w mieście 
jest ciepłownia – dlaczego?

– W. Szulc: – Dziś rzecz nie jest w  uwarunkowaniach 
społeczno-politycznych jak w przeszłości, lecz w zasadach 
ekonomii. Elektrociepłownię buduje się wtedy, gdy jest za-
potrzebowanie na ciepło. Najpierw ocenia się zapotrzebo-
wanie w systemie ciepłowniczym , później może powstać 
ciepłownia, która ma je pokryć. Jeżeli przy okazji wytwa-
rzania ciepła inwestor chce również produkować energię 
elektryczną w skojarzeniu, to się buduje elektrociepłownię. 
Wielkość mocy elektrycznej turbogeneratora jest dostoso-
wana do zapotrzebowania mocy na ciepło. To optymalny 
sposób wybudowania elektrociepłowni. Nikt więcej, żad-

nymi decyzjami społeczno-politycznymi na to nie powi-
nien wpływać. Te decyzje powinien podejmować inwestor. 
Jeżeli inwestor oceni, że warto zwiększyć moc elektryczną 
elektrociepłowni, to musi być przekonany, że zwiększając 
tę moc elektryczną będzie mógł ją dobrze wykorzystywać 
w opłacalny sposób. W obecnej sytuacji na rynku, nie bę-
dzie mu się to niestety opłacało. Ceny energii są w ogóle 
niskie, a różnice cen energii elektrycznej między szczytem 
a doliną zapotrzebowania są tak niewielkie, że nie opłaca 
się też dobudować akumulatora ciepła. Aby takie decyzje 
wynikały z  ekonomii, musi wreszcie zadziałać prawdziwy 
rynek energii.

– K. Badyda: – To co powiedział mój przedmówca trzeba 
by uzupełnić o  jeszcze jedną kwestię. Poza ekonomią ist-
nieją jeszcze inne narzędzia. Ma je w dyspozycji m.in. Ope-
rator systemu przesyłowego, który daje warunki przyłą-
czenia i uzgadnia z właścicielem budowanego obiektu na 
jakich zasadach kupi od niego prąd. 

Nie do końca jest tak, że jak niektórzy z Panów tu dopo-
wiadają, tylko rynek kupuje prąd. Istnieje w  Polsce parę 
obiektów, gdzie człony kondensacyjne mają duże znacze-
nie. Na nich się „gra” i z tej „gry” korzysta. Jako ITC PW swe-
go czasu optymalizowaliśmy w EC Siekierki pracę zasobni-
ka ciepła i wiem, że na tym zasobniku się zarabia konkretne 
pieniądze. O ile dobrze się nim steruje i umiejętnie gra na 
rynku. 

– M. Duda: – Nikt nie będzie budował elektrociepłowni 
gdy produkcja prądu nie będzie się mu opłacać. Dziś się nie 
opłaca. Natomiast czy sprzedaż mocy będzie się opłacała 
– to się dopiero okaże. Rynek tak powinien być skonstru-
owany, by inwestor dokładnie wiedział na etapie podejmo-
wania decyzji inwestycyjnych, czy jego przedsięwzięcie bę-
dzie miało sens ekonomiczny. 

– W. Szulc: – To może nie wystarczyć, jeżeli na rynku nie 
stworzy się racjonalnej różnicy cen na energię w szczytach 
i dolinach zapotrzebowania.

– Profile zapotrzebowania na ciepło w elektrociepłow-
niach przemysłowych są zupełnie inne niż w  elektro-
ciepłowniach wytwarzających ciepło na potrzeby ko-
munalne. Czy to ogranicza możliwości wykorzystania 
elektrociepłowni przemysłowych? Czy wprowadzenie 
zasobników pary pozwoliłoby zwiększyć ich elastycz-
ność?

– W. Wójtowicz: – Nie wyobrażam sobie, abyśmy nasze 
50-letnie turbiny zaczęli odstawiać, dajmy na to, co week-
end. Jedną z dwóch kondensacyjnych turbin wymieniamy 
aktualnie na nową, która będzie przystosowana do pracy 
regulacyjnej, ale nie przewidujemy jej cyklicznego odsta-
wiania. Układ pracy Zakładu Elektrociepłowni GA ZAP jest 
kolektorowy, priorytetem dla nas jest dostarczanie ciepła 
dla zakładu w postaci par technologicznych. Dostarczamy 
także ciepło do miasta – w sezonie letnim są to niewielkie 
ilości. Mimo że mamy zainstalowanych wiele stacji reduk-
cyjnych, uruchamiamy je tylko w naprawdę nagłych przy-
padkach, przy postoju planowanym lub awaryjnym turbin. 
Jedyna regulacyjność jaką prowadzimy polega na odciąża-
niu członu kondensacyjnego, w zależności od tego na ile 
nam na to pozwalają kotły. Z uwagi na ograniczenia tech-
niczne kotłów i priorytet w dostarczaniu par do technolo-
gii możliwości regulacyjne są mocno ograniczone. Koszty 
uruchomień i odstawień urządzeń może nie są duże w na-
szym przypadku, ale jeśli się doda koszty remontów, które 
niewątpliwe wzrosną w przypadku częstych odstawień tur-
bozespołów, to taka „regulacja” staje się nieopłacalna. Gdy 
regulacja będzie dla nas opłacalna, to będziemy ją wpro-
wadzać. Jeżeli różnica między doliną i  szczytem wynosi 
80 zł za MWh, to nie ma o czym mówić. 

Waldemar Szulc 
– Dyrektor Towarzystwa 

Gospodarczego 
Polskie Elektrownie

Andrzej Goździkowski 
– Prokurent 

w Energetyce Cieplnej 
Opolszczyzny
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– Sz. Czechowski: – Energetyka przemysłowa nie jest

jednolita lecz bardzo zróżnicowana, co polega m.in. na 
stosowaniu różnorodnych technologii. Inna sytuacja ma 
miejsce w  PKN ORLEN w  Płocku gdzie działa nowocze-
sny blok gazowo-parowy, inna w  Zakładach Azotowych 
„Puławy” z tradycyjną technologią. Przysłuchując się Pań-
stwa dyskusji dochodzę do wniosku, że elektrociepłow-
nie komunalne mają, albo też mogłyby mieć spory poten-
cjał regulacyjny w systemie. Energetyka przemysłowa ma 
go znacznie mniejszy. Z  prostej przyczyny – ze względu 
na wymogi produkcji, które są dla niej priorytetem. Jeże-
li urządzenia w przemyśle pracują w pełnej kogeneracji po 
8 tys. godzin w roku, to margines technologiczny w zakre-
sie regulacji KSE istnieje, ale jest mniejszy niż w kogenera-
cji zawodowej. Chociaż, gdyby z  rynku zaczęły napływać 
atrakcyjne sygnały cenowe, być może, skłoniłoby to ener-
getykę przemysłową do podjęcia działań inwestycyjnych 
w tym zakresie.

– J. Dudzik: – To o czym mówimy, że chcielibyśmy u nas
mieć, w  innych krajach robi się. O  akumulatorach cie-
pła w Danii – mówiliśmy. W Niemczech minima technicz-
ne bloków węglowych udało się obniżyć do 20%. Tego nie 
robi Operator, to nie jest żadna usługa. To jest działanie wy-
twórców nastawionych na uzyskiwanie dodatkowych ko-
rzyści na rynku energii. Tego typu działania reguluje rynek. 
Skoro w Polsce rynek energii tego nie reguluje, to oznacza, 
że przy jego konstrukcji popełniliśmy jakiś błąd. 

– Co konkretnie oznacza określenie „jakiś błąd”? Na
czym on polega? Czy i jak można go naprawić?

– W. Szulc: – Często mówi się, że u nas w kraju rynek ener-
gii słabo działa, bo zbyt mała jest różnica cen energii mię-
dzy szczytem i  doliną zapotrzebowania. Moim zdaniem, 
między nami i sąsiednimi krajami różnice w tym względzie 
wcale nie są aż tak duże. Dyrektor Dudzik słusznie powie-
dział, że w  innych krajach jednostki węglowe są bardziej 
elastyczne. Ale trzeba pamiętać, że one zostały wybudo-
wane w ostatnich latach, a większość naszych bloków ma 
po kilkadziesiąt lat. Przerabianie starego autobusu na sa-
mochód wyścigowy, który ma uczestniczyć w rajdach, ni-
komu nie będzie się opłacać bez dodatkowego wsparcia fi-
nansowego.

– J. Dudzik: – Jest parę spraw, które usiłujemy naprawić.
Pierwsza, to urynkowienie kosztów uruchomień. Wyma-
ga to odstąpienia od obowiązującej dziś zasady pokrywa-
nia kosztu prawie wszystkich uruchomień przez Operato-
ra. Koszt ten będzie musiał być odzyskany na rynku energii 
co powinno spowodować zwiększenie zróżnicowania ce-
nowego pomiędzy strefą nocną i szczytową oraz pojawie-
nie się ekonomicznej zachęty do obniżania minimów tech-
nicznych pracy bloków. 

Druga sprawa, której nie udało nam się załatwić, a mam 
nadzieję, że się uda, to uwolnienie ceny rozliczeniowej ope-
racyjnej rezerwy mocy (w  praktyce znaczne podniesienie 
jej maksymalnej wartości). Dynamiczny wzrost ceny ope-
racyjnej rezerwy mocy jest sygnałem o zbliżającym się nie-
doborze zasobów wytwórczych i  pociąga za sobą wzrost 
cen energii elektrycznej na rynkach krótkoterminowych. 
Poprawia to efektywności nakładów ponoszonych na lep-
sze wykorzystanie posiadanego potencjału wytwórczego.

I  wreszcie, sprawa zasadnicza – to występujący w  na-
szym modelu rynku energii permanentny brak zgodności 
pomiędzy godzinowymi wolumenami zawartych umów, 
a  krzywą zapotrzebowania. Oznacza to, że w  warunkach 
polskich nie istnieje potrzeba dostosowania technicznych 
możliwości wytwarzania do rozłożonego w  czasie popy-
tu na energię elektryczną oraz rezerwę operacyjną. Panuje 
przekonanie, że zapewnienie zbilansowania handlowego 
systemu jest obowiązkiem Operatora. I  on to rzeczywiści 
robi, tylko czy jest to rozwiązanie racjonalne? Ponoszone 
przez Operatora koszty są socjalizowane (przenoszone na 
odbiorców w  taryfie) i  nie wywołują poprawnych decyzji 
modernizacyjnych po stronie wytwórców. 

– S. Krystek: – Dzisiaj na energii zarabia się w jej dystry-
bucji. Kiedyś w strukturze ceny energii 70% stanowiło wy-
twarzanie. Dzisiaj niecałe 50%. I dlatego wytwarzanie ener-
gii obecnie nie jest opłacalne.

– W. Szulc: – Dzieje się tak bo nie ma rzeczywistego ryn-
ku energii, tylko jest rynek z  nazwy. Jak można konkuro-
wać z 5–6 tys. MW zainstalowanej mocy, gdy ona połowę 
przychodów otrzymuje tylko dlatego, że jest zainstalowa-
na? W ten sposób ma pokryte koszty stałe.

– Czy wprowadzenie rynku mocy mogłoby spowodo-
wać, że konieczne modernizacje układów ciepłowni-
czych byłyby opłacalne i konkurencyjne w stosunku do 
np. planowanych w ramach programu 200+ moderni-
zacji bloków 200 MW?

– M. Duda: – Najpierw chciałbym rozwiać pewien mit,
że na Zachodzie rynek działa dobrze, a u nas źle. On na Za-
chodzie również działa źle. Bo jeśli na rynku pojawiają się 
ujemne ceny, no to co sądzić o  takim rynku? Projektanci 
rynku energii, a ściślej rzecz biorąc Komisja Europejska do-
strzega, że zmierza on w  ślepy zaułek i  myśli o  pewnych 
zmianach, które i tak następują. Kolejne kraje wprowadzają 

Prof. dr hab. inż. Janusz 
Lewandowski 

– Politechnika Warszawska

Wojciech Wójtowicz 
– Zakład Elektrociepłowni, 

Kierownik Zakładu 
w Zakładach Azotowych 

„Puławy” S.A., 
GRUPA AZOTY

Sławomir
Krystek

– Dyrektor
Generalny Izby
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rynek mocy, choć tak go nie nazywają, a jako opłatę za moc 
oferowaną w systemie. Jeżeli wszystkie te kwestie w obsza-
rze działania, o  którym tu mówimy, nie zostaną uregulo-
wane, to wszelkie nasze dywagacje na temat co się opłaca, 
a co nie, nie mają sensu. Po prostu produkcja w skojarze-
niu musi się opłacać, jeżeli chcemy produkować energię 
elektryczną. A tu potrzebne są odpowiednie ceny nie tyl-
ko energii, ale i mocy.

– W. Szulc: – Mamy w Polsce przeregulowany pseudo ry-
nek energii. „Pseudo”, bo w różnych jego miejscach wpro-
wadza się dodatkowe regulacje, wymagania, dopłaty, by 
podtrzymać bezpieczeństwo systemu. Nikt poza odbior-
cami energii nie chce zrezygnować z dodatkowych dopłat, 
usług, rezerw zimowych, strategicznych itd. W różny spo-
sób nazywane dodatkowe przepływy pieniężne są koniecz-
ne dla utrzymania przy życiu większości jednostek wytwór-
czych, niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa KSE. 
Jeżeli tak jest, to do tego wszystkiego należy dołożyć kolej-
ne narzędzie. Mamy propozycję Programu 200 plus dosto-
sowania jednostek klasy 200  MW do nowych warunków, 
innego reżimu pracy. Dodatkowo należało by uruchomić 
nowy program rozbudowy kogeneracji dostosowanej do 
świadczenia usług dla KSE. Tam gdzie są ciepłownie nale-
żałoby przebudować część z nich na elektrociepłownie, do-
stosowane do świadczenia usług dla KSE.

– S. Krystek: – Moim zdaniem, w niedługim czasie, zmie-
ni się wiele na korzyść kogeneracji. Wchodzi Pakiet Zimo-
wy, EU ETS, to będzie działało na jej korzyść.

– A. Goździkowski: – Ciągle w  tej dyskusji potrącamy 
strunę – skąd wziąć środki na inwestycje? Otóż gdy inwe-
stycja będzie opłacalna, to środki na jej realizację się znaj-
dą, bowiem istnieje szeroki wachlarz źródeł finansowania. 
Problem w  tym, że przy obecnych cenach energii i  paliw 
żadna inwestycja w energetyce się nie opłaca, nawet naj-
korzystniejsze rozwiązanie. Nakłady na jednostkę mocy 
w  wysokosprawnej kogeneracji są mniejsze niż na przy-
kład na budowę nowo powstających bloków energetycz-
nych dużej mocy. A ze względu na efekt skali powinno być 
odwrotnie. Istnieją kraje europejskie, w  których inwesty-
cje w kogenerację opłacają się. Podkreślić należy, że u nas 
koszt ciepła to 15 euro za GJ, w Niemczech – 25, a na przy-
kład w Danii – 35. Wynika to z wewnętrznych uregulowań 
oraz głębokiej świadomości w zakresie aspektów ochrony 
środowiska, które muszą zostać przeniesione w cenę. 

– M. Duda: – Chciałbym przestrzec przed popadnięciem 
w "syndrom Kawęczyna". Z założenia budowano ten obiekt 
jako elektrociepłownię, który nigdy się nią nie stał. Łatwiej 
było wybudować kotły wodne, bo to mniej kosztowało, 

a ciepło sprzedawało się bez problemów, o skojarzeniu zaś 
zapominano. Ten syndrom nadal występuje. Prezydentowi 
miasta chodzi o to by mieć ciepło, a o energię elektryczną 
powinien się przecież martwić kto inny. 

– S. Krystek: – Bloki w Kozienicach, Opolu, Jaworznie bu-
duje się, choć się nie opłacają, bo ktoś kazał je zbudować. 
Podobną moc, w porównywalnym czasie, można by wybu-
dować w elektrociepłowniach. Tylko ten kto buduje wspo-
mniane bloki nie odpowiada za dostawę ciepła tylko ener-
gii elektrycznej. Porównywano tu ceny ciepła w  różnych 
krajach. Tylko proszę porównać ile przy tych cenach, za 
przeciętną pensję tej energii w różnych krajach można ku-
pić. Tego nie można bagatelizować.

– Coraz częściej problemy bilansowania mocy w  sys-
temie związane są z  jej nadmiarem, zwłaszcza w  do-
linach obciążenia w sezonie letnim. Zaczyna pojawiać 
się konieczność wyłączania elektrowni wiatrowych. 
Czy w tej, jak się wydaje narastającej, sytuacji nie by-
łoby racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej 
w  ciepłownictwie, zarówno indywidualnym z  wyko-
rzystaniem akumulacyjnych grzejników, jak i  syste-
mowym z  układami grzania wody sieciowej energią 
elektryczną? Czy jakieś inne rozwiązania buforowe 
wchodzą w rachubę?

– S. Krystek: – Takie rozwiązania są sensowne dla małych 
miejscowości, gdzie nie warto budować kogeneracji, albo 
też dla oddalonych osiedli, posesji, gdzie nie warto budo-
wać sieci ciepłowniczych. Wtedy energię elektryczną po-
winno się sprzedawać dla celów grzewczych po kosztach 
zmiennych, albo stosować systemy akumulacyjne ogrze-
wane w nocy. I to by się w takich sytuacjach opłacało, ale 
nie w miastach.

– W. Szulc: – Uważam, że takie rozwiązania miałyby rów-
nież sens w centrach dużych miast, w zabytkowej zabudo-
wie, gdzie trudno jest wejść z siecią ciepłowniczą, a o wiele 
łatwiej poprowadzić kabel. Nawet gdyby trzeba było prze-
budować wewnętrzne instalacje odbiorcze po to, aby za-
instalować piece akumulacyjne. Takie rozwiązania powin-
ny być jednym z  elementów rozwoju kogeneracji. Warto 
bowiem dopłacić do energii elektrycznej w dolinie nocnej, 
choćby w ramach walki ze smogiem.

– Takich miast, i to dużych, gdzie wchodzenie z siecią 
ciepłowniczą na ich starówki nie jest, z  różnych po-
wodów, możliwe, mamy w  Polsce sporo. Nie mówiąc 
o  tym, że budowa wewnętrznej instalacji ciepłowni-
czej w starych budynkach jest trudna, kosztowna, je-
śli wręcz niemożliwa, bo konserwator zabytków się na 
to nie zgodzi.

– M. Duda: – Rodzi się tu pytanie: ile mamy czasu w roku, 
gdy mamy nadmiar energii? Przydałaby się na ten temat 
stosowna analiza.

– J. Dudzik: – Opłata za energię elektryczną w  nocy 
nie powinna być obciążona składnikami, które wynikają 
z tego, że trzeba coś rozbudować by zaspokoić zapotrze-
bowanie w szczycie. Jeśli odchudzimy cenę o  te składni-
ki, to jaką ona będzie? – nie wiem. Prawdopodobnie doj-
dziemy do kosztów zmiennych wytwarzania, albo nawet 
poniżej.

– M. Duda: – Wszystkie decyzje inwestycyjne dla kon-
kretnych obiektów muszą być zdecentralizowane. Ale me-
chanizmy rynku muszą być takie, aby decyzje na poziomie 
zdecentralizowanym, miały sens. A  obecnie te mechani-
zmy takie nie są. I nie tylko u nas, ale w całej UE.

– Dziękujemy za rozmowę.

 Sławomir 
Krystek 

– Dyrektor 
Generalny Izby
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Zawodowych

Obecnie wytwarzanie energii elektrycznej w  kraju 
w około 79% odbywa się nadal w oparciu o węgiel, w tym 
węgiel brunatny w około 32%. W bieżącej polityce władz 
widzi się w zasadzie tylko węgiel kamienny, aczkolwiek 
nie w skali, która byłaby niezbędna i skuteczna. Węgiel 
brunatny praktycznie nie jest widoczny w  dokumen-
tach oficjalnych władz centralnych, ani zresztą w  me-
diach, co jest pochodną zainteresowania władz. Jedynie 
media lokalne od czasu do czasu poruszają tę problema-
tykę, ale w skali odnoszącej się do zagadnień w miejscu 
eksploatacji złóż węgla brunatnego lub sygnalizowa-
nych zamierzeń przyszłościowych administracji lokal-
nej, które mogą wzbudzać niepokój wyborców lub orga-
nizacji ekologicznych. Jednocześnie, perspektywa ok 20 
lat, w której dojdzie do wyczerpania eksploatowanych 
obecnie odkrywek oraz brak zdecydowanych działań 
w  zakresie przygotowania do eksploatacji potencjal-
nych złóż w rejonie Legnicy i Gubina wyraźnie stwarza 
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 
Jest to związane ze znaczeniem elektrowni na węgiel 
brunatny jako źródeł stabilizujących funkcjonowanie 
systemu, zwłaszcza wobec perspektywy dużego rozwo-
ju niesterowalnych OZE i niejasnych zamierzeń polity-
ków w zakresie energetyki jądrowej.

Niestety, polityka Unii Europejskiej nie sprzyja rozwo-
jowi źródeł energii elektrycznej na węglu brunatnym. 
Drastyczne zapowiedzi dekarbonizacji energetyki, to 
groźna perspektywa dla Polski. Czy należy się z tym po-
godzić czy też próbować wykazywać racjonalność wy-
korzystania dostępnych złóż węgla brunatnego, aby nie 
dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ener-
gii? Zwłaszcza w  świetle danych o  małej skuteczności 
działań zalecanych przez paryską konferencję klima-

tyczną, które cytował prezydent Trump w swojej wypo-
wiedzi o odstąpieniu USA od realizacji ustaleń tej kon-
ferencji.

Mając powyższe na uwadze Izba Gospodarcza Ener-
getyki i  Ochrony Środowiska postanowiła zorganizo-
wać dyskusję o problemach węgla brunatnego w Polsce, 
aby zainspirować decydentów do podjęcia tej tematyki 
w  ramach przygotowań nowej polityki energetycznej 
Polski. Dyskusja odbyła się pod hasłem „Węgiel brunat-
ny – szansa dla energetyki krajowej?”.

W dyskusji udział wzięli:
–  Marian Babiuch – Prezes Zarządu EC „Zielona Góra”

S.A., Wiceprezes IGEiOŚ oraz Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,

–  Andrzej Bik – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Ko-
palni Węgla Brunatnego Sieniawa sp. z o.o.,

–  Jarosław Czyż – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PAK 
Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A.,

–  Robert Gromadzki – Gromadzki Doradztwo Konsul-
ting,

–  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz – Kierownik
Katedry Górnictwa Odkrywkowego w AGH w Krako-
wie,

–  Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – Politechnika
Warszawska,

–  Stanisław Poręba – ERNST & YOUNG,
–  Marian Rainczuk – Dyrektor Oddziału PGE GiEK S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,
–  Jadwiga Sobańska – Burmistrz Złoczewa.

Stronę redakcyjną reprezentowali: Dr Mirosław
Duda, ARE – moderator dyskusji oraz Sławomir Krystek 
– Dyrektor Generalny Izby.

Niżej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Węgiel brunatny 
– szansa dla energetyki krajowej?
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Do tej pory nie przygotowano nowej polityki energe-
tycznej Polski i  w  związku z  tym nie wiadomo, w  ja-
kim stopniu zamierza się wykorzystać rodzime zaso-
by węgla brunatnego. Jakie argumenty powinny być 
uwzględnione w  nowej polityce, aby sprawa węgla 
brunatnego stała się klarowna zarówno dla społeczeń-
stwa, jak i potencjalnych inwestorów?

– Z. Kasztelewicz:  – Branża węgla brunatnego od prze-
łomu polityczno-gospodarczego z 1989 r., nie dostała z bu-
dżetu państwa ani złotówki. Mało kto wie i mało kto to ar-
tykułuje. W przeciwieństwie do branży węgla kamiennego, 
dotychczas niejednokrotnie subsydiowanej i w przyszłości 
zapewne nie da się tego uniknąć, technologia wydobywa-
nia węgla kamiennego metodą podziemną niesie bowiem 
za sobą ogromne zagrożenie i wysokie koszty. Miesiąc temu 
byłem w Kazachstanie w jednej z kopalń. Widziałem pokła-
dy węgla kamiennego eksploatowane metodą odkrywko-
wą  – wydobycie 60 mln ton rocznie, koszt wydobycia jed-
nej tony węgla 5–6 euro. Jak możemy się z  nimi równać 
ekonomicznie?

W Polsce z węgla brunatnego produkowane jest 33–34% 
najtańszej energii elektrycznej. Jest ona o  20–30% tańsza 
niż produkowana z węgla kamiennego. W porównaniu z in-
nymi źródłami energii elektrycznej ten rozziew kosztów na 
korzyść węgla brunatnego jest jeszcze większy. Warto też 
przypomnieć, że w 2016 r. 7% energii elektrycznej pocho-
dziło ze źródeł wiatrowych, 1,5% z wodnych i 2,5% z gazo-
wych.

Jak wygląda sytuacja z obecnie eksploatowanymi złoża-
mi węgla brunatnego w  Polsce? Za rok kopalni Adamów 
nie będzie. Kopalnia Konin ma dwa złoża, które się koń-
czą za 3 lata. Istnieje potrzeba uruchomienia nowych. Je-
żeli do września nie zapadną w tej sprawie stosowne decy-
zje, to także kopalni Konin nie będzie. Kopalnia Bełchatów 
walczy o złoże Złoczew i chyba perspektywy w tym wzglę-
dzie są dobre. Z kolei kopalnia Turów walczy o złoże Gubin. 
Wszyscy chcą, natomiast gminy na tamtejszym terenie mó-
wią „nie”. Mamy złoże Oczkowice  – około 1 mld ton węgla 
brunatnego lepszego niż w Bełchatowie. Mamy złoża koło 
Legnicy  – 14 mld ton węgla brunatnego. W tym ostatnim 
przypadku istnieje ruch oddolny, miejscowa społeczność 
jest przychylna eksploatacji węgla brunatnego. Bierze się 
to, nie wdając się w szczegóły, z jej obawy o przyszłość tam-
tejszego Zagłębia Miedziowego. A nie zapominajmy, że na 
rzecz polskiej miedzi pracuje około 50 tys. osób.

Od lat walczę o  właściwy stosunek władz kraju do wę-
gla brunatnego. Uczestniczyłem w  opracowywaniu Poli-

tyki energetycznej w  latach 2008–2009 i  2014–2015. Rok 
temu byłem współautorem listu do Pani Premier w sprawie 
tzw. „okrągłego stołu dla węgla brunatnego”. Miesiąc temu 
znów napisałem list otwarty do Pani Premier i  paru mini-
strów apelując o podjęcie działań w celu rozwiązania palą-
cych problemów branży odkrywkowej węgla brunatnego, 
a w tym ułatwień w uzyskiwaniu koncesji na wydobywanie 
węgla brunatnego. Od lat proszę o ustalenie złóż strategicz-
nych węgla brunatnego w Polsce. Od lat apeluję o uprosz-
czenie procedur uzyskiwania koncesji na wydobywanie wę-
gla brunatnego itd. itp.

Dzień przed naszą dyskusją od jednego z wiceministrów 
otrzymałem pismo, że w ciągu trzech lat powstanie w Polsce 
polityka surowcowa. Za późno. My się wszyscy powinniśmy 
zastanowić nad przyszłością energetyczną Polski do 2050 r. 
i wybrać ile i jakiej energetyki powinniśmy mieć. Chciałbym 
jednak zwrócić uwagę, że wszystkie kraje posiadające wła-
sne zasoby energetyczne, wykorzystują najpierw je.

 – M. Rainczuk:  – Kopalnia Bełchatów składa się z dwóch 
wyrobisk  – jedno to wyrobisko Bełchatów, natomiast dru-
gie to wyrobisko Szczerców. Wyrobisko Bełchatów jest prak-
tycznie na ukończeniu. Tam zostało około 50 mln ton wę-
gla wysokiej jakości. Wprawdzie koncesja jest do 2020 r., ale 
myślę, że do 2026 r. używalibyśmy tego węgla do „uśrednia-
nia” gorszego, pochodzącego z wyrobiska Szczerców. W su-
mie cała Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów ma jesz-
cze około 650 mln ton węgla, którego, zgodnie z planem, 
powinno wystarczyć do 2038 r. Praktyka ostatnich lat po-
kazuje, że wydobycie węgla jest większe niż planowaliśmy, 
a  więc i  starczyć go może na krócej niż przewidywaliśmy. 
Pierwotnie przewidywaliśmy, że pięć lat przed wyeksplo-
atowaniem złóż, a więc około 2033 r., produkcja węgla spa-
dłaby o około 70%. Przy większym wydobyciu węgla może 
się to stać o 5 lat szybciej, a więc około 2029 r. Wtedy, by 
kontynuować w  Bełchatowie produkcję energii elektrycz-
nej na obecnym poziomie, musielibyśmy mieć przygoto-
wane do wydobycia złoże w  Złoczewie. A  przygotowanie 
złoża do wydobycia to około 10 lat. Zatem znajdujemy się 
w ostatnim momencie przed podjęciem ostatecznych de-
cyzji w  tej sprawie. Reasumując, bez złoża Złoczew, Elek-
trownia Bełchatów przestanie działać w 2038 r., a kilka lat 
wcześniej jej produkcja spadnie o 70%. Przy zwiększonym 
wydobyciu węgla, jak ma to miejsce obecnie, spadek pro-
dukcji o 70% nastąpi jeszcze wcześniej. Przy uruchomieniu 
złoża Złoczew Elektrownia w Bełchatowie działałaby 30 lat 
dłużej, przy mocy o połowę mniejszej niż obecnie. Podjęli-
śmy już pewne działania zmierzające do uruchomienia zło-
ża Złoczew.
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Z  kolei wydobycie węgla w  Turowie będzie trwało do 

2040–2044.
– Z. Kasztelewicz:  – ...ale koncesję na wydobycie węgla

Turów ma tylko do 2020 r. W dodatku „ma na głowie” Cze-
chów, którzy protestują przeciwko dalszemu wydobyciu 
węgla w Turowie, bo to ponoć „psuje” im środowisko. Turów 
musi się więc starać o przedłużenie koncesji na wydobycie. 
Błędem było wydawanie koncesji nie do wyczerpania złoża, 
tylko na jakiś czas.

– J. Czyż:  – W Koninie zrobiliśmy wiele z myślą o przy-
szłości. Zmodernizowaliśmy urządzenia wytwórcze, zainwe-
stowaliśmy w ochronę środowiska m.in. pompownie. Zro-
biliśmy więc swoje. Barierą w dogadaniu się z samorządem 
lokalnym jest uzyskanie przez niego pieniędzy z NFOŚiGW, 
który stawia przeszkody. Przepychanki trwają od wielu lat. 
Wiadomo, że tam gdzie się kopie węgiel, występują szkody 
górnicze. W budżecie kopalni są określone środki, codzien-
nością jest wypłacanie odszkodowań.

Kopalnia Adamów ma potencjał wydobywczy w  Od-
krywce Adamów do 2020 r. i do tego czasu jest koncesja. 
W  związku z  tym, że 1 stycznia 2018 r. zostanie wyłączo-
na Elektrownia Adamów o mocy 600 MW, w samym środ-
ku Polski zostanie wyłączona elektrownia, która mogła by 
być znakomitym regulatorem systemu. Jednak pomimo 
to Kopalnia Adamów nie zostanie zamknięta jednocze-
śnie z elektrownią, ale jeszcze przez około 1,5 roku będzie-
my kopać węgiel i dowozić go do Elektrowni Konin. Trans-

portem samochodowym, bo to niedaleko. W ten sposób do 
wyczerpania koncesji pozyskamy około milion ton. I tak za-
kończy się tam górnictwo i energetyka, chyba że ktoś ze-
chce wykorzystać istniejącą infrastrukturę na innym pali-
wie np. gazie.

Jeżeli chodzi o kopalnię Konin, to zawsze była ona kopal-
nią wieloodkrywkową, i  zawsze działo się tak, że gdy wy-
czerpywała się jedna, powstawała następna. W  ten spo-
sób powstało ich 10. Odkrywka Ościsłowska miała być 11., 
w miejsce dwóch kończących się. Ta nowa odkrywka miała-
by pokryć zapotrzebowanie na węgiel dwóch zmodernizo-
wanych bloków w Elektrowni Pątnów I  (ok. 3 mln ton wę-
gla rocznie). Natomiast odkrywka, na którą mamy koncesję 
do 2030 r. (2,5 mln ton węgla rocznie) zaspokoiłaby zapo-
trzebowanie bloku Pątnowa II. Istniejąca i nowa odkrywka 
umożliwiłaby funkcjonowanie elektrowni do 2035 r. My zro-
biliśmy wszystko, aby nowa odkrywka powstała. Natomiast 
działania urzędnicze, którym w międzyczasie towarzyszyły 
zmiany przepisów, trwają. 

– A. Bik:  – Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa jest,
w odróżnieniu od tych kopalń, o których mówiono tu wcze-
śniej, kopalnią małą. Tam gdzie jest eksploatacja węgla, 
tam jest i ingerencja w środowisko. Dlatego tak ważna jest 
współpraca zarówno z  lokalną społecznością jak i  służba-
mi ochrony środowiska. Po zakończeniu eksploatacji, pro-
wadzona jest rekultywacja, której nie musimy się wstydzić. 
Często zwracamy środowisko w  lepszym stanie niż przed 
rozpoczęciem eksploatacji, nadając obszarom górniczym 
nowe walory użytkowe np. rekreacyjne. O tym trzeba infor-
mować społeczeństwo. Również o tym , że gminy na terenie 
których odbywa się wydobycie węgla brunatnego, należą 
do najbogatszych w Polsce. Społeczności gdzie pracują ko-
palnie i elektrownie wiedzą o korzyściach, jakie płyną z eks-
ploatacji węgla brunatnego. Gorzej jest ze świadomością 
wszystkich aspektów działalności wśród tych społeczności, 
które są niejako przed rozpoczęciem eksploatacji węgla na 
danym terenie. Pełne, prawdziwe światło o  funkcjonowa-
niu górnictwa odkrywkowego powinno być przekazywane 
społecznościom żyjącym w  obszarach występowania złóż 
strategicznych, jak choćby mieszkańcom Gubina, Brodów 
czy Legnicy. 

Kopalnia Sieniawa ma koncesję do 2063 r., w złożach po-
siada około 17 mln ton węgla. Paradoks polega na tym, że 
gdy inne kopalnie zabiegają o uzyskanie koncesji, konce-
sja w Sieniawie jest zagrożona z powodu przygotowywa-
nia przepisów dotyczących jakości paliw stałych. My dzia-
łamy głównie w  obszarze rynku komunalno-bytowego. 
Na rynku tym już kilkanaście lat temu wdrożyliśmy bar-
dzo dobrą technologię spalania odpowiednio selekcjono-
wanych sortymentów węgla brunatnego, które przygoto-
wujemy w  specjalny sposób. W  automatycznych kotłach 
używanych na tym rynku, emisja pyłów i  innych gazów 
jest na poziomie wymagań stawianych dla Świadectwa 
badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Powie-
trze w województwie lubuskim, gdzie koncentrujemy na-
szą działalność, należy do najczystszych w  Polsce. Czy to 
mało? Żąda się całkowitego zakazania spalania węgla bru-
natnego w  sektorze komunalno-bytowym. Jednocześnie, 
planowane jest dopuszczenie do obrotu mokrej biomasy, 
która jest kilkukrotnie bardziej emisyjna niż paliwo zuży-
wane w  technologii jaką wdrożyliśmy. Biomasa ma ładną 
nazwę medialną, natomiast węgiel brunatny budzi złe sko-
jarzenia.

– Z. Kasztelewicz:  – Z  tych dotychczasowych wypo-
wiedzi wynika, że uzyskaniu koncesji na eksploatację wę-
gla brunatnego towarzyszy droga cierniowa. Ministerstwo 
Energii jest zgodne z naszym środowiskiem, że tak dalej być 
nie może, że ten stan rzeczy trzeba zmienić. Rzecz w tym, 
że koncesji nie udziela Ministerstwo Energii, lecz Minister-

Jarosław Czyż 
– Wiceprezes Zarządu 

ds. Rozwoju PAK Kopalni 
Węgla Brunatnego 

Konin S.A.

Robert Gromadzki 
– Gromadzki Doradztwo 

Konsulting
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stwo Środowiska i parę innych resortów. Istniejący stan rze-
czy może doprowadzić do tego, że polskim elektrowniom 
opalanym węglem brunatnym zabraknie paliwa. 

– M. Rainczuk:  – W 2008 r. rozpocząłem pracę jeszcze
w BOT. Były to początki Szczercowa, który rodził się w bó-
lach. Gdyby go nie było, to dziś odkrywka Bełchatów byłaby 
już wyeksploatowana. 

– Z. Kasztelewicz:  – Mamy wszystkie atuty by eksplo-
atować węgiel brunatny – złoża, kadrę, doświadczenie, za-
plecze naukowe i 100 tys. miejsc pracy. Czy mamy to zmar-
nować?

Warto byśmy w tym miejscu usłyszeli głos przedstawi-
ciela samorządu terytorialnego. Jak rzecz cała wyglą-
da z jego punktu widzenia.

– J. Sobańska:  – W 2010 r. na spotkaniu w Bełchatowie
powiedziałam, że „Złoczew czeka”. Czeka, z  moim udzia-
łem, już 7 lat odnotowując wzloty i upadki. Wzloty, bo mo-
mentami wydawało się , że sprawa pozytywnego załatwie-
nia problemów odkrywki jest blisko. Upadki, bo niedawno 
zostałam zmrożona wypowiedzią ministra Piotrowskiego 
na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, który na te-
mat odkrywki wypowiadał się enigmatycznie i raczej pesy-
mistycznie. Samorządy myślą ekonomicznie. Nasza gmina 
jest gminą biedną. Także okoliczne samorządy nie mogą re-
alizować wielu inwestycji, bo nie mają pieniędzy na wkład 

własny. A ludzie oczekują, że będą drogi, praca, będzie roz-
budowywana infrastruktura. My, jako samorząd Złoczewa, 
nie tylko czekamy na uruchomienie odkrywki. Już wiele lat 
temu przewidzieliśmy, że Bełchatów może sięgnąć po nasze 
złoże. Zrealizowaliśmy projekt Złoczewski Obszar Funkcjo-
nalny, którego jądrem jest Złoczewska Strefa Inwestycyjna. 
W naszej gminie, pod Złoczewem, mamy 200 ha gruntów, 
gdzie ludzie bardzo chętnie tę ziemię sprzedadzą. Jest to 
200 ha idealnego terenu pod inwestycje. To się łączy z uru-
chomieniem odkrywki, czemu towarzyszyłoby urucho-
mienie biznesu okołokopalnianego. Chodzi o  rozwój i  to 
zrównoważony rozwój. Z  radością usłyszałam z ust przed-
stawiciela rządu, że do programu uruchomienia odkrywek 
zostaną wpisane nie tylko elementy bezpieczeństwa ener-
getycznego, ale także społeczne i gospodarcze. Dla nasze-
go regionu województwa łódzkiego jest to o  tyle ważne, 
że jest on opóźniony gospodarczo w stosunku do innych. 
W naszej gminie ziemie są bardzo słabe, stąd niewielki opór 
albo jego brak przed jej sprzedażą, bo na tych ziemiach 
nie ma następców. Ludzie mówią:  – Gdy pojawią się miej-
sca pracy, to może nasze dzieci wrócą, wnuki też będą mia-
ły pracę. Nieuruchomienie Odkrywki Złoczew, to zahamo-
wanie rozwoju w Bełchatowie i brak rozwoju w Złoczewie. 
Skutki zaś odwrotności tej sytuacji są oczywiste.

Mam świadomość, że nie wszyscy nasi mieszkańcy są 
w  pełni przekonani o  słuszności uruchomienia odkrywki 
w  Złoczewie. Niepewność, oczekiwanie, przedłużanie się 
decyzji środowiskowych powiększają grono wątpiących. 
Tym bardziej, że pojawiają się „lotne brygady uświadamia-
czy”, że odkrywka to zła rzecz. Najbardziej podatni na takie 
argumenty są przeważnie ludzie, którzy niewiele mają do 
stracenia. Natomiast ludzie dynamiczni, lokalni przedsię-
biorcy oczekują od samorządu działań prorozwojowych. 
Jednocześnie, domagają się informacji co, kiedy się wy-
darzy i  czy się wydarzy. Bo muszą jakoś zaplanować swo-
ją przyszłość. Powołaliśmy stowarzyszenie „Tak dla Kopalni 
Złoczew”. Poczytuję sobie za wielki sukces, że nie tylko te 
samorządy, na terenie których będzie odkrywka, ale także 
okoliczne zgłosiły akces do stowarzyszenia, upatrując im-
pulsów rozwojowych w  tym przedsięwzięciu również dla 
siebie. 

Opory władz przed rozwojem górnictwa węgla brunat-
nego motywowane są przewidywanymi oporami sa-
morządów lokalnych. Wypowiedź Pani Burmistrz sama 
w sobie budująca, z drugiej strony rysuje rzeczywistość 
w zupełnie innym świetle niż widzą ją władze.

– R. Gromadzki:  – W  2011 r. zostało podpisane poro-
zumienie „Tak dla odkrywki”, którego sygnatariuszami były 
samorządy gminy Gubin i  gminy Brody, a  także okolicz-
nych gmin. W 2013 r. Rada Gminy Brody uchwaliła uchwa-
łę intencyjną o przystąpieniu do planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wójt jednak nie realizuje tej uchwały. Rada 
Gminy zaskarżyła te działania, a  raczej brak działań Wójta 
do Wojewody lubuskiego. A ten w tej sprawie nie podejmu-
je żadnych działań. W związku z tym pewne ruchy związa-
ne z planistyką nie zostały wykonane. Na terenie obydwu 
gmin działają dwa stowarzyszenia utworzone przez miesz-
kańców, które wspierają powstanie odkrywki.

– M. Rainczuk:  – W złożu w Bełchatowie od przyszłego
roku rozpoczynamy wydobycie wapienia. Złoże w Złocze-
wie jest podobnie zbudowane i można by tam wydobywać 
go 3–6 mln ton rocznie. W Bełchatowie będziemy wydoby-
wali rocznie ok. 1,2 mln ton wapienia, który mógłby mieć 
wiele różnych zastosowań.

W  optymalnej strukturze paliwowej sektora wytwa-
rzania energii elektrycznej w  Polsce do 2030 r. i  rów-

Prof. dr hab. inż. Janusz 
Lewandowski 

– Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Kasztelewicz 

– Kierownik Katedry 
Górnictwa Odkrywkowego 

w AGH w Krakowie

Stanisław
Poręba

– ERNST & YOUNG
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nież do 2050 r., uwzględniającej zarówno dostępność 
nośników energii pierwotnej, jak i koszty energii oraz 
bezpieczeństwo działania systemu energetycznego, 
źródła na węgiel brunatny nie znikają przy założeniu 
poziomów cen uprawnień do emisji CO2 wg prognoz 
Komisji Europejskiej. Będą one konkurować z  elek-
trowniami jądrowymi, które borykają się z  podobny-
mi problemami rozwojowymi. Jakie powinny być speł-
nione warunki, aby ta technologia wytwarzania nie 
zniknęła przed wyczerpaniem zasobów tego paliwa 
w Polsce?

 – S. Poręba:  – W mojej firmie robiliśmy kilka analiz zwią-
zanych z  miksem energetycznym oraz próbę znalezienia 
optymalnych celów redukcji emisji CO2 w perspektywie do 
2050 r. I z analiz tych wynikało, że udział węgla w produkcji 
energii elektrycznej może pozostać na bardzo istotnym po-
ziomie. Jeżeli przyjmiemy za bazowy rok 1990, to dziś od-
notowujemy znaczną nadwyżkę redukcji emisji. Jeżeli do 
2030 r. zredukujemy je o dwadzieścia parę procent, to bę-
dziemy w  zgodzie ze zobowiązaniami międzynarodowy-
mi. Gdyby na lata 2040–2050 polityka klimatyczna została 
bardziej zracjonalizowana, to węgiel zachowałby w polskim 
miksie energetycznym istotną pozycję.

W  tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na znacze-
nie polityki energetycznej, które spowodowała napięcia 
w  perspektywie dalszego wykorzystania węgla brunat-
nego. W  2014 r. ukazało się kilka publikacji związanych 
z  opracowaniem nowej polityki energetycznej, z  których 
wynikało, że w  2035 r. na węglu brunatnym będzie pro-
dukowane tylko 8–10 TWh energii elektrycznej. W  przy-
bliżeniu oznacza to wydobycie 8–10 mln ton węgla i  na 
tym poziomie pozostaniemy do 2050 r. Czyli wyczerpuje-
my eksploatowane złoża i na tym koniec. Publikacja takich 
prognoz powoduje napięcia w perspektywie dalszego wy-
korzystania węgla brunatnego i  jest to wykorzystywane 
przez przeciwników nowych odkrywek, w  tym organiza-
cje ekologiczne. 

Skąd to się wzięło? Sądzę, że wtedy była głęboka wiara 
w to, że już na początku lat 20. pojawi się energetyka jądro-
wa. Już wiemy, że tak nie będzie. Ale nie ma nowej polityki 
energetycznej, choćby w formie prowizorium, które poka-
zywałoby jaki chcemy mieć miks energetyczny. To głównie 
stąd biorą się te wszystkie kłopoty lokalne z węglem bru-
natnym, o których wcześniej była mowa. 

Nie ma wątpliwości, że w warunkach polskich węgiel bru-
natny wygrywa ekonomicznie z węglem kamiennym. Choć 
trudno się zgodzić, że węgiel brunatny nie dostał żadnych 

dotacji Były one jednak nieporównanie mniejsze niż te, któ-
re dostał węgiel kamienny.

– M. Babiuch:  – Rodzi się pytanie:  – jak zaspokoimy
zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną w  trzech 
okresach – krótkoterminowym do roku 2025, średnioter-
minowym do roku 2035 i długookresowym do roku 2050? 
Odpowiedzi na to pytanie warunkują trzy determinanty. 
Pierwsza – wzrastające zapotrzebowanie kraju na energię 
elektryczną i nie ma co liczyć, aby ta tendencja uległa od-
wróceniu. Druga – konieczność wycofania z eksploatacji kil-
kunastu tysięcy MW „złomów” funkcjonujących w  Polskiej 
energetyce. I  wreszcie, trzecia, którą dziś Państwo uświa-
domiliście mi – zanikające złoża węgla brunatnego w eks-
ploatacji i co dalej? Ano dalej to trzeba przygotować czym 
prędzej nowe złoża do eksploatacji bo jak tu usłyszałem, 
potrwa to 10–15 lat. My rozmawiając o  energetyce czę-
sto liczymy jedynie megawaty, natomiast nie rozpatruje-
my problemów energetyki w kategorii czasu. Coraz częściej 
pojawiają się głosy, że w 2022 r. zabraknie nam energii elek-
trycznej. Przecież, zważywszy jak długo przebiegają proce-
sy inwestycyjne w energetyce, to jest niemal „już”. O tym ile 
czasu potrzeba na przygotowanie nowych odkrywek węgla 
brunatnego, była tu mowa. Proszę zobaczyć jak długo po-
wstają elektrownie jądrowe w innych krajach – to niekiedy 
20 lat. Stosunkowo najszybciej mogłoby u nas powstać, bo 
w ciągu 5 lat, 7,5–10 tys. MW mocy w układzie kogeneracyj-
nym. Dziś nie mamy już czasu na tworzenie wielkiej polity-
ki energetycznej zapisanej na setkach stron. Dziś jest nam 
potrzebna czym prędzej syntetyczna doktryna pokazująca 
co nam grozi i kiedy, i jakie decyzje należy podjąć, aby tych 
zagrożeń uniknąć, albo przynajmniej złagodzić ich skutki. 

– J. Lewandowski: – Mam alergię na słowo „polityka”,
dlatego uważam, że warto byłoby raczej mówić o doktry-
nie energetycznej. Jeśli patrzeć na różne scenariusze mik-
su energetycznego w Polsce, to w perspektywie roku 2050 
około 30–50% krajowej elektroenergetyki będzie bazowało 
na węglu. I teraz paradoks sytuacji polega na tym, że węgiel 
brunatny jest, natomiast węgla kamiennego nie ma, bądź 
jest 1–1,5 km pod ziemią. Tymczasem, zwarte środowisko 
związane z węglem kamiennym, o olbrzymim oddziaływa-
niu politycznym, potrafi utrzymywać stan zagrożenia i wy-
muszać różne działania na politykach na rzecz tej branży. 
Natomiast środowisko ludzi związanych z węglem brunat-
nym nie ma żadnej siły przebicia. Jak ten stan rzeczy zmie-
nić? – nie wiem. Może sprawy elektroenergetyki należałoby 
odebrać politykom, przestać tworzyć politykę energetycz-
ną, rozwiązywanie problemów branży oddać fachowcom, 
którzy stworzyliby doktrynę energetyczną.

Marian Rainczuk 
– Dyrektor Oddziału 
PGE GiEK S.A. 
Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów

Stanisław 
Poręba 

– ERNST & YOUNG
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– S. Krystek: – Z każdej wypowiedzi, które tu wcześniej

padły, przebijają racje trudne do podważenia. Tylko dlacze-
go nie zostają one skonsumowane? Dlaczego przykrywa-
ją je argumenty dyletantów, oszołomów, manipulatorów, 
pseudonaukowców, które bez trudu trafiają do przekona-
nia większości społeczeństwa? W naszej Izbie mamy pełną 
świadomość istniejącego stanu rzeczy, wiemy, że w sposób 
bardziej dynamiczny powinniśmy propagować argumenty 
fachowców, środowiska. Ale na to potrzeba środków. Ale 
skąd je wziąć, skoro duża energetyka ma to gdzieś. A spo-
łeczeństwo nie posiada nawet wiedzy elementarnej, jak 
choćby tej, że spalin z pojedynczego komina w gospodar-
stwie domowym nie da się oczyścić, a jak powstanie elek-
trociepłownia to można to zrobić. O wiedzy bardziej fine-
zyjnej, skomplikowanej na temat elektroenergetyki i  jej 
uwarunkowań środowiskowych – nie wspomnę. Rekulty-
wujemy wyrobiska po wyeksploatowaniu pokładów wę-
gla brunatnego, o  czym mówił Pan Prezes Bik, zwracając 
je społecznie (tereny rekreacyjne) i  środowiskowo bar-
dziej atrakcyjne niż przed podjęciem eksploatacji. Nie na-
głaśniamy tego. Dlaczego? Elektrownia Kozienice miała 
ponoć stanowić zagrożenie dla Puszczy Kozienickiej. Na-
ukowcy prowadzący w  niej badania od 50. lat mówią, że 
czuje się ona obecnie lepiej niż przed pobudowaniem elek-
trowni. A jakie przemiany społeczne zaszły w tym rejonie? 
Znów nie mówimy o tym. Elektroenergetyka musi zainwe-
stować w edukację.

Obok organów UE poważnymi przeciwnikami węgla 
brunatnego są ekolodzy krajowi. Jakie argumenty po-
winny być przedstawione ekologom, aby przekonać 
ich do tej technologii? Czy możliwa jest rzetelna dysku-
sja na ten temat?

– A. Bik: – Główną przyczyną smogu w Polsce generowa-
nego przez tzw. niską emisję jest spalanie kilku milionów 
ton mułów i flotokoncentratów, czyli odpadów po produk-
cyjnych z węgla kamiennego oraz spalanie śmieci i mokre-
go drewna. Dodatkowo, spalanie to odbywa się w nieefek-
tywnych, niskosprawnych małych kotłach. 

– R. Gromadzki: – Padło tu wcześniej zdanie, że środo-
wisko węgla brunatnego, elektroenergetyka muszą zain-
westować w  edukację społeczeństwa, bo prowadzą ją na 
skalę niedostateczną, albo wręcz wcale. W tej sytuacji war-
to przyjrzeć się poczynaniom organizacji przeciwników wę-
gla brunatnego. Ich działalności przyglądam się od kilku lat, 
zwłaszcza na terenie województwa lubuskiego. To „prze-
ciwnik” doskonale zorganizowany, o  międzynarodowych 
powiązaniach, niezwykle profesjonalny w  swej destruk-
cyjnej działalności, manipulacji. W  demonstracji przeciw-
ko odkrywce w Gubinie, jaką zorganizowano, uczestniczyło 
7,5 tys. osób, 5 tys. stanowili Niemcy, a 200 osób pochodzi-
ło z gmin Brody i Gubin, które zamieszkuje kilkanaście tysię-
cy osób. Z tym przeciwnikiem nie da się wygrać byle czym.

Jakie stanowisko powinien prezentować rząd RP na 
forum UE w sprawie węgla brunatnego?

– Z. Kasztelewicz: – Trzeba argumentować, że zasoby
energetyczne mamy jakie mamy i je w pierwszej kolejności 
musimy zagospodarować.

Powtarzane jest jak mantra, że siedzimy na węglu ka-
miennym, a  nagle okazuje się, że tego węgla nie ma 
i rząd dopuszcza jego import z Rosji.

– Z. Kasztelewicz: – Nie chcę wypowiadać się w sposób,
który antagonizowałby środowiska związane z węglem bru-
natnym i kamiennym. Jeżeli mówiliśmy tu i słusznie, o edu-
kacji społeczeństwa, to najpierw należałoby zacząć od edu-
kacji polityków. Robię to na przestrzeni lat wysyłając do 
rządu, parlamentu czy europarlamentu już chyba dziesiątki 
pism, w których naświetlam problemy związane z węglem 
brunatnym. Niestety, politycy okazują się oporni na wiedzę. 
Niemcy na Łużycach wydobywają 90 mln ton węgla brunat-
nego, a protestują przeciwko jego wydobyciu w Polsce.

– M. Babiuch: – W dyskusjach z UE musimy z naciskiem
podkreślać, że docelowe pokrycie zapotrzebowania Polski 
na energię elektryczną nie jest możliwe bez wykorzysta-
nia naszych zasobów paliw jakie posiadamy. Nas nie stać, 
w perspektywie kilkudziesięciu lat, na zrezygnowanie z wę-
gla kamiennego i brunatnego. Chyba, że Polacy chcą mieć 
wyłączenia prądu.

– S. Poręba: – Prowadząc rozmowy z UE nie powinniśmy
tego robić w osamotnieniu lecz próbować stworzyć pewną 
koalicję. Nie możemy także tworzyć wrażenia, że wszystko 
co nam się proponuje jest złe. W Pakiecie Klimatycznym jest 
bowiem wiele dobrych rozwiązań i one powinny być reali-
zowane, przynosząc nam wiele korzyści. W  UE mamy jed-
nak do czynienia z wieloma „wrzutkami” różnych lobbystów 
oraz nadgorliwych neofitów klimatycznych. Trzeba sobie 
z  nimi radzić przedstawiając twarde argumenty oraz wła-
sne, profesjonalne analizy. Wówczas można uzyskać efekt 
w postaci racjonalnych regulacji. Po stronie niemieckiej jest 
nie tylko wielu zielonych, którzy „zasilają” naszych. Jest tam 
także wielu ludzi widzących potrzebę racjonalizacji polity-
ki klimatycznej, gotowych wesprzeć nasze postulaty, dzia-

Sławomir
Krystek

– Dyrektor
Generalny Izby

Dr Mirosław Duda 
– ARE

Jadwiga Sobańska 
– Burmistrz Złoczewa
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łania. Na dziś olbrzymie nakłady ponoszone przez Niemcy 
na zmianę technologii energetycznych nie przynoszą wy-
raźnych efektów, a emisja gazów cieplarnianych nie spada.

– J. Lewandowski: – Odpowiedź na pytanie: jak postępo-
wać z UE jest prosta – znaleźć sobie silnego koalicjanta. I on 
jest przez granicę. Produkcja energii elektrycznej z  węgla 
brunatnego jest w Niemczech trzy razy większa niż w Pol-
sce. Węgiel w niemieckiej doktrynie energetycznej nie zni-
ka lecz zostaje. Kiedyś na pewnej konferencji przedstawicie-
le Niemiec chwalili się nowymi odkrywkami, jak to będą je 
uruchamiać. Z prezentacji wynikało, że one będą „żyły” jesz-
cze po roku 2050. Wówczas zadałem pytanie: jak to się ma 
do polityki zakładającej zero emisji CO2 w 2050 r. z produkcji 

energii elektrycznej? Reakcja Niemca, który był inżynierem 
była nader interesująca. Powiedział, że politycy robią swoje, 
a oni swoje – mają produkować prąd. 

– Z. Kasztelewicz: – Nasz kraj wydobywa około 60 mln
ton węgla brunatnego, a Niemcy trzy razy więcej bo około 
180 mln ton. My spalamy w swojej energetyce 40 mln ton 
węgla kamiennego, a Niemcy mają swojego 6 mln ton i ku-
pują 55 mln ton, czyli w energetyce spalają więcej węgla ka-
miennego niż Polska i mają ponad 20 elektrowni opalanych 
węglem kamiennym. Nasz kraj emituje około 300 mln ton 
CO2, nasi sąsiedzi ponad 800 mln ton CO2, a w Europie pa-
nuje opinia, że największym trucicielem jest Polska!!!

 – S. Krystek:  – Niemcy opalają niską emisję gazem a wy-
soką węglem i dlatego mają czystsze powietrze niż my.

– M. Babiuch:  – W Polsce mamy 5 mln indywidualnych
palenisk na paliwo stałe, odpowiadających w ponad 50% za 
smog, który wytyka nam UE. Zbudujmy więc program ich 
likwidacji i grzejmy np. akumulacyjnie prądem, dociążając, 
szczególnie w  dolinie nocnej, duże, wysokosprawne elek-
trownie konwencjonalne. Bez trudu można policzyć, ile to 
będzie kosztowało i co to da.

– Z. Kasztelewicz: – Na zakończenie dyskusji zwrócił się
z apelem do Właściciela ZE PAK S.A. i Rządu RP o kompromis 
w dyskusji nad przyszłością branży energetycznej w Koni-
nie. Bez kompromisu – za trzy lata zabraknie na mapie ener-
getycznej 7% produkowanej w kraju energii elektrycznej 
i kilka tysięcy tak potrzebnych miejsc pracy w tym regionie.

Z tej dyskusji wypływa jasny wniosek. To nie samorzą-
dy, społeczności lokalne ograniczają możliwość pozy-
skania węgla brunatnego dla elektroenergetyki lecz 
brak jasnych i zdecydowanych działań polityków.

Dziękujemy za rozmowę.

Sławomir 
Krystek 

– Dyrektor 
Generalny Izby

Mostostal Kraków S.A. jest specjalistyczną firmą budowlaną świadczącą usługi w zakresie 
produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz montażu mechanicznego maszyn i urządzeń 
przemysłowych. Firma jest spółką Grupy Budimex i od lat działa z sukcesem w najważniej-
szych sektorach branży: energetycznej, cementowej, chemicznej, mostowej, obiektów ku-
baturowych, obiektów użyteczności publicznej, hutnictwa.

Mostostal Kraków 
– Solidność i Nowoczesność

Mostostal Kraków S.A.
ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków
tel.: +48 12 680 25 00  
fax +48 12 680 26 00
e-mail: biuro@mostostal.com.pl
www.mostostal.com.pl
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Propozycje uregulowań zawarte w  tzw. Pakiecie Zi-
mowym na rzecz czystej energii dla wszystkich Euro-
pejczyków (Clean Energy for All Europeans Legislative 
Proposals), opublikowanym przez Komisję Europejską 
w listopadzie 2016 r., zawierają projekty rozszerzonego 
zakresu regulacji wdrażających konkluzje Rady Euro-
pejskiej z października 2014 r. z uwzględnieniem wyni-
ków paryskiej konferencji klimatycznej z 2015 r. Pakiet 
ma na celu „przyśpieszenie przejścia na czystą energię 
poprzez modernizację europejskiej gospodarki”.

W Pakiecie Zimowym nie zmieniono podstawowych 
celów polityki energetyczno-klimatycznej przyjętych 
w konkluzjach Rady, a więc redukcja emisji gazów cie-
plarnianych do 2030 r. o  co najmniej 40% w  odniesie-
niu do roku 1990, poprawa efektywności energetycznej, 
określona jako zmniejszenie zapotrzebowania na ener-
gię o 27% w relacji do przyjętego przez Komisję referen-
cyjnego wariantu prognoz oraz osiągnięcie co najmniej 
27% udziału źródeł odnawialnych w całkowitym zuży-
ciu energii. W  Pakiecie nie określono stosownych wy-
magań dla poszczególnych krajów członkowskich.

Na uwagę zasługują nowe zamierzenia w  obszarze 
rozwoju wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Dla 
polskiej energetyki szczególne problemy związane są 
m.in. z propozycjami:
•  obowiązku wprowadzenia tzw. Zintegrowanych Pla-

nów Krajowych w zakresie energii i klimatu na lata
2021–2030 z  prawem organów UE do zatwierdzania
zmian i narzucania własnych parametrów rozwoju;

•  zmian w  mechanizmach kształtowania i  funkcjono-
wania wewnętrznego rynku energii rozszerzających
rynek geograficznie i funkcjonalnie pod hasłem opty-
malizacji kosztów rozwoju elektroenergetyki na po-
ziomie UE;

•  zmian w  dyrektywie o  OZE umożliwiających włą-
czenie tych źródeł jako uczestników rynku unijnego
i stopniową likwidację przywilejów dla OZE w syste-
mie.
Pakiet Zimowy jest bardzo obszernym dokumentem

i  zawiera poza wymienionymi powyżej propozycjami 
szereg innych propozycji, które mogą stanowić poważ-
ne wyzwania dla polskiej elektroenergetyki. Nie moż-
na jednak zapomnieć, że Pakiet zawiera również za-
pisy, które będą stanowić dla krajowego rynku energii 
i sektora wytwórczego bodziec do dalszej transforma-
cji i unowocześnienia zgodnego z światowymi trenda-
mi gospodarczymi i technicznymi.

Mając powyższe na uwadze Izba Gospodarcza Ener-
getyki i  Ochrony Środowiska zorganizowała dyskusję 
redakcyjną na temat niektórych z tych wyzwań i spo-
sobów im sprostania pod hasłem „Pakiet Zimowy”.

W dyskusji udział wzięli: 
–  Jacek Czerwonka – Prezes Zarządu Ramboll Polska

sp. z o.o.,
–  Paweł Górski – Kierownik Działu Analiz i  Rozwoju

w Energoprojekt-Katowice S.A.,
–  Dr inż. Andrzej Jagusiewicz – Przewodniczący Euro-

pejskiej Federacji Stowarzyszeń Czystego Powietrza
– EFCA,

–  Dr Jacek Jaśkiewicz – Ekspert,
–  Sławomir Krystek – TGPE,
–  Prof. Janusz Lewandowski – PW,
–  Stanisław Poręba – Ernst&Young,
–  Jolanta Smurzyńska – Prezes Zarządu, Dyrektor Spół-

ki Energoprojekt Warszawa S.A.,
–  Andrzej Rubczyński – Dyrektor Badań i Analiz w FO-

RUM ENERGII.
Stronę redakcyjną reprezentowali: Dr Mirosław

Duda, ARE – moderator dyskusji oraz Marian Bosowski 
– Zastępca Dyrektora Generalnego Izby.

Obok autoryzowany zapis tej dyskusji.

Pakiet Zimowy
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Czy Polska ma szanse na zmianę propozycji noweliza-
cji dyrektywy rynkowej, która ma ustalić drastyczne 
wymaganie, aby źródła uczestniczące w  rynku mocy 
charakteryzowały się emisją CO2 poniżej 550 kg/MWh? 
W praktyce ograniczenie to eliminuje z rynku jednost-
ki węglowe.

– A. Jagusiewicz: – Pozwolą Państwo, że na wstępie po-
wiem kilka słów na temat Europejskiej Federacji Stowarzy-
szeń Czystego Powietrza (EFCA), którą reprezentuję. Grupu-
je ona 15 organizacji, głównie z krajów unijnych. Jak sama 
nazwa wskazuje, organizacja dba o czystsze powietrze. Mó-
wię „czystsze”, a nie czyste, bo to ostatnie jest iluzją. To oczy-
wiste, że każde działania na rzecz czystszej energii są przez 
naszą organizację wspierane. Równocześnie, jako przewod-
niczący organizacji pochodzący z Polski, w budowaniu pew-
nych opinii stoję w rozkroku między bezwzględnym wspie-
raniem Pakietu Zimowego, a polską polityką energetyczną. 
Polski stosunek do wszelkich inicjatyw UE czy KE w dziedzi-
nie energetyki jest taki, że natychmiast uważamy je za wro-
gie wobec nas, naszej suwerenności energetycznej opar-
tej na węglu i po prostu odwracamy się od nich. Wracając 
zaś do postawionego na wstępie pytania, moja odpowiedź 
na nie brzmi – tak, mamy szansę na zmianę przedstawio-
nych propozycji, tylko musimy profesjonalnie i  przekonu-
jąco pokazać nasz potencjał. Jeżeli Pakiet Zimowy zawiera 
tak drastyczne wskaźniki jak np. 2 × 27%, – to musimy za-
prezentować, że 27% udział energii odnawialnej w  całko-
witym zużyciu energii jest dla Polski utopią. Natomiast 27% 
wskaźnik poprawy efektywności energetycznej, jest w pol-
skich warunkach jak najbardziej możliwy do osiągnięcia. Do 
propozycji unijnych powinniśmy zatem podchodzić pozy-
tywnie pokazując, że pewne wymagania możemy spełnić, 
a spełnienie innych nigdy nie będzie możliwe. I wtedy w ra-
cjonalnych negocjacjach, ale i partnerskich, będzie również 
możliwe uzyskanie odstępstw.

– J. Lewandowski: – Nie mówiąc o tym, że 27% wskaźnik
odnoszący się do udziału odnawialnych źródeł w  całkowi-
tym zużyciu energii dotyczy całej UE, a nie poszczególnych 
krajów z osobna. To niektórym umyka, a powinniśmy wyko-
rzystywać ten fakt w negocjacjach.

Skupiamy się tu na dwóch wskaźnikach 27%, a o wiele 
bardziej drastycznym w naszych warunkach jest ten do-
tyczący emisji CO2 poniżej 550 kg/MWh.

– A. Rubczyński: – Ten wskaźnik rzeczywiście stanowi
wyzwanie dla istniejących jednostek energetycznych i trze-

ba znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu. Musimy jed-
nak sobie uświadomić, że walka z tym limitem, generuje ry-
zyko zachowania status quo. To jest bardzo niebezpieczne. 
Polska energetyka zachowując bowiem istniejący stan rze-
czy i zderzając się z mega trendami panującymi w świato-
wej energetyce, nie zachowa konkurencyjności przy wyso-
kiej emisyjności. Problem wskaźnika 550 kg/MWh CO2, to 
problem doraźny. Powinniśmy mieć także długofalową wi-
zję w tym względzie. Czy mamy, czy ktoś nad nią pracuje?

– J. Czerwonka: – Gdy mówimy o Pakiecie Zimowym ryn-
ku mocy, czy emisyjności, to prowadzimy rozważania na te 
tematy w perspektywie, góra, do 2021 r. Dla takiej branży jak 
energetyka to jest już „jutro”. Nie mówimy natomiast o tym 
jak rynek energii, nie tylko w Polsce, ale i na świecie będzie 
wyglądał za lat 10–15 i  później. Dziś nie wolno „zamykać 
się” w jakichkolwiek rozwiązaniach niezależnie czy dotyczy 
to energii odnawialnej, czy pochodzącej z paliw kopalnych. 
O  tych ostatnich, nie poddając się obecnej histerii odno-
śnie dostępności węgla, można tylko tyle powiedzieć, że za 
lat „X”, w miejsce „X” każdy może wstawić dowolną wartość, 
polskiego węgla nie będzie. Ustawiając się plecami do roz-
wiązań unijnych doprowadzimy do tego, że wyczerpawszy 
polski węgiel, likwidując tym samym czynnik bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, staniemy się zależni od świata 
jeśli chodzi o paliwa. I będziemy mieli wybór „między dżumą 
a  cholerą”. Tzn. czy chcemy być zależni od importu węgla, 
czy też gazu. W  tym świetle zamiast burzyć się przeciwko 
wymaganiom unijnym, może należałoby się szerzej i głębiej 
przyjrzeć w kraju możliwościom rozwoju energetyki odna-
wialnej. PGE przymierza się do budowy farmy wiatrowej na 
morzu, której możliwości dostarczania energii byłyby sub-
stytutem tego co zamierzamy budować w energetyce jądro-
wej. Przy czym w obydwu przypadkach mowa byłaby o zu-
pełnie innych nakładach inwestycyjnych i o zupełnie innym 
cyklu inwestycyjnym. 

– J. Jaśkiewicz: – Niestety, podzielam opinie moich
przedmówców, że w  energetyce nie bardzo wiemy do-
kąd zmierzamy. Skupiamy się na ograniczeniu emisji CO2. 
A może należałoby się zastanowić nad ograniczeniem emi-
sji wszystkich zanieczyszczeń. Oprócz Pakietu Zimowego 
mamy też Dyrektywę Pułapową, Dyrektywę Jakości Powie-
trza, ETS, nowy ETS itd. itp. Te wszystkie wymagania po-
winny być kompleksowo uwzględnione w polityce energe-
tycznej Polski. Tymczasem jedyna ważna polityka pochodzi 
sprzed 10. lat, sięga roku 2030 i już dawno jest nieaktualna. 
I  jeszcze refleksja z  mojej wieloletniej pracy w  administra-
cji, czy przy opracowywaniu różnych ekspertyz. Otóż uwa-
żam, że regularnie przegapiamy momenty, kiedy kształty 


 D

YSK
U

SJA
 R

ED
A

KCYJN
A

Jacek 
Czerwonka 

– Prezes Zarządu 
Ramboll 

Polska sp. z o.o.

Paweł Górski  
– Kierownik Działu 
Analiz i Rozwoju 
w Energoprojekt- 
-Katowice S.A.



14 I grudzień 2017 I przegląd energetyczny

D
YS

K
U

SJ
A

  R
ED

A
KC

YJ
N

A
   

 
różnych wymagań, dokumentów unijnych powinno się ne-
gocjować, dyskutować już na etapie ustalania polityk. Wy-
daje się, że nas na etapie ich powstawania nie ma np. przy 
ustalaniu celów dla całej UE. Nie trudno przewidzieć, że 
za chwilę cele te, jako obowiązujące, będą ustalane dla po-
szczególnych państw. Może już wtedy należałoby sygnalizo-
wać problemy i  wprowadzać odpowiednie propozycje za-
bezpieczające nasze interesy. Oczywiście żeby proponować 
i negocjować powinniśmy dokładnie wiedzieć jakie są na-
sze interesy. A tej wiedzy powinna dostarczać polityka ener-
getyczna. 

– A. Jagusiewicz: – Możemy mieć ogromne kłopoty z wy-
pełnieniem wymagań zawartych w  dyrektywach dotyczą-
cych czystości powietrza. Nie zrobiono u nas nic w zakresie 
standaryzacji technicznej kotłów i  norm jakości paliwa dla 
tychże kotłów. A niska emisja waży w zanieczyszczeniu po-
wietrza. Według Międzynarodowej Agencji Energii 70% wy-
korzystywanej energii nie podlega żadnym standardom. To 
ogromny potencjał do wykorzystania w „starych” jak i „no-
wych” krajach UE. Pokażmy, że coś z tym potrafimy zrobić. To 
niejako złagodzi nasze niedostatki w  obszarze OZE czy ni-
skiej emisji. Kolejny problem, to efektywność energetyczna 
budynków (m.in. ocieplenia), ale też i produktów – jesteśmy 
przecież poważnym producentem AGD. I  tu znów mamy 
pole do popisu. Na te wyzwania należy zatem patrzeć kom-
pleksowo, a nie wycinkowo. A jak dotąd nie mamy w Polsce 
w tej materii żadnego dokumentu strategicznego.

– A. Rubczyński: – Nie można tworzyć strategii rozwo-
ju, indywidualnej dla każdego sektora gospodarki, bez 
holistycznego patrzenia i  szukania współzależności wy-
stępujących pomiędzy różnymi obszarami. Istnieje wiele 
potencjalnych synergii, które warto wykorzystać. Dlatego 
też uważam, że tworząc politykę rozwoju krajowej energe-
tyki należy równolegle pracować nad strategią dla zaopa-
trzenia w  ciepło i  strategią dla ciepłownictwa. Te obszary 
się dopełniają. Dziś krajowe ciepłownie oraz indywidualne 
gospodarstwa domowe konsumują 16–17 mln ton węgla 
rocznie, głównie dla celów grzewczych. Gdybyśmy posta-
wili na wysoką efektywność energetyczną budynków za-
silanych ciepłem sieciowym oraz indywidualnych, to spo-
rą część paliwa z ciepłownictwa moglibyśmy przenieść do 
energetyki, co jest nie bez znaczenia, gdy mówimy o rysu-
jących się brakach węgla kamiennego. Krajowy plan po-
prawy efektywności energetycznej budynków może zatem 
mieć kapitalne znaczenie dla sektora energetyki zawodo-
wej. Opracowanie skutecznego programu zmniejszające-
go zużycie energii pierwotnej powinno być jednym z  fila-
rów krajowej polityki energetycznej. Między innymi i o tym 
mówi Pakiet Zimowy.

Nie ma wątpliwości, że musimy pokazywać Unii dzia-
łania w  obszarach, w  których powinniśmy i  możemy 
działać. Dotyczy to efektywności energetycznej, OZE 
i emisyjności. Czy to nam jednak pomoże w modyfika-
cji wymagań od razu, czyli działających niczym nóż? 
Dotyczy to wskaźnika 550 kg/MWh CO2. To nam „odci-
na” źródła węglowe z rynku mocy. Czy nasze dobre chę-
ci i działania w innych obszarach możemy powiązać ze 
złagodzeniem tego wskaźnika?

– J. Czerwonka: – Z  informacji, które do mnie docierają
wynika, że właśnie w takim duchu Ministerstwo Energii pro-
wadzi rozmowy w  Brukseli. Wierzę mocno w  to, że KE jest 
otwarta na nasze racjonalne argumenty. Ciągle jednak wra-
cam do tego, że musimy mieć wypracowane perspekty-
wy dla siebie, zapisane w  polityce energetycznej, wpisują-
ce się w  perspektywy dla Europy. I  musimy umieć twardo 
bronić swego stanowiska. Rynek ciepła, z  kolei, to odręb-
ne zagadnienie. Prywatnie, jestem zwolennikiem energe-
tyki rozproszonej i z dużym zadowoleniem powitałbym in-
westycje w nią, jak również w wysokosprawną kogenerację, 
zamiast budowy drogich bloków na węgiel. To w znacznej 
mierze przyczyniłoby się do rozwiązywania problemów, 
o których mówimy. A elektrociepłownie mogą być opalane
bardzo różnymi paliwami, łącznie z łączeniem różnych, moż-
liwości technologicznych jest tu całe mnóstwo. Energetyka
odnawialna, elektrownie szczytowo-pompowe z  wykorzy-
staniem energii wiatru itd. Dla każdego regionu, użytkowni-
ka można by znaleźć rozwiązanie adekwatne dla warunków
jakimi dysponuje. A  gdzie oszczędności na inwestycjach
w sieci, straty na przesyle. Zawsze działamy reaktywnie, czy-
li wtedy jak już coś nas dotknie. Bo nie przemyśleliśmy pro-
blemów wcześniej i  wcześniej nie podjęliśmy działań. Nie
wierzę w złagodzenie wskaźnika 550 kg/MWh CO2. To pol-
ską energetykę bardzo dotknie. Może skłoni nas to do opra-
cowania całościowej polityki energetycznej, a nie tylko do-
tyczącej dużej energetyki zawodowej. 

– S. Poręba: – Nie widzę tak czarno wprowadzenia wskaź-
nika 550 kg/MWh CO2 jak moi przedmówcy. On procedural-
nie został „wrzucony” w ostatnim momencie, więc nawet nie 
było kiedy go negocjować. Poza tym istnieją formalne prze-
słanki stawiające w wątpliwość legalność jego obowiązywa-
nia. To daje możliwości jego blokowania. I myślę, że strona 
polska w prowadzonych negocjacjach wykorzysta to. Przy-
najmniej do tego, aby dla istniejących elektrowni ten zapis 
nie obowiązywał przez kilkanaście lat. 

Dr inż. Andrzej 
Jagusiewicz 

– Przewodniczący 
Europejskiej Federacji 

Stowarzyszeń Czystego 
Powietrza – EFCA

Dr Jacek Jaśkiewicz 
– Ekspert
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Nie powinniśmy mówić, że nie mamy polityki energe-

tycznej. Polityka energetyczna obowiązująca od 2009 r., 
tylko w jednym obszarze nie wytrzymała próby czasu – cho-
dzi o  energetykę jądrową. W  pozostałych obszarach realia 
nie zmieniły się tak diametralnie, że ta „stara” polityka ener-
getyczna przestała być całkowicie aktualna. Pojawia się 
i  energetyka rozproszona, rozwijamy zieloną, mamy rynek 
mocy. To wszystko pojawia się z pewnymi opóźnieniami, nie 
są zachowane właściwe proporcje, to prawda. Problemem 
zatem nie jest sama polityka energetyczna, ale proces jej 
wdrażania. 

Pakiet Zimowy zawiera pewien element, o który walczy-
liśmy. Twarde zobowiązania zostały zastąpione wkłada-
mi poszczególnych krajów, na zasadach dobrowolności, 
w osiągnięcie celów unijnych. A to wszystko przy zachowa-
niu maksymalnej racjonalności ekonomicznej, co doprowa-
dzi do optymalizacji w  skali Unii. Jeżeli to wszystko zosta-
nie przeprowadzone profesjonalnie, to pożytek wyniesiemy 
z tego i my, i Unia. Zatem Pakiet Zimowy niesie dla nas pew-
ne zagrożenia, ale i szanse.

550 kg/MWh CO2 jako warunek uzyskiwania jakiegokol-
wiek wsparcia dla jednostek energetycznych, dziś raczej nie 
przejdzie. To nie jest tylko problem Polski, ale i Niemiec, które 
produkują dwa razy więcej energii z węgla niż my. W Pakie-
cie Zimowym nie można dostrzec istotnych mechanizmów 
uzdrowienia unijnego rynku energii, przede wszystkim za-
pewnienia równych warunków energii nie dotowanej i do-

towanej. Będziemy więc nadal mieli tanią energię, a w takich 
warunkach żadna technologia bez dotacji nie ma prawa się 
utrzymać. Jeżeli w Niemczech przestaną dotować węgiel, to 
obecna ilość energii z węgla 250–280 TWh zacznie błyska-
wicznie topnieć. Dzisiaj dotacje do energetyki w Niemczech, 
zależnie jak się je liczy, szacowane są na 5–10 mld euro...

...niektórzy twierdzą, że jest to 15 mld euro.

– S. Poręba: – W takich warunkach Niemcy musieliby wy-
łączyć niemal połowę swojej produkcji. Nie wyłączą, nato-
miast podejmą działania by nie musieli tego robić. 

– J. Lewandowski: – Pakiet Zimowy jest dla Polski w więk-
szym stopni szansą niż zagrożeniem, o  ile będziemy się 
w  nim profesjonalnie poruszać. Dlatego, że cele krajowe 
w  nim niejako giną, pojawiają się natomiast cele unijne. 
I teraz od sprawności polityków zajmujących się klimatem, 
energetyką, zależy aby tę szansę wykorzystać. Jest co naj-
mniej parę sposobów, aby z tym nieszczęsnym wskaźnikiem 
550 kg/MWh CO2 poradzić sobie. Przy okazji zupełnie nie je-
stem w stanie zrozumieć, że rynek mocy to jest pomoc pu-
bliczna, natomiast rynek energii z pomocą publiczną nie ma 
nic wspólnego. 

Skupiliśmy się na tym wskaźniku, nic natomiast nie mówi-
my o cenie uprawnień do emisji. Jeżeli osiągną one 30 euro 
za tonę, co mimo że się to nigdy nie zdarzyło, nie jest jednak 
nierealne, bloki węglowe w rynku mocy przestaną być kon-
kurencyjne. Potrzebny by więc był jakiś kolejny plan przej-
ściowy, by te jednostki istniejące „dorżnąć”, by środki jeszcze 
niezamortyzowane, stanowiące znaczący potencjał gospo-
darczy jednego dnia nie wyłączyć z obiegu gospodarczego.

 W  Pakiecie Zimowym jest propozycja nowego rozpo-
rządzenia o  zarządzaniu unią energetyczną. Oznacza 
to, ze każdy kraj musi przygotować plan w  zakresie 
energii i klimatu, ale KE będzie miała decydujący głos 
odnośnie stwierdzeń zawartych w tych planach. To jest 
niezwykle niebezpieczne.

– P. Górski: – Jest kilka ważnych kwestii do porusze-
nia w  tej sprawie. Nawiązując jeszcze do poprzedniego 
wątku emisyjności 550kg/MWh. Szansą „obejścia” owego 
wskaźnika byłoby wyznaczanie go nie na jednostki lecz 
na mix energetyczny (tak jak obecnie przedstawia to Mini-
ster Tchórzewski). Inaczej przed nami poważne wyzwanie 
i  ciężka praca związana z  przebudową mixu energetycz-
nego, budową kogeneracji, dywersyfikacją paliw zarówno 
importowanych jak i  wydobywanych obecnie w  kraju do 
celów energetycznych, oraz tworzeniem możliwości zaopa-
trywania się w energię u dostawców zewnętrznych (z kra-
jów ościennych w  większej skali niż obecnie ma to miej-
sce). Wracając zaś do planów w zakresie energii i klimatu, 
nie sposób tu nie wspomnieć, że powinny być one uzgod-
nione z  krajami ościennymi, należy też mieć na uwadze, 
że w  rynku mocy jednostki spoza kraju muszą mieć moż-
liwości równorzędnego udziału takiego jak jednostki kra-
jowe. Całość zagadnienia jest niezwykle złożona i wymaga 
wielkiego wysiłku intelektualnego. Dokument zawierać ma 
ścieżki rozwoju m.in. PKB, cen CO2, kogeneracji, zapotrze-
bowania na nośniki energii itd. Tymczasem prace nad tym 
ważnym dokumentem dopiero się rozpoczynają, zaś draft 
planu należy oczekiwać z początkiem 2018 r. Pomimo świa-
domości o przygotowaniu planów, wyłoniono całkiem nie-
dawno wykonawcę tj. ARE oraz Atmoterm, przed którymi 
gigantyczna praca do zrealizowania w  niezwykle krótkich 
ramach czasowych.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie udaje nam się 
zmodyfikować kryterium 550 kg/MWh CO2. I co dalej?

Prof. Janusz Lewandowski 
– PW

Sławomir Krystek  
– TGPE

Stanisław
Poręba

– ERNST & YOUNG
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– J. Czerwonka: – Na świecie istnieją rozwiązania tech-
niczne umożliwiające wybrnięcie z  tej sytuacji. Dopalanie 
biomasy, nadstawki gazowe na blokach węglowych itd., itp. 
Te rozwiązania są nie tylko odpowiedzią na to co z tym nie-
szczęsnym wskaźnikiem zrobić, ale także na wiele innych 
problemów polskiej energetyki. Jak choćby ten związany 
z żywotnością bloków w polskiej energetyce – chodzi głów-
nie o te mocy 200 MW, ale także 360 MW. Co dalej z nimi?

– A. Jagusiewicz: – Wracam do wskaźnika 550 kg/MWh
CO2. Udajemy dziś zaskoczonych. A  przecież to nam „gro-
ziło” już od początku tego wieku. To nie jest liczba, która 
się musi ostać. Ona ma bardziej charakter kierunkowy, ro-
dzaj „benchmarku” dla optymalizacji w skali Unii. Ale żeby 
ona była możliwa w Unii, najpierw musi mieć miejsce w po-
szczególnych krajach. Zróbmy więc to. Polityka energetycz-
na w Polsce istnieje jedynie w formie opisowej. Nigdy jed-
nak nie została przełożona na konkretne cele – na energię 
elektryczną, ciepło, chłód, budynki itd. Problemem nie jest 
więc to, że nie istnieje w kraju polityka energetyczna, lecz 
problemem jest brak wymiernych jej celów i jej implemen-
tacja.

Z  tych dotychczasowych wypowiedzi wynika wnio-
sek, że na naszym ciągle negatywnym podejściu do 
wymagań Unii w  dziedzinie klimatu i  energetyki, sta-
le przegrywamy. Sądzę, że na podejściu pozytywnym 
moglibyśmy ugrać o wiele więcej. Aczkolwiek w tym po-
zytywnym podejściu musimy wskazywać na ogranicze-
nia wynikające z naszej specyficznej struktury paliwo-
wej. 

– S. Krystek: – Zgadzam się w pełni z tym podejściem do
sprawy. Nie ma sensu budowanie bloków węglowych na 
węgiel, który będziemy sprowadzać z  zagranicy – dziś im-
port to kilka milionów ton rocznie – zupełnie pomijamy ist-
nienie w Polsce smogu. W kraju jest za mało działań zmierza-
jących do dostosowania wytwarzania energii elektrycznej 
do jej poboru – wyrównywanie „krzywej”. Przy czym techniki 
jakie należałoby stosować powinny być bardzo zróżnicowa-
ne, zależnie od warunków, zasobności ludzi itp. Powinniśmy 
się także zastanowić nad tym, co Polska może zaoferować 
Unii. A więc np. regulacyjną moc. Musimy stale mówić o ko-
generacji, bo to w pełni sprawdzona technologia spełniają-
ca drastyczną normę „550”. Nie „uciekniemy” przed wyma-
ganiami, które stawia Unia. Nie można bez końca przeciwko 
nim protestować. Zgadzam się z tymi moimi przedmówca-
mi, którzy uważają, że powinniśmy wobec nich zająć pozy-
tywną postawę.

Na razie wymogi Pakietu Zimowego nałożone są na 
Unię. Ale skończy się to tym, że zostaną przetranspor-
towane na poszczególne kraje. Musimy więc mieć na 
uwadze w  pierwszej kolejności optymalizację w  skali 
kraju, a dopiero potem w skali Unijnej. 

– S. Poręba: – Spójrzmy co jest w Pakiecie, a nie twórzmy
w wyniku spekulacji nowego. Na dziś nie ma w nim wymo-
gów, zobowiązań dla poszczególnych krajów. Mamy jeden 
instrument w  postaci zintegrowanych planów, w  których 
zawarta jest optymalizacja i  są strategie krajowe dotyczą-
ce gospodarki niskoemisyjnej, obowiązujące na 10. lat, trze-
ba je przygotować do końca 2020 r. Tam będzie miejsce na 
optymalizacje krajowe. Ale są też problemy, które lepiej jest 
rozwiązywać na płaszczyźnie całej Unii. Jeżeli są kraje mają-
ce możliwości gromadzenia dużych ilości wody w elektrow-
niach zbiornikowych, to dobrze by było gdyby po niezbyt 
nadmiernych kosztach udostępniały te swoje możliwości in-
nym. Wtedy w połowie albo i więcej mielibyśmy rozwiązany 
problem magazynowania energii z wiatraków i fotowoltaiki...

– A. Rubczyński: – ...ten sposób myślenia w podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych już ma miejsce.

– S. Poręba: – Optymalizację powinniśmy wykorzystywać 
w każdym wymiarze – stąd te uzgodnienia na poziomie re-
gionalnym oraz Unii. Optymalizacja powinna dotyczyć także 
mikrosieci lokalnych. Jeżeli poważnie potraktujemy zapisy 
Pakietu Zimowego oraz obowiązki jakie on na nas nakła-
da, będzie to wyjście do przodu dobrze potraktowane przez 
Unię. Dlaczego źle traktować wskaźnik dotyczący poprawy 
efektywności na poziomie 27%? A dlaczego nie mielibyśmy 
go sobie założyć na poziomie 30%? Z uwzględnieniem OZE, 
to wcale nie jest nazbyt ambitny cel. W poprawie efektyw-
ności my osiągamy lepsze wskaźniki niż zakładaliśmy. Z ko-
lei przy rozwoju energetyki rozproszonej będzie nam rósł 
współczynnik transformacji energii pierwotnej na finalną.

Czy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej może-
my oprzeć na bezpieczeństwie dostaw z sąsiednich sys-
temów?

– J. Lewandowski: – A co stoi temu na przeszkodzie? 
– J. Smurzyńska: – Stoi temu na przeszkodzie przesył.

Efektywność przesyłu prądu zmiennego na odległości więk-
sze niż 300 km jest dyskusyjna. Z  kolei magazynowanie 
energii potencjalnej w  zbiornikach elektrowni szczytowo-
-pompowych, by wykorzystać ją kiedy jest najbardziej po-
trzebna, jest możliwe nie dłużej niż dobę. Tego potencjału
w wymiarze globalnym nie można więc bilansować, ponie-

Jolanta Smurzyńska 
– Prezes Zarządu, Dyrektor 
Spółki Energoprojekt 
Warszawa S.A.

Stanisław 
Poręba 

– ERNST & YOUNG
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waż ten potencjał nie zapewnia bezpieczeństwa. Oczywi-
ście, ziarnko do ziarnka zbierze się miarka.

– A. Rubczyński: – Mam ze sobą opracowanie wykona-
ne przez Forum Energii. Przeanalizowaliśmy w nim kilka sce-
nariuszy rozwoju energetyki. W wyniku przyjętego założe-
nia, że bilans mocy w każdej godzinie doby jest pokrywany 
z krajowych źródeł wytwórczych, model obliczeniowy „wy-
musił” budowę wielu jednostek rezerwowych, które niewie-
le pracują. Wydatki idą w miliardy złotych, ale wykorzystanie 
tych mocy jest znikome. Cóż, bezpieczeństwo kosztuje. Po-
zostaje pytanie, czy to jest optymalna droga? 

W  tej naszej dyskusji kilkakrotnie pojawił się wątek ko-
nieczności patrzenia długoterminowego na energetykę. Po-
trzebna jest polityka energetyczna w horyzoncie do 2050 r., 
gdyż dopiero w  tej perspektywie widać wyzwania, któ-
re przed nami stoją i które powinniśmy adresować już dzi-
siaj. Jednym z nich jest dostępność węgla brunatnego. Za-
czynając od lat 30., a  definitywnie w  latach 40. wyczerpią 
się wszystkie eksploatowane złoża. Czym zastąpimy 50 TWh 
energii produkowanej obecnie z tego paliwa? Podobny pro-
blem będzie dotyczył zbilansowania popytu na węgiel ka-
mienny z krajową podażą. Zatem, dywersyfikacja technolo-
gii oraz rodzajów energii pierwotnej jest koniecznością na 
miarę bezpieczeństwa energetycznego. Trzeba wykorzy-
stywać energię odnawialną i  rozwijać kogenerację, której 
moc szacujemy w naszej analizie na połowę wielkości mocy 
szczytowej. Oczywiście rozwój zmiennych źródeł OZE wy-

musi dostosowanie technologiczne przyszłych elektrocie-
płowni, aby były podporządkowane w głównej mierze ryn-
kowi energii elektrycznej, a nie ciepła. 

Doskonale widać pewne trendy jeżeli na sektor energii pa-
trzymy w dłuższej perspektywie. Możemy podjąć zawczasu 
odpowiednie kroki. Skracanie horyzontu planistycznego do 
roku 2030 lub nawet 2040 wystawi sektor na ryzyko podję-
cia działań, które mogą w konsekwencji generować wysokie 
koszty osierocone. Domagajmy się poważnej dyskusji o ce-
lach krajowych do roku 2050 i scenariuszach ich osiągania. 
Ponadto mając już opracowaną i  przedyskutowaną ambit-
ną wizję długoterminową łatwiej będzie rozmawiać z Unią 
o pewnych odstępstwach krótkoterminowych.

– A. Jagusiewicz: – Skoro już weszliśmy w wielką politykę 
unijną to mam taki na nią pogląd. Jeżeli chcemy np. zwalczać 
Nord Stream 2 na Bałtyku, to jest nam ona potrzebna. Ale jak 
zahacza o węgiel, to już nam się nie podoba. Tak nie może 
być. Jest jedna polityka unijna i  my ją przecież współtwo-
rzymy. Dodam, może trochę utopijnie, że jeśli jest to wspól-
na polityka to niech południe Europy dostarcza energię od-
nawialną (Włochy, Hiszpania – dziś 40% udział w ich miksie 
energetycznym), Skandynawia zbiornikową, a my i Niemcy 
węglową. To jest jakaś wizja, bo więcej słońca jest we Wło-
szech czy Hiszpanii a nie u nas. U nas jest węgiel. Może w ra-
mach solidarności energetycznej można się dogadać. 

– S. Krystek: – Kto na siebie weźmie odpowiedzialność
gdy nastąpi blackout? Rozmawiamy tu o rozwiązaniach nie-
jako globalnych. Ale one są sumą rozwiązań szczegółowych. 
Adamów stanie 1 stycznia 2018 r., czyli za chwilę. Miasto 
wybudowało kocioł, który będzie opalany suszonym, roz-
drobnionym węglem brunatnym przywożonym z Niemiec. 
Niemcy będą zabierali popioły lotne, na miejscu zostanie 
tylko żużel. Jaki to ma sens? Ile CO2 wyemitują samochody 
wożące ten węgiel?

Tu padło niezwykle ważne pytanie – kto będzie od-
powiadał za blackout? Niemcy będą odpowiadali za 
blackout u nas?

– J. Czerwonka: – Jeżeli uważamy, że import paliwa nie
godzi w  nasze bezpieczeństwo energetyczne, to dlacze-
go import energii elektrycznej miałby w nie godzić? To pro-
blem na oddzielną dyskusję. Wszystko co robimy obraca się 
w  trójkącie trzech ograniczeń: pierwsze – techniczne, czy 
można zrobić, drugie – ekonomiczne, czy się opłaca i trze-
cie – polityczne, czy chcemy to robić. Obawiam się, że bę-
dziemy nadal rozmawiać o węglu, wskaźniku „550”, moder-
nizacji bloków 200 MW itd., a świat wymyśli za 10–15 lat coś, 
co sprawi, że te wszystkie problemy przestaną mieć jakiekol-
wiek znaczenie. Pozostanie sprawa zaopatrzenia przemysłu, 
natomiast zwykłemu odbiorcy przywiozą w ramach abona-
mentu baterię, jak butle z gazem i powieszą na ścianie. I ona 
nie będzie naładowana w Polsce. Możemy się z tego śmiać, 
a w Australii już się tak dzieje. Być może te baterie taniej bę-
dzie naładować na Saharze i w kontenerach przywieźć je do 
Europy, niż ładować je energią z dużych źródeł zlokalizowa-
nych w Polsce.

– J. Jaśkiewicz: – Tematy, które zamierzałem poruszyć
wyczerpują moi przedmówcy. Ale chciałbym wrócić do 
optymalizacji. Otóż powinniśmy jej dokonywać nie tylko 
z punktu widzenia energetyki czy elektroenergetyki, ale tak-
że kosztów zewnętrznych. Koszty te wg analiz Komisji Eu-
ropejskiej oceniane są na poziomie 26 mld EUR. Obejmują 
one prawie wszystkie sektory i dotyczą strat z powodu ab-
sencji chorobowej, kosztów leczenia, strat w rolnictwie itp. 
Polityka energetyczna powinna zawierać nie tylko cele, któ-
re chcemy osiągnąć, ale również instrumenty prowadzące 
do ich osiągnięcia. Wspomniana tu była energetyka włoska. 
Byłem tam niedawno na konferencji. Jeden ze scenariuszy 

Marian
Bosowski

– Zastępca
Dyrektora

Generalnego
Izby

Dr Mirosław Duda 
– ARE

Andrzej Rubczyński 
– Dyrektor Badań i Analiz 

w FORUM ENERGII
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rozwoju tamtejszej energetyki do roku 2050 zakłada 100% 
zaopatrzenie w energię z OZE i energetyki rozproszonej. Na-
leży zastanowić się dlaczego.

– J. Lewandowski: – Chciałbym wrócić do problemu od-
powiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne. Po to 
weszliśmy do Unii, by mieć zapewnione większe bezpie-
czeństwo gospodarcze. Po to weszliśmy do NATO, by mieć 
większe bezpieczeństwo militarne. A  jeśli chodzi o bezpie-
czeństwo energetyczne, to boimy się przenieść odpowie-
dzialność o poziom wyżej. Oczywiście jest temat do dysku-
sji, kto za to zapłaci. Kolejny problem. W naszych kontaktach 
z Unią na płaszczyźnie energetycznej ciągle jesteśmy w de-
fensywie, stajemy stale na pozycji totalnej negacji. 

Mamy jednak politykę energetyczną, tylko ona jest kom-
pletnie nierealizowana. To tu pojawia się kwestia naszej wia-
rygodności – i co z tego, że coś tam napisali, skoro tego zu-
pełnie nie realizują. Było zapisane podwojenie kogeneracji 
do 2020 r. Pewnie to było nierealne. Ale gdybyśmy tylko 
w połowie zrealizowali te zamierzenia, powstało by 4–5 MW 
w kogeneracji z akumulatorami ciepła i nie trzeba by było 
budować 4–5 bloków po 1000 MW każdy. Tymczasem, w tej 
materii nie zrobiono nic, gdy Unia popiera wsparcie koge-
neracji. 

– S. Poręba: – W  tej naszej dyskusji skupiliśmy się jedy-
nie na fragmentach Pakietu Zimowego. A jest w nim zawar-
te wiele innych bardzo interesujących elementów. M.in. ten, 
że kraje muszą policzyć koszt niedostarczonej energii i  go 
opublikować. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo energetycz-
ne, to jednak podstawą musi tu być moc krajowa. Kalifornia 
miała zakontraktowane w sztywnych kontraktach dostawy 
6 tys. MW spoza granic stanu. W momencie kryzysu płynęło 
1,5 tys. MW. Energię można importować, natomiast moc po-
winna być w kraju. Radziłbym z ostrożnością podchodzić do 
pojęcia blackout, który może mieć różne przyczyny i zdarzać 
się przy dużym nadmiarze mocy. My tu przede wszystkim 
mówmy o brakach energii z powodu niedostatecznej ilości 
mocy zainstalowanej lub jej nieprawidłowej struktury. 

– A. Jagusiewicz: – Mamy jedną atmosferę, gazy cieplar-
niane i  toksyczne zanieczyszczenia powietrza są wrogiem 
klimatu i  zdrowia ludzi. Co roku umiera przedwcześnie na 
świecie 7 mln ludzi z powodu zanieczyszczenia powietrza. 
Mamy miliardowe straty z  powodu zmian klimatycznych. 
Bądźmy więc pozytywnie nastawieni do stawianych wyma-
gań, które przyczyniają się do ograniczenia zarówno zmian 
klimatycznych jak i zanieczyszczenia powietrza. A więc i do 
Pakietu Zimowego.

Dziękujemy za rozmowę. 

CYBERZAGROŻENIA  W  ENERGETYCE    Marian 
Bosowski 

– Zastępca 
Dyrektora 

Generalnego 
Izby

 Raporty różnych instytucji alarmują, że z roku na rok ro-
śnie liczba ataków wymierzonych przeciwko sektorowi
energetycznemu. I  tak – wg zespołu ICS-CERT (Industrial
Control System-Cyber Emergency Response Team) Departa-
mentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, odpowiedzial-
nego za reagowanie na incydenty komputerowe przeciw-
ko infrastrukturze krytycznej – w 2011 r. zanotowano 198
cyberataków; czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. 41%
z  nich było skierowanych przeciwko systemom i  sieciom
komputerowym sektora energetycznego. 67% użytkowni-
ków zostało zaatakowanych za pomocą metody „brute for-
ce”, a 61% stało się ofiarą złośliwego oprogramowania.

W  grudniu 2015 r. niemal połowa domów i  mieszkań 
w obwodzie iwanofrankiwskim na Ukrainie (prawie 1 mln 
mieszkańców) przez kilka godzin była pozbawiona ener-
gii elektrycznej. Przyczyną awarii zasilania był – wg ukra-
ińskiej agencji informacyjnej TSN – „atak hakerów” na 
jednego z  lokalnych dostawców energii elektrycznej: za-
infekowanie komputerów jednego z  dostawców energii 
złośliwym oprogramowaniem, które miało zdolność sabo-
towania systemów przemysłowych. Zdaniem Reutera po-
dejrzewani o związki z Rosją hakerzy przeprowadzają cy-
berataki na sieci energetyczne w  państwach bałtyckich. 
Poszukują w nich słabych punktów, a także poznają sposo-
by zarządzania danymi, aby w przyszłości sieci mogli w do-
wolnej chwili zablokować. 

Czy polskie sieci elektroenergetyczne były celem takich 
ataków? 

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie były celem ataków
we wspomnianym okresie. Niemniej, jednostki odpowiedzial-
ne w  naszej firmie za bezpieczeństwo teleinformatyczne na 
bieżąco monitorowały i monitorują informacje o zagrożeniach 
i dostosowują swoje działania do ich aktualnego poziomu.

 Co skłoniło PSE do podpisania w czerwcu 2016 r. umo- 
wy z  Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO
w Wilnie.

– Celem NATO Energy Security Center of Excelence jest
tworzenie lepszego środowiska dla bezpieczeństwa nie tyl-

– Jednostka CERT PSE została powołana uchwałą Zarzą-
du w grudniu 2016 r. Do jej zadań należy zapewnienie szero-
ko rozumianego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa kom-
puterowego w środowisku użytkowników i administratorów
infrastruktury informatycznej w  całej organizacji. Jedną
z  podstawowych funkcji jakie realizuje CERT jest wymiana
informacji, analizowanie jej, a także wspieranie czynności re-
alizowanych przez struktury teleinformatyczne PSE związa-
nych z obsługą incydentów bezpieczeństwa – mówi DARIUSZ
GÓRALSKI, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Pol-
skich Sieciach Elektroenergetycznych.

Obrona przed 
cyber- 

zagrożeniem
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DYSKUSJA  REDAKCYJNA    

Czy dysponujemy wystarczająco dokładną identyfika-
cją przyczyn smogu? W ogólnie dostępnych statystykach 
można znaleźć informację, że za emisję pyłów w  oko-
ło 50% odpowiadają gospodarstwa domowe, za około 
20% transport, a  za około 10% energetyka zawodowa. 
Czy ten obraz jest wystarczająco dokładny? Co powo-
duje przekraczanie dopuszczalnego poziomu pyłów la-
tem, kiedy nie są wykorzystywane paleniska domowe? 
Czy wtedy za smog odpowiada tylko transport? Czy emi-
sja z  transportu to „kopcące” silniki, czy także opony 
i hamulce? Czy zatem elektryczny samochód jest tu roz-

wiązaniem – przecież on także ma opony i hamulce. Jaki 
udział w smogu ma emisja wtórna? Trzeba pamiętać, że 
zła diagnoza oznacza nieskuteczne działania. Czy nie po-
pełniamy w tym zakresie żadnych błędów?

– A.J. Badyda: – Istotną kwestią jest komunikacja społecz-
na. Ważną w niej rolę odgrywają przekaźniki wiedzy, w szcze-
gólności media, które w tej materii nie zawsze posiadają peł-
ną wiedzę. Spotkać można wielokrotnie niekompetentne lub 
nie do końca prawidłowe próby wyjaśnienia przyczyn smo-
gu. Stanowi on zjawisko będące wypadkową kilku przyczyn, 

Mieszkańcy prawie wszystkich polskich miast na-
rażeni są na niezwykle szkodliwe dla zdrowia skut-
ki smogu. Media codziennie podają komunikaty 
o stężeniu w powietrzu pyłów i innych szkodliwych 
związków chemicznych. Powszechna jest informa-
cja, że przyczyną tego zjawiska jest przede wszyst-
kim spalanie węgla, drewna i  odpadów (śmieci) 
w  paleniskach domowych. Sejm przyjął specjalną 
ustawę antysmogową. Intensywne działania pro-
wadzi wiele samorządów lokalnych. O  smogu dys-
kutuje się w telewizji, radiu i na ulicy.

Trudno więc sobie wyobrazić, aby problem smo-
gu nie był przedmiotem zainteresowania Izby Go-
spodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Stąd 
Izba postanowiła zorganizować dyskusję – w  ra-
mach publikowanych cyklicznie na łamach „Prze-
glądu Energetycznego” dyskusji na temat najbar-
dziej palących problemów polskiej energetyki – pod 
hasłem „Smog”.

W dyskusji udział wzięli:

–  Dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda, prof. PW – Kie-
rownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Śro-
dowiska, Politechnika Warszawska,

–  Dr hab. inż. Grzegorz Majewski – Kierownik Za-
kładu Meteorologii i Klimatologii, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

–  Dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. 
SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w War-
szawie i  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska 
PAN w Zabrzu,

–  Paweł Smoleń – Fundacja dla Czystego Powietrza, 
Forum Energii,

–  Prof. dr hab. inż. Izabela Sówka – Kierownik Za-
kładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery, Politechni-
ka Wrocławska,

–  Dr inż. Stanisław Tokarski – Pełnomocnik Dyrek-
tora Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie.
Stronę redakcyjną reprezentowali: Prof. dr hab. 

inż. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszaw-
ska – moderator dyskusji oraz Paweł Racinowski 
– Dyrektor Generalny Izby i Marian Bosowski – Za-
stępca Dyrektora Generalnego Izby.

Poniżej autoryzowany zapis tej dyskusji.
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nie jest zaś czymś o czym można mówić w kategoriach emi-
sji. Powstaje w atmosferze, z jednej strony wskutek emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, a z drugiej – oddziaływania czyn-
ników meteorologicznych, które sprzyjają powstawaniu tego 
zjawiska. Są zatem dwie grupy przyczyn. Na meteorologiczne 
mamy wpływ stosunkowo niewielki, nie od nas zależy poja-
wienie się inwersji termicznej, wiatru czy deszczu. Druga gru-
pa czynników to emisja zanieczyszczeń z  różnych źródeł. Za 
znacząco podwyższony ich poziom (tzw. epizody smogowe) 
odpowiedzialny jest głównie sektor komunalno-bytowy, czy-
li przede wszystkim gospodarstwa domowe i różnego rodzaju 
niewielkie kotłownie. Jest ich najwięcej w miastach południo-
wej Polski, a poza indywidualnymi gospodarstwami ogrzewa-
ją także budownictwo wielorodzinne. Można jeszcze dodać 
niewielkie zakłady produkcyjne i usługowe, np. warsztaty sa-
mochodowe, które mają indywidualne paleniska.

Drugie źródło uznawane jako kluczowe zwłaszcza w ośrod-
kach wielkomiejskich stanowi transport drogowy, który może 
nie jest największym emitorem pyłu będącego głównym 
składnikiem smogu zimowego, bo z nim mamy najwięcej kło-
potów w Polsce. Jest także smog letni. Transport emituje inne 
zanieczyszczenia takie jak tlenki azotu, które wskutek prze-
mian zachodzących w atmosferze mogą powodować powsta-
wanie wtórnych zanieczyszczeń pyłowych. W  związku z  tym 
w  takich szczególnych miastach jak Warszawa, gdzie trans-
port jest dominującym źródłem emisji, stosunkowo niewiel-
ki udział mają w  niej źródła komunalno-bytowe, co w  dużej 

mierze wynika również z  powszechności ciepła systemowe-
go w stolicy.

Trzeba usystematyzować wiedzę na temat zjawiska smogu. 
To nie jest coś co emitujemy, czy coś czego stężenia możemy 
mierzyć. Nie ma czegoś takiego, możemy mówić o stężeniach 
poszczególnych składników zanieczyszczenia atmosfery, pro-
wadzących do powstania smogu. Ta podstawowa wiedza po-
winna trafiać do społeczeństwa.

– W. Rogula-Kozłowska: – W odpowiedzi trudno jest uciec
od statystyki zawartej w pytaniu, a jednak w kontekście pro-
blemu pochodzenia pyłu w atmosferze należałoby to zrobić. 
Przykładowo, informacja, że za emisję pyłów w Polsce, w 50%, 
odpowiadają gospodarstwa domowe niewiele mówi, bo nie 
wiemy nawet jak duży jest błąd takiego oszacowania? Nie mo-
żemy podać tu żadnych precyzyjnych danych (nie mamy do 
tego podstaw); być może w  jakimś scenariuszu udałoby się 
to zrobić dla mniejszych jednostek administracyjnych – po-
wiatu czy gminy. Precyzyjne ustalenie pochodzenia, a w tym 
rola tworzenia wtórnego pyłu w atmosferze jest, a właściwie 
powinno być, punktem wyjścia przy wszystkich tworzonych 
od wielu lat scenariuszach i programach ochrony powietrza. 
W ramach tych bowiem wskazuje/zakłada się, że znamy źró-
dła pyłu w Polsce i  to dość dokładnie. Tymczasem mamy do 
czynienia z dużymi uproszczeniami. Całą analizę opieramy na 
założeniu, że cząstki pyłu są emitowane jako zanieczyszczenia 
pierwotne z kominów, rur wydechowych samochodów, itd.

Problemem pyłu zawieszonego w  powietrzu (zwanego 
w  Polsce w  niektórych zwłaszcza okresach roku „smogiem”) 
nie są cząstki stałe emitowane ze ścierania nawierzchni dro-
gowych, z  palenisk domowych, czy silników dieslowskich; 
jest nim jego chemiczna i  fizyczna złożoność powodowana 
przez procesy jakim on oraz jego gazowe prekursory podle-
gają w atmosferze. Mamy bardzo prostą wiedzę o pyle zawie-
szonym (smogu): drobne cząstki stałe w powietrzu. A tak na-
prawdę tych stałych cząstek w powietrzu jest bardzo mało. Pył 
stanowi wielce zróżnicowaną materię, która niemal bez prze-
rwy zmienia w  powietrzu swoje fizyczne i  chemiczne wła-
ściwości; związki ją tworzące „pojawiają się” i „znikają” w po-
wietrzu w  niezauważalnym i  niemierzalnym dla nas tempie. 
Te zjawiska w głównej mierze warunkują stężenia drobnego 
pyłu w powietrzu. Dlatego też problemem w ustaleniu hierar-
chii źródeł pyłu obecnego już w atmosferze nie jest znajomość 
wielkości emisji cząstek pyłowych z  różnych źródeł, a  znajo-
mość źródeł gazowych prekursorów pyłów, czyli SOx, NOx i lot-
nych związków organicznych oraz umiejętność powiązania 
tych danych z warunkami termodynamicznymi i atmosferycz-
nymi pozwalająca na uwzględnienie przemian tych związków 
jako źródła pyłu. Wiemy, że latem w Warszawie często wystę-
puje wysokie stężenie pyłu mimo braku emisji pyłu z gospo-
darstw domowych i lokalnych ciepłowni. 

Emisja komunikacyjna – jeżeli chodzi o  wielkość i  rodzaj 
gazowych prekursorów organicznych i nieorganicznych pyłu 
– jest w tym okresie podobna jak w zimie; inne są jednak wa-
runki meteorologiczne. W  lecie promieniowanie słoneczne
jest na tyle silne, że emitowane z różnych źródeł (w Warszawie 
niech to będzie głównie komunikacja) związki gazowe bar-
dzo szybko tworzą tzw. pył wtórny zalegający nad miastem.
Są to związki różnego rodzaju; niektóre szybko ulegają rozpa-
dowi, inne na stałych cząstkach są przenoszone na duże odle-
głości. Prekursory dużo szybciej i łatwiej rozprzestrzeniają się
w  powietrzu aniżeli same cząstki pyłowe. Trudno jest zatem
wyrokować skąd (z jakiego źródła) dokładnie jest pył w kon-
kretnym miejscu/obszarze. Nie oznacza to, że nic nie można
zrobić – są znane w świecie metody szacowania udziału emi-
sji z różnych źródeł w stężeniach pyłu. Polska późno zajęła się
tymi badaniami, mimo że sam problem pyłu pojawił się już
dawno. W naszym kraju w kilku ośrodkach naukowych z Gór-
nego i Dolnego Śląska oraz Warszawy, są prowadzone lokal-
ne projekty badawcze dotyczące pyłu. Brakuje jednak w kraju

Dr hab. inż. 
Wioletta
Rogula-

-Kozłowska,
prof. SGSP

– Szkoła 
Główna Służby

Pożarniczej
w Warszawie
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Inżynierii
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PAN w Zabrzu

Dr hab. inż. Grzegorz 
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– Kierownik Zakładu 
Meteorologii i Klimatologii, 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego 
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wspólnych, równoległych i kompleksowych badań poświęco-
nych temu problemowi.

To bardzo ważne co usłyszeliśmy. Jeśli wyeliminujemy 
w stu procentach pył z palenisk to smog nie zniknie. Sam 
sądziłem, jak się okazuje błędnie, że wpływ środków 
transportu ze sprawnymi układami wydechowymi to tyl-
ko ścierane hamulce, opony i jezdnie. Okazuje się, że rów-
nie ważne są wtórne zjawiska związane z emisją gazów 
SOx i NOx.

– W. Rogula-Kozłowska: – W kontekście zanieczyszczenia
powietrza pyłem zawieszonym nie można zupełnie dewalu-
ować znaczenia resuspensji, czyli podrywania i  ponownego 
zawieszania w powietrzu cząstek osiadłych na podłożu, a ge-
nerowanych w różnego rodzaju procesach mechanicznych. Są 
to jednak głównie grube cząstki (większe niż 2,5 µm), osiadają-
ce blisko źródeł. Jeśli mówimy o smogu i długotrwale utrzymu-
jącym się wysokim zapyleniem powietrza w mieście to mamy 
na myśli raczej ultra-drobne cząstki, a te powstają głównie na 
skutek kondensacji tlenków metali w powietrzu, reakcji gazo-
wych prekursorów pyłu, a tylko pewną część tworzą pierwot-
ne cząstki emitowane z przemysłu, czy energetyki węglowej. 
Niemniej te ostatnie są także źródłami tlenków metali i gazo-
wych prekursorów pyłu i to właśnie istota całego problemu.

 Jaki szacunkowo procent stanowi emisja wtórna pyłu?

– W. Rogula-Kozłowska: – Mogę odwołać się do badań
prowadzonych przeze mnie w  Zabrzu, gdzie zanieczyszcze-
nie ulic jest większe niż w Warszawie; widać je gołym okiem. 
W  okresach ciepłych i  bezopadowych, przy skrzyżowaniach 
w centrum miasta, masowy udział wtórnie zawieszonego pyłu 
w powietrzu (cząstek podlegających zjawisku tzw. resuspen-
sji) w stężeniach PM 10 to ok. 30%. Dodam, że nie do końca 
można o nim mówić, że jest pochodzenia komunikacyjnego, 
bo składa się na niego także emisja glebowa, piasek i sól dro-
gowa (ta ostatnia w zimie).

– A.J. Badyda: – Z  tego powodu miała miejsce niedaw-
no taka sytuacja w  stolicy: przy dwóch stacjach komunika-
cyjnych stężenie pyłu PM 2,5 utrzymywało się na poziomie 
30–40 µg na m3 – pogoda była wyżowa i wiał słaby wiatr. Zro-
biło się cieplej i  ten pył zaczął się unosić. Pyłu PM 2,5 było 
mało, natomiast PM 10 osiągnął stężenie, w niektórych godzi-
nach, na poziomie 300–400 µg/m3.

Lekarstwem ma być między innymi wprowadzenie norm 
na węgiel i  zakaz stosowania wysokoemisyjnych ko-

tłów. Czy działania te będą skuteczne? Czy nie należy 
już dziś wprowadzić uregulowań, które w  perspektywie 
np.  10  lat będą skutkowały zakazem stosowania paliw 
stałych w paleniskach domowych?

– S. Tokarski: – W Krakowie wdrożono wiele przedsięwzięć
aby wyeliminować źródła niskiej emisji: wycofywanie pieców 
węglowych i przełączanie na ciepło sieciowe bądź gaz, zakaz 
palenia paliwami stałymi od 1 września 2019 r. (szacuje się, że 
na tę datę zostanie jeszcze ok. 4 tys. pieców na paliwa stałe), 
działa system mycia ulic. Przeznaczono duże środki finansowe 
na eliminację przyczyn smogu. Problem krakowskiego smo-
gu nie wynika głównie z emisji wewnętrznej w mieście – two-
rzy go tzw. obwarzanek krakowski, czyli gminy położone na 
obrzeżach. Samorządy okoliczne powinny więc zająć się za-
stępowaniem palenisk na paliwa stałe innymi, niemisyjnymi 
źródłami i  dopiero takie zsynchronizowane działania mogą 
przynieść pożądany efekt. Ale nawiązując do stwierdzenia, że 
nie można jednoznacznie przypisać źródeł niskiej emisji ich 
odpowiedzialności za zjawiska smogowe, to co należy jeszcze 
przedsięwziąć, aby środki były adekwatne do przyczyn i służy-
ły eliminacji smogu, ponad działania już podjęte?

– I. Sówka: – Spróbuję udzielić odpowiedzi powołując się
na badania realizowane w Politechnice Wrocławskiej. Nie mo-
żemy niwelować znaczenia źródeł pierwotnych pyłu, bo z nich 
powstają zanieczyszczenia wtórne. Doświadczenia miast eu-
ropejskich, które wdrażały wieloletnie programy w tej mate-
rii wykazują, że eliminacja pierwotnych źródeł emisji prowadzi 
do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Metody ich iden-
tyfikacji zarówno pochodzenia pierwotnego, jak i  wtórnego 
są znane i rozwijane m.in. w ośrodkach naukowych. Wykazu-
ją np. że we Wrocławiu ich przyczyną są też źródła pierwotne, 
czyli emisja ze spalania węgla w małych kotłowniach. Gminy 
ościenne również oddziałują na miasto, na obszarze którego 
też zlokalizowane są liczne źródła emisji. Również prekursory, 
ich liczne związki, są emitowane z procesów spalania, nie tyl-
ko w małych kotłowniach.

– P. Smoleń: – Spojrzę na to zagadnienie z  nieco inne-
go punktu widzenia. Robiliśmy ostatnio w Forum Energii ba-
dania dotyczące ciepłownictwa. Tam dostrzegamy najistot-
niejsze przyczyny smogu. Z ponad 500 istniejących w Polsce 
małych systemów ciepłowniczych, prawie 90% jest kwalifiko-
wanych jako niskosprawne. Zrobiliśmy analizę: prosta zależ-
ność – im większe miasta tym wyższa sprawność systemu cie-
płowniczego, im mniejsze tym większy problem. Inny aspekt: 
smog a  spalanie śmieci. Wygłoszę przewrotną tezę: owszem 
rośnie świadomość społeczna tego problemu, ale wielu oby-
wateli, którzy nie próbowali dotąd spalać śmieci, dowiedziaw-
szy się, że inni je palą sami zaczęli tak postępować. Widzę 
smog tam gdzie go dotąd nie było: w przewiewnych miejsco-
wościach płaskiego Mazowsza. Ma to związek z ustawą śmie-
ciową, kłopotem z legalnym wywozem śmieci. Duża część do-
mów należy do mieszkańców weekendowych, nie mających 
umów dotyczących legalnego wywozu śmieci (bo nie mogą 
– nie są zameldowani). Dodatkowo stałym mieszkańcom in-
spekcja gminna wlepia mandat, gdy dostrzeże stos plastiko-
wych butelek na podwórku – następnego dnia wszystkie lą-
dują w piecu.

Szacowana jest na kilka milionów liczba domów z  bardzo 
starymi piecami-kuchniami, które służą nie tylko do ogrze-
wania, ale i do gotowania. Ich mieszkańcy, na co wskazuje In-
stytut Badań Strukturalnych, nigdy nie będą mieli pieniędzy 
na ich wymianę. Bez wsparcia finansowego nic się nie zmie-
ni. Sejmik woj. mazowieckiego w 2017 r. podjął uchwałę, któ-
ra zakłada likwidację niskosprawnych palenisk do 2023 r. Jed-
nak z  powodu ubóstwa ludzie nie mają pieniędzy nawet na 
opał, więc tym bardziej żadne nowe, drogie instalacje np. ga-
zowe się nie pojawią. Bez wsparcia finansowego to będzie 
martwe prawo. Koncentrujemy dyskusję na dużych miastach 
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i ich przedmieściach, a spójrzmy na małe miejscowości, w tym 
te nie mające systemów ciepłowniczych. Tam występuje naj-
bardziej trujący smog nie tylko z zawartością związków siarki 
czy azotu, ale także benzo(a)pirenów, dioksyn etc. Tam istnie-
je problem nie tylko paliwa niskiej jakości, co zwyczajnie spa-
lania śmieci. Tego smogu nikt nie mierzy – w miastach mamy 
punkty pomiarowe i rozliczne aplikacje, tam ich nie ma.

Czy będzie decyzja na poziomie rządowym z jaką zawar-
tością siarki będzie mógł być sprzedawany węgiel w skła-
dzie opałowym?

– A.J. Badyda: – Dostałem projekt rozporządzenia Minister-
stwa Środowiska do konsultacji. Eksperci opowiedzieli się za 
dopuszczalnym stężeniem siarki na poziomie 0,6–0,8%. Jaka 
będzie finalna decyzja, w chwili obecnej, tego nie wiadomo.

A co z problemem nowych kotłów, 5 klasy (zostaną zain-
stalowane dzięki gminnym dopłatom), które mogą pra-
cować 15–20 lat. Ma być wprowadzony zakaz stosowania 
palenisk na paliwa stałe, a tu mówimy, że można je prze-
robić i  palić odpady. Jak ten problem rozwiązać, może 
jedynym sposobem jest to co zrobił Kraków – za ileś lat 
wprowadzamy pełny zakaz palenia stałymi paliwami?

– W. Rogula-Kozłowska: – Ograniczenia emisji pierwot-
nych ze spalania paliw stałych nie można dewaluować. Mó-

wiąc o małej roli ograniczania emisji pierwotnej do powietrza 
w redukowaniu stężeń pyłu w powietrzu, mówiłam o małym 
znaczeniu emisji pierwotnych cząstek pyłu, a  nie o  pierwot-
nych związkach gazowych wnoszonych wraz z  tą emisją do 
atmosfery. Likwidacja wspomnianych palenisk z całą pewno-
ścią spowoduje ograniczenie emisji gazowych prekursorów 
pyłu, które pochodzą w większości ze spalania węgla (np. SO2). 
Wprowadzenie lepszych jakościowo pieców i  paliw stałych, 
choć z zasady zawsze pomaga, to jednak radykalnie nie roz-
wiąże problemu. Może lepszym rozwiązaniem jest spalanie 
dobrych paliw w dużych, wysokosprawnych kotłach central-
nych, ogrzewających jedną czy kilka kamienic, z wysokim emi-
torem wyniesionym nad budynek?

– A.J. Badyda: – Zdecydowanie docelowym modelem po-
winno być całkowite odejście od paliw stałych w indywidual-
nych paleniskach. To oczywiście może być zrealizowane tylko 
przy znaczącym zwiększeniu dynamiki rozwoju sieci gazo-
wych, miejskich sieci ciepłowniczych, czy rozwiązań z zakresu 
odnawialnych źródeł energii z obowiązkowym przyłączaniem 
budynków do nisko lub zeroemisyjnych źródeł ciepła.

– W. Rogula-Kozłowska: – Ale można w podmiejskich osie-
dlach domów jednorodzinnych, gdzie chyba głównym pro-
blemem w  zimie jest niekorzystne ulokowanie kominów, 
sprzyjające kumulowaniu się, w tym okresie, pyłu i  jego pre-
kursorów na niskich wysokościach. To kwestia świadomości 
i pieniędzy. Zgadzam się jednak, że w dużych miastach są ko-
nieczne rozwiązania systemowe.

– P. Smoleń: – Spójrzmy na niektóre miasta Beskidów, te
najbardziej zanieczyszczone w Polsce. Wiele domów jest tam 
przyłączona do sieci gazowej, jednak nie wykorzystują tego, 
bo ogrzewanie gazem jest dla nich za drogie. W miastach na 
terenach z zabudową jednorodzinną podciągnięcie sieci cie-
płowniczej jest dla dostawcy ciepła nieopłacalne, chyba że 
otrzyma wsparcie np. do budowy magistral ciepłowniczych. 
Można skorzystać ze środków unijnych. We Wrocławiu organi-
zacje ekologiczne apelują o fundamentalne zwiększenie ilości 
przyłączeń do sieci cieplnej, a  więc ciepła „bezsmogowego”, 
mimo że sieć ta jest opalana z  elektrociepłowni węglowych 
– to obiecująca zmiana priorytetów i znajomości tematu. Dla
zabudowy jednorodzinnej, gdzie nikt nigdy nie zbuduje sie-
ci cieplnej, jedynymi źródłami bezemisyjnymi są gaz i  prąd.
Natomiast w kwestii promocji ciepła elektrycznego i taryf an-
tysmogowych absolutnie konieczne jest zwiększenie nieza-
wodności sieci energetycznej, która zawodzi w  niektórych
obszarach w wymiarze 500 i więcej minut w roku (SAIDI). To
ryzyko pozostania nawet kilka dni bez ogrzewania w środku
zimy – nieakceptowalne.

Problemu ograniczenia niskiej emisji nie da się rozwią-
zać bez zaangażowania prezydentów i  burmistrzów 
miast, samorządu miejskiego. Stąd na początku dysku-
sji należy postawić pytanie jak dziś wygląda to w  prak-
tyce? Czy włodarze miejscy mają świadomość swojej od-
powiedzialności? Czy miasta mają pomysły, programy, 
a  przede wszystkim środki do rozwiązania tego proble-
mu? Jeśli mają świadomość, a nie podjęły działań, to na 
jakie w tym zakresie napotykają trudności i bariery?

– A.J. Badyda: – Z moich kontaktów z samorządowcami wy-
nika, że tam, gdzie problem z jakością powietrza jest poważny, 
świadomość jest duża. Tam gdzie nie ma środków na popra-
wę, bądź uważa się, że zagrożenia nie ma, to oni nie zawracają 
sobie tym głowy. To widać po mapie uchwał antysmogowych, 
które zostały sporządzone na poziomie województw (dotąd 
siedmiu). W niewielu przypadkach podjęto próby zróżnicowa-
nia zapisów tych uchwał w zależności od lokalizacji i uwarun-
kowań konkretnej gminy czy powiatu. Wyjątkiem jest Kraków. 
Na Mazowszu były takie próby i wiceprezydent Warszawy po-
stulował aby dla niej obowiązywały bardziej restrykcyjne prze-

Prof. dr hab. inż. Izabela 
Sówka 

– Kierownik Zakładu 
Inżynierii i Ochrony 
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pisy. Ale dążono do wdrożenia uchwały jeszcze przed okresem 
grzewczym 2017/2018, i zakończyło się ustaleniem ogólnych 
warunków dla całego województwa. W  pewnej określonej 
perspektywie czasowej, np. roku 2025 czy 2030, powinien po-
jawić się zapis całkowitego odejścia od paliw stałych.

– I. Sówka: – Niektóre województwa przygotowały się do
tych zróżnicowań i np. w województwie dolnośląskim mamy 
liczne miejscowości uzdrowiskowe, pojawiają się lokalne roz-
wiązania i opracowania, ale w wielu gminach potrzebne są na 
ich realizację środki pieniężne.

Nowa ustawa o segregacji i odbiorze śmieci nie uwzględ-
nia oddzielenia odpadów drewnianych. Fatalna decyzja 
odgórna.

– P. Smoleń: – Kwestia świadomości społecznej. Przyjęło
się, że smog to tylko samochody i węgiel. Ludzie więc mówią: 
przechodzimy na drewno, a przecież to jeszcze gorzej.

– A.J. Badyda: – Problem spalania odpadów nie został roz-
wiązany, mimo obowiązywania ustawy z 2001 r. tego zakazu-
jącej. Są sankcje: mandat, grzywna, nawet kara pozbawienia 
wolności. I co z tego?

Nowoczesny kocioł klasy 5, spełniający wymogi tzw. Eko-
projektu, w warunkach laboratoryjnych rzeczywiście ma bar-
dzo niską emisję pyłów (na poziomie 40 mg/m3) przy spalaniu 
konkretnego rodzaju paliwa, najczęściej dostarczanego przez 
jego producenta. Ale gdy do niego wrzucimy węgiel niższej ja-
kości emisje mogą znacząco wzrosnąć. Nie mówiąc o tym, że 
za pomocą palnika można w nim zrobić tzw. ruszt pomocniczy 
i włożyć wszystko, czyli nastąpi powrót do kopciucha.

Kolejne zagadnienie – ubóstwo energetyczne. Instytut 
Badań Strukturalnych wiele włożył pracy, by go zdiagno-
zować.

– P. Smoleń: – Ubóstwo energetyczne, wedle badań Forum
Energii, dotyczy nawet ponad 3 mln osób. To ogromny pro-
blem. Koszt eliminacji paliw stałych może sięgać dziesiątek 
miliardów złotych, a może i kilkuset.

– A.J. Badyda: – Wg raportu Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) Polska traci rocznie ok. 100 mld dolarów na kosz-
tach leczenia chorób i  przedwczesnych zgonów związanych 
z  zanieczyszczeniem powietrza. Obejmują one utratę zdro-
wia, opiekę medyczną, hospitalizację, refundację leków, sło-
wem dotyczą osób, które by nigdy nie zachorowały, gdyby nie 
były eksponowane na to zjawisko. Wydając wspomniane wy-
żej wielkie sumy zaoszczędzimy w pewnej perspektywie cza-
sowej na kosztach leczenia utraty zdrowia.

– G. Majewski: – Problemem zanieczyszczenia powietrza
emisją komunalną są głównie śmieci, a  w  zasadzie ich spa-
lanie w  domowych piecach. Wiele w  tym temacie zależy od 
władz samorządowych. One decydują o tym co zostanie w da-
nej gminie zrobione w kwestii poprawy jakości powietrza. Nie 
dotyczy to wyłącznie eliminowania głównych źródeł zanie-
czyszczeń. Od lat piszemy o tym w artykułach. Największym 
i – z mojego punktu widzenia – najłatwiejszym do rozwiązania 
problemem w Polsce jest brak tzw. świadomości ekologicznej. 
Z moich rozmów np. z samorządowcami w woj. kujawsko-po-
morskim (nie ma tam poważnego problemu ze smogiem) wy-
nika, że świadomość ta jest minimalna. Ważna jest zatem edu-
kacja. W  obecnych czasach obserwujemy skutki tej edukacji 
u młodego pokolenia. W życiu codziennym od dzieci usłyszy-
my (oby jak najrzadziej): mamo, wrzucasz plastik do pieca,
a zaraz, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i dio-
ksyny trafią do naszego domu. Wiemy przecież, że zanieczysz-
czenia migrują do obiektów zamkniętych nawet przez szczel-
nie zamknięte okna. Ale czy wszyscy o tym wiemy?

Jeśli będziemy wiedzieli, jaki jest wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na nasze zdrowie, jakie niesie konsekwencje, to ła-
twiej nam będzie wyeliminować problemy (najpierw w lokal-
nej skali) na tych obszarach gdzie one silnie występują. Wraz 
z  zabrzańskim Instytutem badaliśmy skład chemiczny sub-
mikronowego pyłu w  dzielnicy Ursynów (południowa część 
Warszawy) i okazało się że 60% masy tego pyłu stanowi tzw. 
aerozol wtórny (aerozol tworzony w  powietrzu z  przemian 
gazowych prekursorów). Widać zatem wyraźnie, że ograni-
czanie emisji pierwotnego pyłu nie wpłynie znacząco na ob-
niżenie jego stężeń w  powietrzu per saldo. Niemniej, ogra-
niczenie emisji wszystkich zanieczyszczeń (także a  może 
zwłaszcza gazowych) z różnych źródeł finalnie pozwoli ogra-
niczyć też stężenia pyłu. Skuteczne ograniczenie stężeń pyłu 
musi zatem (przynajmniej w  niektórych rejonach) polegać 
na ograniczeniu emisji prekursorów gazowych pyłu a nie tyl-
ko cząstek pierwotnych pyłu. Do tej pory prowadzone w kra-
ju bilansowanie emisji z różnych źródeł, czy sektorów gospo-
darki i próby przełożenia spadków i wzrostów emisji pyłu na 
spadki i wzrosty stężeń pyłu w powietrzu opierają się na za-
łożeniu, że cząstki pyłu są wyłącznie pierwotne. W  niektó-
rych obszarach może tak być, a w niektórych może być i jest 
zupełnie inaczej. Poza tym kluczową rolę w  intensywności 
tworzenia pyłu wtórnego w atmosferze z gazowych prekur-
sorów odgrywają warunki meteorologiczne. Widać to wyraź-
nie w  okresach występowania podwyższonych stężeń pyłu 
w dzielnicy Ursynów przy właściwie znikomym udziale w tym 
obszarze emisji pyłu i jego prekursorów z domów opalanych 
węglem.

Prof. dr hab. inż. Janusz 
Lewandowski 
– Politechnika Warszawska
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Dyrektora 

Centrum 
Energetyki, 

Akademia 
Górniczo-Hutnicza 

w Krakowie



22 I marzec 2018 I przegląd energetyczny

D
YS

K
U

SJ
A

  R
ED

A
KC

YJ
N

A
   

 
Dr Stanisław Tokarski jest autorem pomysłu taryfy anty-
smogowej prądu elektrycznego.

– S. Tokarski: – Uczestniczyłem w jej opracowaniu. Pomysł
narodził się w trakcie wielomiesięcznych dyskusji w AGH i in-
nych miejscach, w  środowiskach odbiorców energii, produ-
centów, firm sprzedażowych, a  także samorządów. Ta tary-
fa powinna stanowić element szerszego programu likwidacji 
niskiej emisji, przyjętego na poziomie państwa. Taryfa anty-
smogowa wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Energii 
w grudniu 2017 r. jest krokiem w dobrym kierunku, ale dla za-
pewnienia stabilności rozwiązania i atrakcyjności ekonomicz-
nej dla odbiorców powinna być nieco zmieniona. Powinna po-
wstać taryfa w pełnym tego słowa znaczeniu jak np. G12, a nie 
tylko część taryfowana w postaci usługi przesyłowej i nietary-
fowana oferta handlowa na energię. Budzi to obawy odbior-
ców. Nikt nie zainwestuje w cyklu na 10 lat w elektryczny piec 
akumulacyjny kilkunastu tysięcy złotych, jeśli nie będzie pe-
wien, że państwo będzie tę taryfę chronić. Druga jej wada 
wiąże się z tym, że dotyczy tylko energii nadmiarowej zużytej 
w stosunku do poprzedniego okresu.

Ministerstwo Energii zapowiada kontynuację prac nad tą ta-
ryfą. W szerszym znaczeniu taryfa antysmogowa może być in-
strumentem w Krajowym Planie Likwidacji Niskiej Emisji, któ-
ry jest konieczny dla skutecznej walki ze smogiem, a w którym 
można by wprowadzić zasadę: energia elektryczna w taryfie 
antysmogowej „przysługuje” każdemu odbiorcy likwidujące-
mu węglowe palenisko domowe, albo przyłączającemu nowy 
dom, pod warunkiem, że nie jest dostępne ogrzewanie sie-
ciowe, gaz lub inne małoemisyjne, dozwolone źródło ciepła. 
Wówczas ogrzewanie energią elektryczną, w  systemie aku-
mulacyjnym winno kosztować tyle ile ogrzewanie porówny-
walnego obiektu ciepłem sieciowym. Energia elektryczna do 
ogrzewania akumulacyjnego powinna więc kosztować łącz-
nie u odbiorcy ok. 0,24–0,25 zł/kWh brutto. Wówczas uzyska-
łoby się ciepło na poziomie ok. 60–70 zł za GJ, czyli takim jak 
ciepło systemowe na parametrze wysokim z elektrociepłow-
ni. Dla obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej na po-
trzeby taryfy antysmogowej rozważyć należy wyłączenie z ta-
ryfy opłaty jakościowej i opłaty za „kolory”, a także obniżenie 
poziomu akcyzy, łącznie o ok. 4–5 groszy/kWh. To główny po-
stulat programu, ale realizacja to kwestia czasu i zmiany prze-
pisów Prawa energetycznego i  ustaw podatkowych. Taryfa 
antysmogowa powinna być selektywna: jeśli masz dostęp do 
ciepła sieciowego lub gazu to nie możesz z niej korzystać.

Oplata dystrybucyjna została przypisana istniejącej sie-
ci, węzłom, transformatorom, i  my za to płacimy w  ra-

mach istniejących odbiorów. W  domu mamy przyłącze-
nie minimum 8 kW, niczego nie trzeba robić po stronie 
sieci. Chcemy dodatkowo zainstalować piec akumulacyj-
ny. Skrajny przypadek to są koszty zmienne w elektrow-
ni, w  nocy mamy bloki poniżej minimum technicznego. 
Szefowie elektrowni powinni być wdzięczni, że będą mo-
gli sprzedawać energię po koszcie zmiennym. A  mamy 
100 zł/GJ. W  miejscowościach podmiejskich nie ma sie-
ci ciepłowniczej, najtańszy jest gaz (standardowy dom – 
ok. 60 zł/GJ). Znacznie droższy jest propan-butan z butli. 
Przy proponowanej taryfie antysmogowej wychodzi po-
nad 70 zł/GJ – to jest za dużo.

– S. Tokarski: – Przyłączanie akumulacyjnych pieców elek-
trycznych, które w  prosty sposób mogą zastąpić wycinany 
piec węglowy, bez ingerencji w  instalację wewnętrzną, wy-
maga różnych mocy przyłączeniowych i może wiązać się z ko-
niecznością budowy nowego przyłącza. W ramach planowa-
nia zaopatrzenia w  ciepło obszarów zabudowy w  miastach 
można zaplanować inwestycje w  nową infrastrukturę ener-
getyczną, ciepłowniczą, bądź gazową. Ale wracając do taryfy 
antysmogowej, wydaje się, że propozycje taryfy przesyłowej 
spółek dystrybucyjnych zaproponowane w styczniu są opty-
malne i nie jest raczej możliwe ich dalsze obniżanie. Zbudowa-
nie taryfy G12as w oparciu o stawki taryfowe za usługę prze-
syłową i  obniżoną cenę zakupu energii elektrycznej na cele 
grzewcze i  elektromobilności, jak wspomniałem wyżej, po-
zwoli zaoferować energię elektryczną dla celów ogrzewczych 
po cenie ok. 60–70 zł/GJ, czyli za tyle ile ciepło z elektrocie-
płowni.

Nadszedł czas podsumowań. Ich hasłem niech będzie py-
tanie: Jak bym rozwiązał problem smogu w Polsce, gdy-
bym miał władzę i pieniądze?

– P. Smoleń: – Optymalnie będzie wykorzystać środki
w tych miejscach, gdzie skutek będzie największy. Nadałbym 
priorytet ciepłownictwu w obszarach o rozproszonym budow-
nictwie jednorodzinnym oraz z ciepłowniami w kamienicach 
i  blokach (przedmieścia, małe miejscowości). Mam świado-
mość wysokich kosztów. I trzeba szukać sposobów rozwiąza-
nia problemu spalania śmieci, bo on nie maleje a rośnie.

 – P. Racinowski: – Z wielkim zainteresowaniem uczestniczę 
w tej debacie. Istotną kwestią tu poruszoną jest konieczność 
pogłębienia świadomości ekologicznej. Winna być inspirowa-
na spotkaniami mieszkańców z fachowcami, ze specjalistami, 
chodzi o przekazywanie wiedzy. Szkoda, że w naszym spotka-
niu, mimo zaproszenia, nie uczestniczą przedstawiciele samo-
rządów lokalnych, bo oni są ważnym ogniwem do rozwiązy-
wania problemów, o których rozmawiamy. One nie powinny 
jedynie oczekiwać na wsparcie ze strony organów rządowych, 
a wychodzić z własnymi inicjatywami, pomysłami zmierzają-
cymi do poprawy jakości powietrza.

– M. Bosowski: – Przewija się w naszej dyskusji pogląd, że
nie rozwiążemy omawianego problemu bez systemowego 
wsparcia o charakterze finansowym. Dzisiaj rząd ma do per-
fekcji opracowany instrument, idąc za głosem fantazji może 
udałoby się opracować program 200 Plus dla smogu, z bardzo 
dokładnym scenariuszem kwalifikacyjnym, itd.

– S. Tokarski: – Nadszedł czas na konkretne działania. Może 
je przyspieszyć postulowany Krajowy Plan Likwidacji Ni-
skiej Emisji. Bez rządowego programu nie jest możliwe sku-
teczne starcie się ze smogiem. Winien zakładać przeniesienie 
z  ok.  12  mln ton węgla spalanych w  piecach węglowych co 
najmniej 6 mln ton do elektrowni i elektrociepłowni i dostar-
czenie ciepła sieciowego, a  tam gdzie to niemożliwe energii 
elektrycznej dla celów grzewczych, po specjalnej taryfie an-
tysmogowej. W  momencie jego startu w  nowych domach 
wprowadza się zakaz instalowania pieców na paliwa stałe. 

Marian
Bosowski

– Zastępca
Dyrektora

Generalnego
Izby

Paweł Racinowski 
– Dyrektor Generalny Izby 
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Dla istniejących budynków ogrzewanych piecami węglowy-
mi przygotowane i  skoordynowane winny być samorządo-
we programy działań, zapewniające systemową, rozłożoną 
w czasie eliminację źródeł emisyjnych, z osłoną dla osób za-
grożonych ubóstwem energetycznym. Energia elektryczna 
w specjalnej taryfie antysmogowej winna być podstawowym 
źródłem ciepła, jeżeli nie jest dostępne ciepło sieciowe, gaz, 
albo inne małoemisyjne, dozwolone źródło, po cenie takiej jak 
za ciepło sieciowe z elektrociepłowni.

– W. Rogula-Kozłowska: – Mając na uwadze swoje miej-
sce pracy powiem przede wszystkim, iż boli mnie, że jako na-
ukowcy nie możemy uczestniczyć w  tworzeniu programów 
samorządowych, nawet na poziomie miasta. Zupełnie inaczej 
jest np. w Niemczech czy Czechach. W naszym kraju nie ma 
programów miejskich, gminnych skierowanych do specjali-
stów, które pozwoliły by nam uczestniczyć w rozwiązaniu pro-
blemów takich jak: od czego zacząć, w którym pójść kierunku. 
Przykładowo, czy od razu należy zakazać całkowicie spalania 
węgla w  piecach? Czy od razu w  całej Polsce? Może niektó-
re działania należy wprowadzać etapami – najpierw w obsza-
rach, które już obecnie wymagają działania, A może w pierw-
szej kolejności wprowadzić można (stosunkowo łatwo i  bez 
kosztów) zakaz palenia drewna w kominkach, przy bardzo ni-
skich temperaturach powietrza (prawdopodobieństwo wy-
stąpienia niekorzystnych warunków i tzw. smogu). Zakaz pa-
lenia w nich obowiązuje bez względu na temperaturę i na to 
jakiej jakości spala się drewno, w centrach wielu europejskich 
miast. Najpierw wiedza, potem działania. W Polsce mamy ni-
kłą wiedzę dotyczącą pyłu, a  samo mierzenie stężeń w  róż-
nych miejscach i rozmaitymi czujnikami niewiele pomaga na-
szej świadomości.

– G. Majewski: – Bardzo potrzebne są kampanie społecz-
ne i pokazanie problemu z jakim mamy do czynienia w spo-
sób kompleksowy. Nie tylko ważne jest to jakie są stężenia, 
ale także jaki wpływ wywierają one/mogą wywierać na nasze 
zdrowie. Obok emisji komunalnej pojawia się przecież pro-
blem komunikacji: gęsta sieć szlaków komunikacyjnych, ro-
snące natężenie ruchu, wzrost liczby samochodów, w  wielu 
przypadkach z  niesprawnie działającymi katalizatorami i  fil-
trami cząstek stałych, przyczyniają się niewątpliwie do wzro-
stu stężeń pyłu w miejskich obszarach w Polsce. W wielu du-
żych i  w  większości małych miast nie ma obwodnic, a  tym 
samym samochody poruszają się po „zakorkowanych” ulicach. 
Sama stolica boryka się przecież z dokończeniem budowy ob-
wodnicy.

– I. Sówka: – Z perspektywy tworzonych przepisów i dzia-
łań najważniejsze jest większe zaangażowanie społeczności 
lokalnych w rozwiązywanie problemu powietrza i kwestia na-

wiązywania z nią porozumienia. Jest to zagadnienie zarówno 
formy prezentacji/wizualizacji przekazywanych danych, jak 
i monitoringu społecznego oraz jakości danych z niego wy-
nikających, a  także zmiany świadomości nie tyle jeżeli cho-
dzi o spalanie konkretnych paliw (przepisy definiują szkodli-
we), co szczególnego zwrócenia uwagi na aspekty zdrowotne 
oraz koszty ponoszone w skali długoterminowej. Jeśli chodzi 
o lokalne, regionalne uchwały antysmogowe to należy do-
pracować instrumenty, które nadawałyby stosownym insty-
tucjom uprawnienia do kontroli. Istotnym aspektem jest aby
tworzone przepisy antysmogowe były odpowiednio propa-
gowane i wdrażane. Trzeba również precyzyjnie zdefiniować
działania operacyjne, np. jakie czynności powinna wykony-
wać osoba uprawniona do kontroli jakości i stanu kotła, czy
zdefiniować jakie informacje powinny być zawarte w proto-
kole kontrolnym.

– A.J. Badyda: – Nawiążę do problemu kontroli. Świado-
mość kwestii zanieczyszczenia powietrza w  Polsce (źródeł, 
skutków) rośnie, choć nadal jest niska. Osobną sprawę sta-
nowi respektowanie przepisów dotyczących ochrony środo-
wiska. Proceder spalania odpadów od wielu lat jest zakaza-
ny a  jednak powszechny. Służbom zajmującym się kontrolą 
(głównie straże miejskie i gminne), dołożono kolejne zadania 
związane z wdrożonymi uchwałami antysmogowymi. W licz-
nych przypadkach trudno sobie wyobrazić przebieg takich 
kontroli. Sprawa byłaby stosunkowo prosta gdybyśmy dopro-
wadzili do pełnej eliminacji możliwości spalania paliw stałych.

Mamy szereg różnych zapisów dotyczących tego co moż-
na, a czego nie wolno spalać – one tworzą zupełnie inne re-
alia. Mamy w  Polsce ok. 4 mln gospodarstw domowych, za-
tem na każdą gminę przypadają tysiące. W stołecznej 2. mln 
aglomeracji do tych działań oddelegowanych jest 40. strażni-
ków miejskich. Ryzyko wpadki jest niewielkie, nawet uwzględ-
niając niezbyt wielką liczbę gospodarstw spalających paliwa 
stałe (ok.  14  tys. budynków). A  w  zapisach tych uchwał jest 
powiedziane, jakiej klasy ma być urządzenie grzewcze, jakie 
paliwo może być stosowane, jaką wilgotność powinno mieć 
drewno itd. W  jaki sposób strażnik miałby codziennie obje-
chać wszystkie gospodarstwa domowe i wykonać powyższe 
czynności kontrolne (np. mierzyć wilgotność drewna – w al-
tance czy tylko przy kominku, jak sprawdzić czy drewno było 
sezonowane przez dwa sezony)? To czysta abstrakcja, pusty 
zapis od początku do końca. Przepisy powinny być tak sfor-
mułowane, aby stwarzały realne szanse kontroli. Stosowane 
obecnie, wyrywkowe kontrole niewiele dają. Nasuwa się jed-
noznaczny wniosek: docelowo, na pewno przed 2030 r., po-
winna zostać wyeliminowana możliwość spalania paliw sta-
łych, łącznie z drewnem, w gospodarstwach domowych.

 Jeszcze jedna kwestia. W nauce jest tak: jeśli czegoś nie 
zmierzymy, to nie wiemy czy istnieje. Smogu 20. lat temu 
nikt nie monitorował, ale były zapewne robione szacun-
ki. Powiedzmy tak: jeśli dzisiaj jest „100”, to przed 20. laty 
było „300” czy „30”?

– W. Rogula-Kozłowska: – Trudno powiedzieć, raczej „300” 
a być może i „500”. Nie było precyzyjnych pomiarów; poza tym 
musielibyśmy uściślać dyskusje w kierunku konkretnej frakcji 
rozmiarowej pyłu.

– A.J. Badyda: – Przed 20. laty był monitoring, tyle tylko,
że funkcjonował w ramach innych struktur i stopień rozwoju 
sieci pomiarowej był znacznie mniejszy. Od kiedy funkcjonu-
je system pomiarowy Państwowej Inspekcji Środowiska widać 
zdecydowanie trendy spadkowe. Zdarzają się lata, że jest go-
rzej niż w roku poprzednim, ale patrząc na trendy wieloletnie, 
mamy do czynienia ze spadkiem stężeń.

Tym optymistycznym stwierdzeniem kończymy naszą 
dyskusję. Dziękujemy za rozmowę.

Marian 
Bosowski 

– Zastępca 
Dyrektora 

Generalnego 
Izby
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DYSKUSJA  REDAKCYJNA    

Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli Minister-
stwa Energii wynika, że nie ma już debaty „czy”, 
a  rozpoczyna się dyskusja – „jak” budować energe-
tykę jądrową w Polsce. Jej potrzeba wynika zarów-
no ze względów bezpieczeństwa dostaw energii, jak 
i  przede wszystkim z  powodu kryteriów klimatycz-
nych. Dominującą obecnie w Polsce energetykę wę-
glową nie da się długofalowo utrzymać, a energety-
ka odnawialna nie zapewni bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej bez źródeł systemowych i rezer-
wowych lub magazynów energii, które jeszcze nie 
osiągnęły dojrzałości komercyjnej.

Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energii Ato-
mowej, w końcu ubiegłego roku w 30 krajach dzia-
łało 449 bloków jądrowych, a  56 jest budowanych 
w  15  krajach. Najwięcej elektrowni jądrowych bu-
duje się w  Chinach – 18, w  Rosji i  Indiach – po 6, 
a  w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich i  Korei 
–  po  4. W  Polsce w  latach 2030–2040 niezbędne bę-
dzie oddanie do eksploatacji około 4500 MW mocy 
jądrowej.

Jak wskazują ostatnie badania opinii publicznej 
świadomość konieczności rozwoju energetyki jądro-
wej dociera również do polskiego społeczeństwa. Po-
nad 50% ankietowanych popiera rozwój tej techno-
logii w naszym kraju.

Wdrożenie programu rozwoju energetyki jądro-
wej zależy od polityki władz centralnych i lokalnych 
w  rejonach perspektywicznych lokalizacji obiek-
tów jądrowych. Podstawą tych działań powinna być 
nowa polityka energetyczna z  uzasadnieniem ko-
nieczności, harmonogramem i warunkami rozwoju 
energetyki jądrowej w Polsce.

O powodzeniu całego programu energetyki jądro-
wej w  dużej mierze świadczyć będzie skuteczność 
przygotowania i  realizacji pierwszej EJ w  Polsce. 
W tym zakresie nie powinno się całości problemów 
z  tym związanych pozostawiać tylko inwestorowi, 
niezależnie kto nim będzie. Wiele decyzji musi być 
podejmowanych na szczeblu państwa, zwłaszcza 
decyzji właścicielskich w  koncernach z  dominują-
cym udziałem Skarbu Państwa.

Podstawowym wyzwaniem jest sfinansowanie bu-
dowy pierwszej EJ. Wysokie nakłady inwestycyjne, 
swoiste dla tej technologii, wymagają szczególne-
go zaangażowania państwa. Nie wystarczą bowiem 
same mechanizmy rynku energii elektrycznej, aby 
zapewnić środki finansowe na budowę EJ oraz nie-
zbędnego zaplecza organizacyjnego i technicznego.

Wydaje się, że w  dużym stopniu należy wykorzy-
stać doświadczenia z  budowy elektrowni konwen-
cjonalnych w Polsce, gdyż wiele z nich będzie mieć 
ten sam charakter. Z tego względu w dyskusji na te-
mat sposobów rozwiązywania problemów budowy 
EJ w Polsce powinni wziąć udział realizatorzy inwe-
stycji energetycznych z  Kozienic, Opola, Jaworzna 
i Turowa.

Mając powyższe na uwadze, Izba Gospodarcza 
Energetyki i Ochrony Środowiska postanowiła zor-
ganizować dyskusję redakcyjną na temat niektó-
rych z  tych wyzwań i sposobów im sprostania pod 
hasłem „Problemy budowy elektrowni jądrowych 
w Polsce”.

W dyskusji udział wzięli:
–  Dr inż. Ernest Staroń – Naczelnik Wydziału Analiz 

Obiektów Jądrowych w  Państwowej Agencji Ato-
mistyki,

–  Dr Józef Sobolewski – Dyrektor Departamentu 
Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii,

–  Janusz Tobiański – Kierownik Sprzedaży w  Wy-
dziale Marketingu, Elektrobudowa S.A.,

–  Dr inż. Krzysztof Piotr Wilbik – Prezes Zarządu 
– Dyrektor Spółki, Energoprojekt-Warszawa S.A.,

–  Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna – Pełnomocnik Dy-
rektora ds. Współpracy Międzynarodowej Narodo-
wego Centrum Badań Jądrowych.
Stronę redakcyjną reprezentowali: Dr Mirosław 

Duda, ARE – moderator dyskusji oraz Marian Bo-
sowski – Zastępca Dyrektora Generalnego IGEiOŚ.

Dalej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Problemy budowy 
elektrowni jądrowych w Polsce
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Byłem przed laty szefem dużego zespołu badawczo-
-rozwojowego energetyki jądrowej, który się skończył 
wraz z polityczną decyzją dotyczącą Żarnowca. Ostat-
nio słyszymy wypowiedzi Krzysztofa Tchórzewskie-
go, Ministra Energii, że bez energii jądrowej nie jeste-
śmy w stanie spełnić wymogów polityki klimatycznej
UE. Zagadnienie zmiany struktury źródeł energii elek-
trycznej staje się niezwykle istotne. Problem polega
na tym, że energia jądrowa w naszym kraju jest silnie
upolityczniona, toteż bardzo trudno będzie zmobili-
zować wszystkie niezbędne siły, aby program budowy 
energetyki jądrowej stał się realny. Perspektywa jest
dosyć odległa, nie może być inna, gdyż szybko zbu-
dować energetyki jądrowej się nie da. Liczę na to, że
zagadnienie energetyki jądrowej zostanie włączone
do polityki energetycznej Polski zawierającej kwestie
związane z realizacją tego programu.

– J. Sobolewski: – Ministerstwo już zajęło stanowisko
w sprawie energetyki jądrowej i oficjalnie je minister oznaj-
mił. Energetyka jądrowa jest ważnym elementem naszej 
strategii energetycznej. Z  punktu widzenia Ministerstwa 
Energii powinniśmy podjąć jak najszybciej decyzję o  roz-
poczęciu przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. 
Nie uważam problemu energetyki jądrowej za nadmier-
nie upolityczniony w ramach kraju, jednakże program ten 
ma poważnych wrogów, najczęściej ideologicznych i  po-
wiązanych z  siłami spoza kraju. Natomiast to, co ostatnio 
się dzieje w sferze publicznej przypomina mi dawne czasy, 
gdy wszyscy byliśmy lekarzami, ostatnio wszyscy są ener-
getykami, a to, co się czasami wygaduje w przekonaniu po-
siadania prawdy objawionej na ten temat to aż dziw bierze. 
Takie mamy czasy, że każdy może się nie tylko wypowie-
dzieć na dowolny temat, co nie jest złe, ale i w świat rzucać 
swoje tezy, nieważne czy mają jakikolwiek związek z  rze-
czywistością i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności, 
co nie jest dobre.

Wracając do pytania, proces przygotowania i  budowy 
elektrowni jądrowej jest długi i  dlatego sytuacja z  moje-
go punktu widzenia jest dosyć prosta: potrzebuję szyb-
kiej ostatecznej decyzji politycznej o rozpoczęciu procesu. 
W ciągu dwóch lat uporządkowaliśmy szereg spraw zwią-
zanych z energetyką jądrową, jest gotowy i zaakceptowany 
przez ministra zaktualizowany Program Polskiej Energety-
ki Jądrowej (PPEJ). Dalsza procedura dotycząca tego do-
kumentu to konsultacje międzyresortowe. To trochę trwa. 
Moje poprzednie doświadczenie związane z  taką proce-
durą to jej długotrwałość, ciągnęła się przez trzy miesią-

ce. Zapewne da się je skrócić, świadczą o  tym deklaracje 
ministrów (Środowiska oraz Inwestycji i Rozwoju) złożone 
podczas kwietniowego Ogólnopolskiego Szczytu Energe-
tycznego w Gdańsku. Ostatecznie po konsultacjach doku-
ment trafia na posiedzenie rządu, na którym może zapaść 
decyzja na tak, bądź na nie. Ale może też zostać odłożona 
i ten cały proces znacznie się przeciągnie i to byłoby chy-
ba najgorsze rozwiązanie. Program trwa już ponad sześć 
lat bez żadnych znaczących pozytywnych zdarzeń, za to 
z mnóstwem politycznego i nie tylko zamieszania. Ma miej-
sce „zmęczenie materii” w  kwestii akceptacji społecznej. 
Apeluję do profesjonalnych energetyków o  pomoc w  tej 
sprawie. Decyzja zależy nie tylko od ministra energii, on ją 
już podjął, konieczna jest akceptacja polityczna.

Czy także Parlamentu?

– J. Sobolewski: – Wsparcie koniecznie tak, decyzja jest
decyzją rządu. Chętnie pomarzyłbym o  ponad politycz-
nym wsparciu parlamentu, ale jestem realistą, na obec-
nym etapie walki politycznej nie wydaje mi się to możliwe. 
Chciałbym też zwrócić uwagę, że problem z ostateczną de-
cyzją nie jest jedynie polityczny, ma też drobny niuans fi-
nansowy (tu nie mogę wchodzić w szczegóły), często uży-
wany w  dyskusjach czysto politycznych. Nasze założenie 
wyklucza finansowanie z budżetu Skarbu Państwa, znaleź-
liśmy inne możliwości. Polskę stać na energetykę jądrową. 
Tym niemniej realia są takie, że działamy w pewnym sys-
temie prawnym, mamy spółki publiczne, giełdowe i poda-
ne przez nie oficjalnie informacje (i działania) w tej kwestii 
mogą mieć wpływ na ich notowania. Dlatego nie możemy 
o tym teraz mówić, niemniej trwają intensywne prace.

Jaka powinna być organizacja przygotowania i reali-
zacji budowy I  EJ w  Polsce? Jaka rola powinna przy-
paść Ministerstwu Energii, Państwowej Agencji Atomi-
styki i  głównemu inwestorowi? Jakie jeszcze organy
państwa powinny być włączone w proces inwestycyj-
ny, pojawiają się wypowiedzi prasowe, że w finasowa-
niu chce uczestniczyć Polski Fundusz Rozwoju?

– J. Sobolewski: – To może być bardzo długa odpowiedź,
ale spróbuję krótko. Co do finansowania to powiedziałem 
już wszystko. Co do innych ról to, ja jestem urzędnikiem, 
który z poziomu Ministerstwa odpowiada za sprawy admi-
nistracyjne i prawne związane z Programem. Często mówię, 
że jestem najwyższym technokratą rządowym w tym zakre-
sie, powyżej mnie są już tylko politycy. PAA jest regulato-
rem, którego zadaniem jest kontrolowanie całego procesu 
zgodnie z formalno-prawnymi regulacjami polskimi i mię-
dzynarodowymi, i jak rozumiem kolega z PAA wypowie się 
na ten temat. Oczywiście istnieje także inwestor, obecnie 
PGE EJ 1, którego reprezentanta tu nie widzę, dalszy spo-
sób działania tej spółki podlega obecnie rozważaniom.

Rola Ministerstwa reprezentująca państwo powinna być 
znacząca. Już na samym początku urzędowania w 2016 r. 
podjęliśmy decyzję o  odejściu od wypracowanego przez 
poprzedników modelu budowy polskiej energetyki ją-
drowej wzorowanym na modelu brytyjskim, opartym 
o kontrakt różnicowy, czysto komercyjnym projekcie na-
stawionym na maksymalizację zysków firm w proces zaan-
gażowanych, oraz ograniczenia roli państwa do zagwaran-
towania tychże zysków. Uważam brytyjski projekt Hinkley
Point C za jeden z najgorszych projektów jądrowych ostat-
nich czasów, choć życzę im sukcesu, ale nie zamierzamy tej 
drogi powtarzać. Nie będzie przetargu zintegrowanego.
Zaczniemy od przetargu na technologię, żeby dać czas go-
spodarce, podmiotom polskim i regulatorowi na przygoto-
wanie się do procesu budowy i realny w nim udział.

Dr Józef
Sobolewski 

– Dyrektor
Departamentu 

Energii Jądrowej 
w Ministerstwie 

Energii

Dr inż. Ernest Staroń 
– Naczelnik Wydziału 

Analiz Obiektów Jądrowych 
w Państwowej Agencji 

Atomistyki
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PAA została w  ostatnich latach, przygotowując się do 
Programu, wzmocniona personalnie. Prawdziwy impuls jej 
pracom nadadzą jednak decyzje dotyczące wyboru tech-
nologii, wszak trudno się specjalizować np. we wszystkich 
typach reaktorów. Mamy pakiety informacyjne o  trzech 
typach reaktorów. To jest zarazem wszystko, i  nic. Dopie-
ro wiedząc, jaką technologię będziemy wdrażać rozpocz-
ną się właściwe prace, ponieważ występują dosyć zasad-
nicze różnice między tymi trzema technologiami. Bardzo 
dobrze przebiega moja współpraca z PAA, także w innych 
obszarach jądrowych, np. podejmujemy wspólne ustalenia 
dotyczące gospodarki odpadowej. Zgodnie z PPEJ w Mini-
sterstwie wiele pracy włożyliśmy w  przygotowanie kadr, 
szeroko rozumiany program edukacyjny, transfer wiedzy. 
Jednakże mimo naszych wysiłków, trudno obecnie prze-
konywać młodych ludzi do kształcenia się na energetyka 
jądrowego, skoro nie wiadomo, czy ta energetyka będzie. 
Staramy się ich zachęcić do studiowania za granicą, mamy 
w  departamencie przeznaczone na ten cel środki budże-
towe. Współpracujemy z innymi państwami, jesteśmy kra-
jem wchodzącym na rynek nuklearny. Wspieramy polskie 
firmy by mogły zaprezentować swoje możliwości dotyczą-
ce budownictwa nuklearnego, współfinansując ich udział 
np. w  czerwcowych Międzynarodowych Targach Energii 
Nuklearnej w Paryżu (Ministerstwo Energii organizuje duże 
stoisko), największej tego typu imprezy na świecie.

Warunki dotyczące wyboru technologii będą tak sformu-
łowane, aby był jak największy udział polskich firm w bu-
dowie elektrowni. Mam jednak poważny problem: urucho-
mienie pierwszego bloku musi być sukcesem, zwłaszcza 
terminowym. Im większy udział niedoświadczonego po-
tencjału krajowego, tym większe ryzyko. Bo najłatwiej ku-
pić gotowe, zmontować i  osiągnąć sukces. Tak zrobiono 
w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich: Koreańczycy pra-
wie wszystko przywieźli, wykonali w terminie i założonych 
kosztach. Obecne problemy w  uruchomieniu elektrowni, 
wykorzystywane przez konkurencję, wynikają z  faktu, że 
Emiraty mają problem z  własnymi, lokalnymi kadrami do 
prowadzenia eksploatacji i nie ma to nic wspólnego z bu-
dową obiektu.

A  zatem pierwszym etapem jest wybór technologii. 
W jakim zakresie PAA będzie współdziałała z Minister-
stwem Energii na tym polu?

– E. Staroń: – PAA nie będzie uczestniczyć w  tym pro-
cesie, nasza rola jest inna. Mogę się podpisać pod tym, co 
powiedział Dyrektor Józef Sobolewski. Agencja jest od sze-

regu lat zaangażowana w  PPEJ, główny nasz dokument 
prawny, czyli Prawo atomowe uzupełniliśmy o  liczne roz-
porządzenia. To tworzy wartość, do której możemy się od-
nosić przy dokonywaniu oceny. Agencja nie jest zaanga-
żowana w  procedurę wyboru technologii, natomiast jest 
w aspektach nadzorczych, kontrolnych dotyczących całe-
go projektu. Np. w procesie wskazywania lokalizacji elek-
trowni musimy dać opinię wyprzedzającą, przekazujemy ją 
wojewodzie, który podejmuje decyzję o ustaleniu lokaliza-
cji, natomiast w  procesie uzyskiwania pozwolenia na bu-
dowę – Prezes PAA wydaje zezwolenie na budowę elek-
trowni jądrowej.

Nie minie Was ocena technologii z  punktu widzenia 
bezpieczeństwa jądrowego.

– E. Staroń: – Mamy zbliżone procedury do obowiązują-
cych na całym świecie. Musimy sporządzić ocenę wstępne-
go raportu bezpieczeństwa, który będzie zawierał wszyst-
kie istotne elementy dla projektu. Zapewne będziemy 
korzystali z pomocy kilku organizacji zewnętrznych, dobrze 
byłoby gdybyśmy mogli współpracować z dozorem jądro-
wym kraju, który dostarczy technologię, co przyspieszyło-
by podjęcie odpowiedniej decyzji. Znajomość technologii 
jest bardzo ważna, nie możemy szkolić kadry ze znajomo-
ści 5. czy 6., możemy się wyspecjalizować w dwóch, mak-
symalnie trzech. Wówczas pozyskamy kody obliczeniowe 
i wiedzę od innych dozorów jądrowych. Według prawa na 
ocenę mamy dwa lata.

W  Finlandii opóźnienia w  budowie Olkiluoto 3 były 
spowodowane kontrowersjami między dostawcą 
technologii a  nadzorem jądrowym. Polska rozpatru-
je tylko technologie oferowane komercyjnie. Czy Na-
rodowe Centrum Badań Jądrowych będzie włączone 
w ocenę wyboru technologii?

– G. Wrochna: – Nie znamy szczegółów procedury wybo-
ru technologii. A wracając do pytania o kompetencje PAA 
to nie mam obaw. Agencja otrzymała finansowy zastrzyk 
i zatrudniła młodych ludzi, jej specjaliści „trenują” z sukce-
sem na naszym reaktorze Maria. Nie boję się też ani o pol-
skie firmy, ani o kwestie formalno-prawne. Problem nie leży 
w podjęciu formalnej decyzji strategicznej, ona poniekąd 
jest, skoro istnieje PPEJ. Brakuje determinacji decydentów, 
nie chodzi mi o konkretne osoby czy instytucje, które mają 
zdecydować. Mam na myśli problem mentalny, nie wszy-
scy są przekonani, że inwestycja w energetykę jądrową jest 
konieczna, że to jedyna właściwa droga. Minister Energii 
jest o tym przekonany, ale wiele innych osób – nie do koń-
ca. Zamiast sięgnąć do rzetelnej wiedzy eksperckiej, do-
stępnej w Polsce i świecie, do opracowań organizacji mię-
dzynarodowych (można sięgnąć po gotowe ekspertyzy lub 
zamówić nową), polegają na tym co ktoś, gdzieś usłyszał, 
czy przeczytał w mediach. Krąży mnóstwo mitów. Nie ma 
zrozumienia tego, czym jest system energetyczny. Niektó-
rzy, chcąc podejść do planowania racjonalnie liczą wskaź-
niki ekonomiczne, NPV (wartość ekonomiczną netto), nie 
wychodzi na zero więc budowa się nie opłaci. A więc nie 
budujemy. Liczą ile będzie kosztowała 1 kWh i łapią się za 
głowę: strasznie dużo! A  liczymy w średnim czasie 60. lat 
życia elektrowni, która je rozpocznie za 10/15 lat; mówimy 
o cenie energetycznej za 40. lat, kto mi powie jaki wówczas 
będzie koszt 1 kWh z różnych źródeł? Porównujmy dzisiej-
sze ceny z dzisiejszymi, albo przyszłe z przyszłymi (ale ma-
jąc świadomość, że oszacowania cen za 40 lat to wróżby).

Drugi mit, to pogląd, że energetyka jądrowa to przesta-
rzała technologia i wszyscy na świecie się z niej wycofują. 
To, że reaktor działa kilkadziesiąt lat nie znaczy, iż jest prze-

Dr Józef 
Sobolewski 

– Dyrektor 
Departamentu 

Energii Jądrowej 
w Ministerstwie 

Energii
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starzały, bo jest modernizowany, a wymogi dozoru jądro-
wego są takie, że każda inna dziedzina przemysłu by padła, 
gdyby stosowano wobec niej takie restrykcje. A  tymcza-
sem łączna moc reaktorów na świecie stale rośnie. Odłącza 
się stare, a przyłącza nowe. W latach 2015–16 łączna moc 
przyłączona do sieci była czterokrotnie większa niż odłą-
czona.

Kolejny mit, to przekonanie, że uratują nas „źródła odna-
wialne”: wiatraki i fotowoltaika, bo wiatr i słońce są za dar-
mo. A  przecież zasada zachowania energii mówi nam, że 
każda energia JEST za darmo, kosztuje tylko jej wychwyt 
(wiatrak, kopalnia) i  przetworzenie do użytecznej posta-
ci (reaktor, turbina). W przypadku OZE koszt ten jest wyż-
szy. Nie zauważa się faktu, że te źródła energii nie dają jej 
przez cały czas, że trzeba budować źródła „rezerwowe” o tej 
samej mocy, które są wykorzystywane w 60–80%, a przez 
to są nieopłacalne. Lekarstwem na to mają być magazyny 
energii, pytanie jakie? To nie kwestia technologii, a praw fi-
zyki, które definiują gęstość energii określonego rodzaju. 
Jedynie elektrownie szczytowo-pompowe są w stanie, na 
skalę systemu krajowego, coś wnieść. Największa farma 
akumulatorowa Tesli da 1000 MW elektrowni backup przez 
8 minut.

Jeszcze jeden mit to mit nowych technologii SMR (małe 
reaktory modułowe) – tanie, bezpieczne, szybkie w budo-
wie. Mają tylko jedną wadę: nie istnieją. Firmy zapowiada-
jące w  folderach ich realizację by pozyskać pieniądze od 
inwestorów, deklarują ich budowę do 2024 r. Biorąc pod 
uwagę poważne opracowania, prototyp powstanie naj-
wcześniej w 2031 r., a wdrożenie? A tego, że potrzeba ich 
60 czy 100 zamiast planowanych 4–6 dużych reaktorów 
– nikt nie zauważa. W efekcie musiałoby być znacznie dłu-
żej i drożej.

Można wskazać kolejne mity, ale regułą jest, że powodo-
wane przez nie niezdecydowanie wynika z braku rzetelnej 
wiedzy. Tymczasem zapewnienie dostaw energii poprzez 
budowę elektrowni jądrowych to jest kwestia strategiczna, 
kwestia bezpieczeństwa i  niezależności gospodarczej na-
szego kraju. Dlatego powinno się do niej podchodzić tak 
jak w przypadku przemysłu zbrojeniowego, gdzie nikt nie 
liczy NPV dla czołgu czy helikoptera. Świadomość tego nie 
jest jednak powszechna wśród decydentów, dlatego jeste-
śmy tu, gdzie jesteśmy.

– K.P. Wilbik: – Porozmawiajmy w sposób uporządkowa-
ny i  strukturalny wykorzystując wnioski i  informacje, któ-
re były dyskutowane i analizowane w ciągu ostatnich 5. lat. 
Projekt jądrowy rozgrywa się w  kilku płaszczyznach. Jed-
ną z ważniejszych jest komunikacja i edukacja na poziomie 

krajowym i  lokalnym. Projekt powinien uzyskać akcepta-
cję szczególnie na poziomie lokalnym bo bez niej nie ma 
szans na realizację. Dla odpowiedzialnych za przygotowa-
nie projektu była dostarczana informacja jak z  sukcesem 
należy to robić. Sam zapraszałem do Polski specjalistów od 
komunikacji społecznej w  zakresie projektów elektrowni 
jądrowych aby podzielili się wiedzą i doświadczeniem, jak 
przeprowadzić skutecznie akcję informacyjną i  prawidło-
wo realizować komunikację społeczną. Warto też zapoznać 
się jak wyglądało to np. w Wielkiej Brytanii czy Finlandii. Na 
początku projekt uzyskiwał jasne poparcie na najwyższym 
poziomie politycznym. Dawany był jasny komunikat o stra-
tegicznym znaczeniu i opłacalności projektu EJ.

Moim zdaniem przygotowując projekt jądrowy w  sfe-
rze komunikacji ponieśliśmy całkowitą porażkę. Wielokrot-
nie byłem na terenach potencjalnych lokalizacji, rozmawia-
łem z samorządami, ale i z organizacjami sprzeciwiającymi 
się budowie EJ i widziałem efekty polityki komunikacyjnej. 
Myślę, że Prof. Andrzej Strupczewski więcej zrobił w komu-
nikacji za darmo, niż wszystkie agencje PR, łącznie z  PGE 
i  Ministerstwem. Mamy szum informacyjny nt. projektu 
jądrowego. Szereg grup lobbingowych, dysponujących 
zespołami analitycznymi, jest mu przeciwna, i  to nie ze 
względu na brak bezpieczeństwa. Rzecz w  zmieniających 
się przepływach finansowych, chodzi o  dostęp do środ-
ków inwestycyjnych, dotacji zwanych wsparciem itd. Inte-
res ekonomiczny kreuje wojnę informacyjną. Wrzuca się in-
formacje, że koszt budowy to 100 mld zł, czy 150  mld zł. 
A z drugiej strony brak kompetentnej argumentacji demen-
tującej. W swoim czasie głośno rozpowszechniano informa-
cje, że skoro w przypadku Wielkiej Brytanii cena równowagi 
będzie wynosić 92,5 funta/MWh na kontrakcie różnicowym 
(cena, a nie koszt), to tak samo stanie się w Polsce. Poraż-
ka komunikacyjna. Miała miejsce bezsilność informacyj-
na PGE i Ministerstwa, wystarczyło sięgnąć do oficjalnych 
brytyjskich materiałów rządowych i  je kompetentnie sko-
mentować. Międzynarodowa, renomowana firma konsul-
tingowa Parsons Brinckerhoff policzyła w  tamtym czasie 
koszty LCOE (uśredniony koszt energii elektrycznej) z róż-
nych technologii i  tylko nikt wyraźnie nie powiedział, że 
w warunkach brytyjskich jak się porównało szereg techno-
logii, to energia jądrowa była najtańsza. Poza tym przeka-
załem w tamtym czasie opracowanie pokazujące kilkana-
ście konkretnych przyczyn wyższych kosztów budowy EJ 
w Wielkiej Brytanii, a w konsekwencji wyższego LCOE.

Mamy w  kraju problem deficytu organizacji, których 
opracowania nie będą kwestionowane. Bo np. w przypad-
ku ARE, ze względu na jej strukturę własnościową, wszyst-
kie grupy lobbingowe „na nie” zakwestionują jej ustalenia 
twierdząc, że są zmanipulowane niezależnie od tego jak 
profesjonalne wykonane będą analizy. Być może potrzeb-
na jest wiarygodna, międzynarodowa firma, która obliczy 
LCOE generacji z  różnych technologii w  polskich warun-
kach oraz wykaże potrzebę EJ w  strukturze wytwarzania 
energii w Polsce. Wówczas projekt będzie uzasadniony nie 
tylko strategicznie, ale i ekonomicznie.

Rozumiem, że decyzja o  wyborze najpierw technologii 
wynika z analizy dokonanej przez PGE EJ 1 w minionych la-
tach, bo pierwotnie było zakładane postępowanie zinte-
growane. Jedno i drugie podejście ma swoje zalety i wady.

– J. Sobolewski: – Nie, nie jest to wynik analizy PGE
EJ  1, to decyzja zasugerowana przez nowe Ministerstwo, 
po przeglądzie wyników dotychczasowych prac. Nie chcę 
oceniać moich poprzedników, ale stwierdziłem, biorąc pod 
uwagę ilość czasu, że nie dokonano za wiele. Jak już wspo-
mniałem, inwestor zaproponował pewien model, ale czy 
celem państwa powinno być tylko gwarantowanie zysku 
inwestorowi, czy szeroko rozumianej gospodarce i  społe-
czeństwu. Ponad 6 lat temu podjęto decyzję o charakterze 

Janusz Tobiański 
– Kierownik Sprzedaży 

w Wydziale Marketingu, 
Elektrobudowa S.A.
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politycznym, budujemy elektrownię w światłach reflekto-
rów, po czym dano w pełni władzę do ręki tym, którzy mie-
li nieco odmienne interesy. No i w efekcie polski podmiot 
zamiast skupić się na realizacji swoich zadań, sponsorował 
konferencję o reaktorach modułowych... w USA.

– K.P. Wilbik: – Zdecydujmy się, czy mówimy o podjęciu
decyzji o budowie czy o przygotowaniu projektu jądrowe-
go. Ustawa wyraźnie definiuje, że dopiero Decyzja Zasad-
nicza podjęta w oparciu o szereg dokumentów jest decy-
zją o  budowie elektrowni jądrowej. Do tego czasu trwa 
przygotowanie projektu jądrowego. W czasie przygotowy-
wania projektu różne organizacje nie mogą informować 
o podjęciu decyzji. To wyraźnie należy moim zdaniem ko-
munikować ponieważ w momencie podejmowania Decy-
zji Zasadniczej znana jest technologia, lokalizacja, koszty
i model finasowania oraz inne ważne elementy, które dzi-
siaj są przedmiotem jałowych spekulacji.

– J. Sobolewski: – Jestem tego świadomy, ale najpierw
trzeba wszystko bardzo dobrze przygotować i to musi być 
transparentne, jeśli wszystkie elementy będą spięte właści-
wie to Decyzja Zasadnicza jest tylko formalnością. Mamy 
także inny problem, dotychczas mniej brany pod uwagę. 
W ramach przygotowań do aktualizacji PPEJ rozważaliśmy 
realizację projektu także w  aspekcie formalno-prawnym, 
czyli w jakim realnym czasie możemy go skończyć, no i wy-
szło, że w obecnych uwarunkowaniach prawnych to będzie 
trwało nie 10, ale co najmniej 15 lat. Oznacza to, że dotych-
czasowy harmonogram realizacji był nierealny od samego 
początku. Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia ko-
niecznych zmian prawnych. Staram się nie komplikować 
rzeczy, mówię zwykle o podjęciu decyzji o rozpoczęciu pro-
cesu budowy, bo jak wprowadzę więcej terminów to wywo-
łam chaos. Przykładem niech będzie problem jaki powstał, 
gdy zaczęliśmy informować o pracach analitycznych zwią-
zanych z HTR (wysokotemperaturowe reaktory jądrowe), to 
natychmiast stwierdzono, że będziemy budować elektrow-
nię w oparciu o tę technologię. Mamy realny kłopot z tymi 
„znającymi się na energetyce”, a zwłaszcza jądrowej.

– K.P. Wilbik: – W dziedzinie komunikacji niezbędny jest
zespół profesjonalistów. Sięgając do ustawy: po co dysku-
tować o cenie energii z elektrowni jądrowej skoro jednym 
z warunków do podjęcia zasadniczej decyzji jest raport ze 
studium wykonalności, a  wyliczenia będą oparte na ba-
zie realnych ofert i modelu finansowania. Wtedy poznamy 
cenę.

– J. Sobolewski: – Zgadza się wtedy ją poznamy, zo-
baczymy jaka będzie, ale jak walczyć z  rozpowszechnia-
nymi informacjami, że będzie to na pewno bardzo droga 

energia. Niestety ustawa nie przystaje już do rzeczywisto-
ści i  wymaga nowelizacji. Starałem się wytłumaczyć, na 
różnych forach, na czym polega taka inwestycja, ile bę-
dzie kosztowała nominalnie jednostka 1000 MW, ile wy-
niósł koszt już istniejących, itp. Ale najważniejsze to to, że 
będziemy znać cenę inwestycji na podstawie ostatecznej 
oferty dostawcy. Niestety wszyscy chcą poznać podstawo-
we dane. Czy potrafią je ocenić? Proszę mnie o to lepiej nie 
pytać. Ja też się muszę nierzadko zderzać z sytuacją, w któ-
rej logika nie jest najważniejsza.

Jakie obszary inwestycji powinny być realizowane 
przez krajowe przedsiębiorstwa? W jakim zakresie po-
winno zostać wykorzystane doświadczenie polskich 
firm świadczących usługi na zagranicznych budowach 
elektrowni jądrowych, przede wszystkim w Finlandii?

– K.P. Wilbik: – W kontekście udziału polskiego przemy-
słu warto odnieść się do powszechnie znanego oficjalnego 
komunikatu o porozumieniu EDF z rządem Wielkiej Bryta-
nii dotyczącym budowy EJ w Hinkley Point C. Uzgodniono 
zasady i warunki komercyjne, ustalono infrastrukturę gwa-
rancyjną. Zapisano, że 57% projektu w zakresie konstrukcji 
i dostaw prac ma być zrealizowanych przez firmy z Wielkiej 
Brytanii. Ustaleń tych nie kwestionowała UE. Zatem już na 
tym etapie można sobie zagwarantować wielkość udziału 
w projekcie krajowych przedsiębiorstw.

– J. Sobolewski: – No tak tylko, jak się rozmawia z Fran-
cuzami o tym otwarcie to mówią: powiedz jaki chcesz mieć 
udział własny, to podamy ci cenę. Pytanie tylko, czy będzie 
niższa, czy wyższa.

– K.P. Wilbik: – W przeszłości nadzorowałem audyt pol-
skich przedsiębiorstw dokonywany przez grupę specjali-
stów. Było to robione profesjonalnie. Najpierw powstawał 
audyt wstępny, a następnie do wybranych przedsiębiorstw 
przyjeżdżał zespół ekspertów by przeprowadzić dogłęb-
ną analizę. Liczba przedsiębiorstw spełniających warunki 
udziału w projekcie jądrowym była duża, mamy poważny 
rodzimy potencjał. Oczekiwania były takie, że znaczny lo-
kalny udział obniży koszty inwestycji.

– J. Sobolewski: – To nie jest tak do końca, ale zgadzam
się z Panem w jednym – chciałbym, ba marzę o tym, aby 
od początku był to sukces, żeby nasza gospodarka na tym 
zarabiała. Bo kto powiedział, że potrzebujemy tylko jednej 
elektrowni?

– K.P. Wilbik: – Jeden blok stanowi uruchomienie Pro-
gramu jądrowego, a nie jednego bloku.

– J. Sobolewski: – Właśnie o to chodzi.

Prof. Grzegorz Wrochna wskazał na bardzo istotną 
sprawę, że ewentualna decyzja o  rozpoczęciu tego 
Programu musi być podjęta przez polityków świa-
domie, tzn. żeby wszyscy zrozumieli potrzebę budo-
wy bloków jądrowych i  stworzenia zaplecza organi-
zacyjno-technicznego dla tej energetyki. Tego nie da 
się uczynić tylko poprzez samo porównanie bloków 
jądrowych z konwencjonalnymi. O konieczności budo-
wy energetyki jądrowej decydują względy systemowe. 
Musi to trafić do umysłów polityków, aby bezpieczeń-
stwo dostaw energii elektrycznej nie było uzależnio-
ne od jej importu . Wybór technologii i udział polskich 
przedsiębiorstw w  realizacji inwestycji jest bardzo 
ważny, ale trzeba zapewnić ich udział na wczesnym 
etapie.

– J. Sobolewski: Pod tym co powiedział prof. Wrochna
podpisuję się w pełni. Co do technologii to jest to kwestia 
strategii, czy chcemy mieć jedną elektrownię czy kilka, ścią-
gnąć technologię do Polski czy brać gotowy produkt tylko 

Dr inż. Krzysztof Piotr 
Wilbik 

– Prezes Zarządu 
– Dyrektor Spółki, 

Energoprojekt- 
-Warszawa S.A.

Prof. dr hab. 
Grzegorz
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– Pełnomocnik 
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z  zewnątrz. Przeanalizowaliśmy te aspekty w  ciągu ostat-
nich dwóch lat, korzystając z różnych źródeł, głównie świa-
towych z najwyższej półki. Mamy pewne interesujące opcje.

Ale najważniejsze dla udziału polskich przedsiębiorstw 
to organizacja przemysłu pro-jądrowego, która powin-
na powstać w Polsce. Organizacja zrzeszona w Foratom’e, 
z dobrym PR, inteligentnie prowadzoną komunikacją spo-
łeczną. Mam w departamencie 5 osób, które się tym inten-
sywnie zajmują, ale to za mało. PGE EJ 1 w tej materii się 
słabo sprawdza. Pytanie brzmi: kto to ma robić? Bardzo 
brakuje mi organizacji reprezentującej polski przemysł. 
Nie możemy, jako administracja reprezentować polskiego 
przemysłu, choć dbamy o jego interesy na arenie między-
narodowej. Mogę wymusić wskaźnikowy udział polskich 
firm w inwestycji, ale jeśli one nie stworzą organizacji, któ-
ra mnie wesprze i będzie dbać o swój własny interes to nie-
wiele wywalczę.

– K.P. Wilbik: – W wielu dyskusjach branżowych podno-
szona jest kwestia doktryny energetycznej. Ktoś musi wy-
raźnie stwierdzić, czy chcemy być samowystarczalnym 
(bądź prawie) państwem w  dziedzinie energetyki, bo to 
wcale nie jest takie oczywiste. Występuje silny trend pro-
mowania rynku europejskiego, na którym handlujący 
energią są zainteresowani brakiem równowagi, bo wów-
czas robi się złote interesy.

– J. Sobolewski: – Niezależność i bezpieczeństwo ener-
getyczne, samowystarczalność jest dla nas podstawowa. 
Co będzie, jeśli ktoś przekręci nam wyłącznik z  energią 
elektryczną. Mieliśmy już takie doświadczenia z „kurkiem”. 
Natomiast jestem zdecydowanym przeciwnikiem tzw. ryn-
ku europejskiego, bo to nie jest rynek, rynek energii elek-
trycznej w Europie nie istnieje, nie jest rynkiem coś co obra-
ca subsydiowanymi towarami. Niezależność energetyczna 
to dla mnie podstawa niezależności państwa, a jej istotnym 
elementem oprócz węgla jest energetyka jądrowa, bo ona 
gwarantuje niezależność energetyczną Polski.

Priorytetem musi być bezpieczeństwo dostaw energii. 
Polityka energetyczna winna być jej gwarantem.

– J. Sobolewski: – I tak też jest, ale wszystko trzeba wy-
konywać we właściwej kolejności. Powstały w 2015 r. rząd 
miał poważny problem na południu kraju. Nie możemy 
walczyć na wszystkich frontach, rozwiążmy ten problem, 
przejdźmy do następnego. Podstawowym argumentem 
wobec UE za budową polskiej energetyki jądrowej jest re-
dukcja zużycia węgla, uważanego za główne zło w proble-
mie emisji i ochrony klimatu. Mam odmienne zdanie na ten 

temat. Bruksela zaakceptowała jednak wdrażanie energe-
tyki jądrowej, ponieważ doprowadzi to do efektywnego 
zmniejszenia emisji CO2 w  sektorze wytwarzania, a  nam 
pozwoli zachować górnictwo węgla kamiennego. Nadal 
jednak mamy poważnych przeciwników energetyki jądro-
wej, dlatego trzeba propagować opinie rzetelnych eksper-
tów. Mamy wszystko czarno na białym, staramy się przeka-
zywać takie informacje, a tu padają głosy, np: nie możemy 
wydać 100 mld zł na energetykę jądrową!, trzeba budować 
SMR-y!, tylko morska energetyka wiatrowa może nas ura-
tować!, ME nie chce nowoczesnych technologii odnawial-
nych?, itp., itd.

– G. Wrochna: – Musimy to zagadnienie wyjaśnić. Pro-
gram budowy HTGR-ów (wysokotemperaturowych reak-
torów jądrowych chłodzonych gazem) nie jest nacelowany 
na podstawę systemu.

– J. Sobolewski: – Właśnie, HTGR-y nie mają w  Polsce
służyć generacji energii elektrycznej, stwarzają możliwość 
skorzystania z  innej ścieżki rozwoju, dostarczania ciepła 
przemysłowego o wysokich temperaturach (para techno-
logiczna), a w przyszłości do produkcji wodoru.

– G. Wrochna: – Jeszcze słowo o HTGR-ach – polecam ra-
port opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki. Zawar-
ta w nim grafika podpisana jako „jądrowa mapa drogowa” 
wizualizuje hierarchię projektów. W  zdrowej gospodarce, 
nie tylko w  przypadku energetyki jądrowej, powinniśmy 
mieć projekty inwestycyjne ze sprawdzoną technologią, 
której urządzenia kupujemy i  instalujemy. Tu nie chodzi 
o dodanie wartości intelektualnej, to jest po prostu proces
inwestycyjny. Poza tym powinny być projekty wdrożenio-
we, ze sprawdzoną technologią na poziomie prototypów,
skierowaną do masowego użytku (projekt tańszy, długo-
okresowy, z  przyrostem wartości intelektualnej). I  projek-
ty badawcze nad nowymi technologiami, w  energetyce
z  50-letnim horyzontem czasowym, Dopiero w  przypad-
ku współistnienia tych trzech poziomów możemy mówić
o harmonijnym rozwoju gospodarczym.

Jednym z argumentów za energetyką jądrową jest po-
ruszone już wcześniej zaangażowanie polskiego prze-
mysłu w  budowę elektrowni jądrowej. Mamy wśród
nas przedstawiciela Elektrobudowy. Jakie są Pana do-
świadczenia z  uczestnictwa w  realizacji fińskiej jed-
nostki?

– J. Tobiański: – Nawiążę do wypowiedzi Prezesa Krzysz-
tofa Wilbika dotyczącej audytu EDF. W  mojej ocenie wie-
le polskich firm jest jedynie pozornie zdolnych do pracy 
przy budowie rodzimej elektrowni jądrowej. Mimo niskiej 
bariery wejścia do tego przemysłu warto mieć doświad-
czenie. Wszyscy wiedzą, że branża jądrowa jest skompli-
kowana, niewiele firm jednak uświadamia sobie trudność 
takiego przedsięwzięcia. W 2008 r. prowadziłem negocja-
cje z  Arevą, by Elektrobudowa mogła realizować – jakże 
ambitny dla nas Polaków – fiński projekt. Zdobyliśmy go 
i z powodzeniem realizujemy. Choć na początku spełniali-
śmy wszystkie wymagania – zdobyliśmy odpowiednie cer-
tyfikaty (np. KTA, dodatkowe wymagania do ISO, spawalni-
cze), to dopiero 10 lat doświadczeń na budowie Olkiluoto 3 
daje nam prawo do wypowiadania się w temacie elektrow-
ni jądrowych. Teraz znamy specyfikę takich projektów. Jest 
to przedsięwzięcie unikalne, skomplikowane, podlegają-
ce szczególnemu nadzorowi budowlanemu (wysokie wy-
magania jakościowe, kultura bezpieczeństwa nuklearnego, 
specjalne rozwiązania konstrukcyjne). Obawiam się, że gdy 
zapadnie decyzja o budowie elektrowni jądrowej w Polsce, 
to „wyścig” do podpisania kontraktów na prace i dostawy 
wygrają firmy, które nie mają pojęcia o specyfice branży ją-
drowej. A samo podpisanie kontraktu to dopiero początek. 

Prof. dr hab. 
Grzegorz 
Wrochna 

– Pełnomocnik 
Dyrektora 
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Pytanie, czy w ślad za tym odbędzie się wykonanie robót 
montażowych lub dostaw w terminie i założonym budże-
cie? Nie chodzi tylko o  umiejętności pracowników wyko-
nawczych. Istotna jest wiedza pracowników kadry zarzą-
dzającej oraz administracji technicznej. Dokumentacja 
związana z  kontrolą jakości i  realizacją projektu jest sta-
le tworzona przez liczny zespół inżynierów. Finowie kupi-
li jedynie projekt, a nie gotową, wdrożoną i przetestowaną 
technologię. Skutkowało to więc wieloma zmianami doku-
mentacji technicznej. Każda zmiana musiała być dokładnie 
opisana, co generowało paczki dokumentów koniecznych 
do opracowania oraz dostosowania organizacji pracy na 
budowie. Warto dodać, że kontrola techniczna na budowie 
elektrowni jądrowej jest zupełnie odmienna od obowią-
zującej w obiektach konwencjonalnych. Ma ona znaczący 
wpływ na organizację i efektywność pracy. Brak dobrej do-
kumentacji technicznej uniemożliwia oszacowanie kosz-
tów i czasu prac. Dlatego, jeśli jakaś polska firma zawalczy 
o udział w projekcie polskiej elektrowni jądrowej, to obok
zaangażowania i doświadczenia musi wykazywać się dużą
ostrożnością.

Rozbudowana dokumentacja jest cechą budowy elek-
trowni jądrowej, która powinna zapewnić odpowied-
nią jakość. Czy tak jest, nie mam pewności.

– E. Staroń: – Sama świadomość wykonawcy tego, jak
ostry będzie dozór techniczny (kontrola dokumentacji, wy-
konawstwa, odbioru końcowego i  technicznego) powo-
duje, że prace będą realizowane ze szczególną uwagą. My 
obecnie nie prowadzimy budowy, ale wykonujemy pra-
ce związane ze wstępnymi analizami. Można mieć wątpli-
wości co do umiejętności, wiedzy osób je przygotowują-
cych. Spotykałem się z pytaniami, czy te analizy będą coś 
warte, jakie jest doświadczenie autorów, i dopiero spraw-
dzenie historii ich dokonań dało pozytywny rezultat – wy-
brano najlepszych. Obecnie poddajemy ocenie instytucje, 
które chciałyby wykonywać analizy elektrowni jądrowych 
dla PAA. Na dzień dzisiejszy autoryzację otrzymała tylko 
Politechnika Warszawska.

Załóżmy, że zostanie podjęta decyzja: ruszamy z PPEJ. 
Jakie są oczekiwania wobec przedsiębiorstw energe-
tycznych, które będą potencjalnymi inwestorami lub 
operatorami?

– J. Sobolewski: – Od dostawcy technologii oczekujemy 
komercyjnego, licencjonowanego rozwiązania, jeśli chodzi 

o polskie firmy to zostanie zrestartowana spółka inwesty-
cyjna, która będzie odpowiadała przede wszystkim za prze-
bieg przygotowania i  budowy. Kwestia okresu eksploata-
cji nie została rozstrzygnięta, zresztą nie stanowi wielkiego
problemu. Będą zapisy dotyczące udziałów, ale w jaki spo-
sób określimy dopiero po wyborze technologii, co potrwa
8–12 miesięcy (sprawa nie jest prosta, być może jest zale-
dwie 50 pytań, ale odpowiedzi liczę w metrach bieżących).
Pewne sprawy zostały już przygotowane, także przez po-
przedników. W  dziedzinie oceny technologii; uważam że
wystarczą trzy miesiące i możemy startować. Musimy także 
zdecydować o szczegółach struktury finansowania, to też
zajmie jeszcze jakiś czas, ale przetarg technologiczny nie
jest od tego zależny, wystarczą ceny indykatywne. Następ-
nie będzie przetarg na dostawę pomiędzy, załóżmy, różny-
mi dostawcami. Tutaj już będzie chodzić o pieniądze.

Tak jak powiedziałem, nie mam partnera ze strony pol-
skiego przemysłu, a  chciałbym takiego, który by mnie 
wręcz czasami „kopał”. Taka organizacja będzie miała szan-
sę wypracowywania pewnych kierunków działań, będę 
miał argument także w dyskusjach z politykami. Jak na ra-
zie to muszę się spierać z agresywnymi organizacjami lob-
bystycznymi sektora odnawialnego.

Jest ponad sto polskich firm przemysłowych, które mu-
szą się tylko zorganizować. Chciałbym mieć organizację 
pro-nuklearną, która widzi przyszłość w energetyce jądro-
wej nie tylko dla Polski, ale i dla siebie. Nie widzę niczego 
zdrożnego w takim postrzeganiu przez nią swej roli.

Tego typu oczekiwania są w pełni zasadne. Myślę, że 
głównym wnioskiem z  naszej dyskusji jest koniecz-
ność powstania organizacji przemysłowej zaintere-
sowanej rozwojem energetyki jądrowej. Drugim jest 
twierdzenie, że o  potrzebie powstania energetyki ją-
drowej muszą decydować względy systemowe. Trzeci 
zaś wniosek brzmi: mamy wprawdzie duży potencjał 
przedsiębiorstw krajowych, ale trzeba dokładnie zba-
dać możliwości ich zaangażowania w realizacji oma-
wianego przedsięwzięcia.

– J. Sobolewski: – Taka organizacja jest potrzebna nie tyl-
ko do określenia tego, co jest niezbędne, a co zbędne w re-
alizacji PPEJ, ale także aby przekonywała doń społeczeń-
stwo. Mamy licznych przeciwników energetyki jądrowej, 
używających wszelkich możliwych argumentów. To nie jest 
nasz lokalny problem. Ktoś powiedział, że prawdę można 
powiedzieć tylko w jeden sposób, a skłamać – w tysiąc. Po-
jawiają się bzdurne wypowiedzi, nieprawdy są szeroko kol-
portowane, struktury europejskie są przesiąknięte zieloną 
ideologią. Dowodem niektóre wystąpienia podczas ostat-
niej konferencji European Nuclear Energy Forum. Zastana-
wiałem się czy byłem na forum pro- czy anty-jądrowym.

– K.P. Wilbik: – Przemysł winien skorzystać z  szansy
stworzenia takiej organizacji, która pełniłaby funkcję nie 
tylko niezależnego źródła komunikacyjnego. Jeśli zapad-
nie definitywna decyzja o  powstaniu energetyki jądro-
wej, powinna uczestniczyć w  przygotowaniu kadr. Spo-
śród osób, które ukończyły odpowiednie studia w  latach 
80. ub.w., jedni znaleźli pracę, inni nie, niektórzy wyjecha-
li za granicę. Przedsiębiorstwa też włożyły nie mało wysił-
ku m.in. w przygotowanie techniczne, audyty, studiowanie 
przepisów. I wszystko poszło na marne.

– J. Sobolewski: – Nie zrobiono jednej ważnej rzeczy, nie 
przekazano innym informacji o tym, czego dokonano. Nie 
przekonano ludzi, że warto to było uczynić, że ma to cze-
muś służyć. Jeżeli coś robicie, a nikt o tym nie wie, to jakby 
tego nie było.

Dziękujemy za rozmowę.

Dr Mirosław 
Duda 
– ARE
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Praktycznie nie ma Polsce środowiska, które kwestiono-
wałoby potrzebę rozwoju skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i  ciepła. W  ciągle obowiązującej po-
lityce energetycznej kraju znalazł się zapis o podwojeniu 
do 2020 r. wytwarzania w kogeneracji. Mimo tego, w prze-
ciągu ostatnich lat nie zdarzyło się nic co by pozwoliło ten 
cel osiągnąć. Od 20. lat nie ma stabilnych mechanizmów. 
Mało jest prawdopodobne, żeby od stycznia 2019 r. zaczął 
funkcjonować system wsparcia dla kogeneracji (mimo za-
proszenia nie uczestniczy w  naszym spotkaniu przedsta-
wiciel Ministerstwa Energii). Jakie są zatem hamulce nie 
pozwalające podjąć właściwych działań? Dlaczego tak 
jest – czy to jest niesprawność środowiska i administracji, 
czy gra pozorów i kogeneracja jest do likwidacji?

– A. Rubczyński: – To kwestia woli politycznej, czyli decyzji 
co do kierunku rozwoju energetyki. Kogeneracja dynamicznie 

rozwijała się w Polsce w latach powojennych w wyniku przyję-
tej filozofii rozwoju energetyki, stawiającej na efektywne użyt-
kowanie dostępnych zasobów. W dużych miastach budowano 
elektrociepłownie aby wykorzystać powstający rynek ciepła dla 
potrzeb KSE. W 1960 r. udział mocy kogeneracji w ogólnej mocy 
osiągalnej krajowego systemu był na poziomie około 45%. Duża 
energetyka rozwijała się w  latach 70. i  80., także kogeneracja, 
potem zabrakło decyzji jak ją ulokować w energetyce. Nie opra-
cowano skutecznej legislacji, która wsparłaby dalszy rozwój.

Czy to się zmieni?

– A. Rubczyński: – Zmieni się, jeżeli twórcy polityki ener-
getycznej zechcą promować rozwiązania efektywne energe-
tycznie, generujące niższe koszty społeczne i  środowiskowe 
w  porównaniu z  rozwiązaniami klasycznymi. Jestem przeko-
nany, że należy wprowadzić do planowania strategicznego ra-

Wśród wielu wyzwań stojących przed polską ener-
getyką, z  punktu widzenia potrzeb gospodarczych 
i społecznych, pierwszoplanowe – to z jednej strony 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej wobec ko-
nieczności odstawienia wielu bloków i wzrostu wy-
twarzania energii elektrycznej z elektrowni wiatro-
wych oraz słonecznych wymagające zapewnienia 
mocy regulacyjnej. Z drugiej strony – to zapewnie-
nie zaopatrzenia w  ciepło, w  tym zwłaszcza uboż-
szej części społeczeństwa, przy jednoczesnym wyeli-
minowaniu niskiej emisji i związanego z nią smogu.

Technologią, która mogłaby w  znaczący sposób 
pomóc w rozwiązaniu obu problemów, jest kogene-
racja. Dlaczego zatem do dziś nie stworzono mecha-
nizmów sprzyjających jej rozwojowi? Czy plano-
wany do wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. nowy 
system wsparcia kogeneracji zmieni tę sytuację?

O  konieczności takich działań mówi się prak-
tycznie na każdej konferencji energetycznej. Pro-
blem rozwoju kogeneracji to zatem temat gorą-
cy. W związku z tym Izba Gospodarcza Energetyki 
i  Ochrony Środowiska postanowiła zorganizować 
dyskusję redakcyjną na temat niektórych z tych wy-
zwań i sposobów im sprostania pod hasłem „Nowy 
system wsparcia kogeneracji – szybki rozwój, czy 
dotychczasowa stagnacja?”

W dyskusji udział wzięli:
– Dr Mirosław Duda – ARE,
– Stanisław Poręba – Ernst & Young,
–  Bogusław Regulski – Wiceprezes Izby Gospodar-

czej Ciepłownictwo Polskie,

–  Andrzej Rubczyński – Dyrektor ds. Strategii Cie-
płownictwa w Forum Energii,

–  Paweł Smoleń – Kiwa Inspecta Polska, Forum 
Energii,

–  Doc. dr inż. Paweł Skowroński – Instytut Techni-
ki Cieplnej PW,

–  Waldemar Szulc – Dyrektor Towarzystwa Gospo-
darczego Polskie Elektrownie,

–  Marek Sztuka – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju 
w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Ślą-
zak, Zapiór i Wspólnicy.
Stronę redakcyjną reprezentowali: Prof. dr hab. 

inż. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszaw-
ska – moderator dyskusji i Marian Bosowski, Za-
stępca Dyrektora Generalnego IGEiOŚ.

Dalej autoryzowany zapis tej dyskusji.

Nowy system wsparcia 
kogeneracji – szybki rozwój, 

czy dotychczasowa stagnacja?
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chunek kosztów zewnętrznych związanych z  wytwarzaniem 
energii. Tak naprawdę ten proces już się zaczął. Bowiem dys-
kusja o smogu wprowadziła pojęcie kosztów społecznych bę-
dących pochodną sposobu ogrzewania domów w Polsce. Za-
czyna się poszukiwanie rozwiązań ograniczających negatywne 
skutki zdrowotne, czyli koszty społeczne. Kogeneracja a wraz 
z nią rozwijające się systemy ciepłownicze mogą stać się po-
mocnym narzędziem w walce o lepszą jakość powietrza i ob-
niżkę kosztów społecznych.

– M. Sztuka: – Istnieje wiele opracowań dotyczących strate-
gii energetycznej. Jeśli określimy kształt energetyki, model do 
którego chcemy dążyć to będziemy mogli dobrać odpowied-
nie narzędzia i  instrumenty finansowe. Obecnie działamy na 
zasadzie chwili, wchodzimy w to, co jest modne. Niewątpliwie 
brakuje strategii w kilkunastoletnim horyzoncie.

– M. Duda: – Kogeneracja nie rozwija się w tempie zgodnym 
z interesem państwa. Przyczyna? Opowiadając się za kogene-
racją na konferencjach, w  publikacjach podkreśla się wysoką 
sprawność przemiany energii i korzyści dla gospodarki krajo-
wej. Inwestorzy patrzą jednak głównie na wskaźniki ekono-
miczne przedsięwzięć. Dopóki nie doprowadzimy do tego, by 
ekonomiczne wskaźniki indywidualnych projektów kogenera-
cyjnych były zgodne z ekonomią wykorzystania krajowych za-
sobów energii, nie będziemy mieli pożądanego rozwoju koge-
neracji. Trzeba te dwa czynniki uspójnić.

– S. Poręba: – Nadal nie możemy wprowadzić rachunku eko-
nomicznego do energetyki, który nieźle funkcjonował od lat 

50. do początku 70. Był skrzywiony jeśli chodzi o poziom, ale
właściwy pod względem relacji cenowo-kosztowych. I  wów-
czas kogeneracja się rozwijała. Potem odeszliśmy od analiz
ekonomicznych, a decyzje polityczne doprowadziły do rozej-
ścia się cen z kosztami. Pomimo wysokich kosztów pozyskania 
energii jej ceny były bardzo niskie, np. w końcu lat 80., w Polsce 
można było za średnią pensję kupić energii najwięcej w świa-
towej skali. W takich warunkach trudno o decyzje inwestycyj-
ne uzasadnione ekonomicznie. W latach 90. próbowaliśmy tę
ekonomikę uzdrowić, ale później znów rozeszły się relacje ce-
nowo-kosztowe przez bardzo wysoki udział dotacji na OZE.
Obecnie w  energetyce znów rachunek ekonomiczny niemal
przestał istnieć. W takich warunkach, dla podejmowania decy-
zji inwestycyjnych w technologie skojarzone, potrzebne są de-
cyzje polityczne o kolejnym systemie wsparcia. Podejmowane
są działania krajowe i unijne dla przyśpieszenia rozwoju skoja-
rzenia, może przyniosą pożądany skutek.

– P. Smoleń: – W ostatnich kilkunastu latach trwał konkuru-
jący ze sobą lobbing różnych środowisk. Elektrownie zawodo-
we „mówiły” elektrociepłowniom, że marża na kogeneracyjną 
1 MWh jest dużo wyższa niż u nich, a ci odpowiadali: ale pra-
cujemy dużo krócej – tylko w  zimie. Obie strony miały rację, 
ale nie w pełni, bo biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, 
to się okaże, że jedna kogeneracja wymaga wsparcia, a druga 
nie. Vattenfall był jedną z najbardziej dochodowych firm w pol-
skiej energetyce, praktycznie netto bez wsparcia – 20 zł z czer-
wonego certyfikatu podnosiło przychody z energii elektrycz-
nej, ale było odejmowane od taryfowej ceny ciepła. To była 
kogeneracja wysokosprawna, nie dotyczyła ta sytuacja małych 
elektrociepłowni ponoszących straty z powodu zupełnie innej 
konfiguracji. Nie ma jednej kogeneracji, jednej energetyki za-
wodowej. Jeśli dobrze policzymy to dowiemy się czy i  gdzie 
potrzebne jest wsparcie. Obawiam się jednak nowych rozpo-
rządzeń, gdzie m.in. jest mowa o ustalaniu wsparcia dla każdej 
instalacji oddzielnie. Będziemy wtedy dyskutowali przez kolej-
ne 5 lat „komu ile?” i pozostaniemy w tym samym miejscu.

– P. Skowroński: – Co oczywiste nie można rozmawiać o ko-
generacji w oderwaniu od ciepłownictwa. Trzeba jednak ustalić 
także jej potencjalną aktywną rolę w systemie elektroenerge-
tycznym kraju. Muszą istnieć mechanizmy rynkowe, które po-
zwolą na to, aby elektrociepłownie świadczyły także usługi do-
stawcy mocy. We wszystkich naszych dużych miastach pracują 
elektrociepłownie wprowadzające energię elektryczną do sys-
temu (wytwarzają 75% ciepła z kogeneracji). Mówiąc o ograni-
czonym rozwoju kogeneracji mamy na myśli brak jej rozwoju 
w małych i średnich systemach ciepłowniczych. Ten rozwój bę-
dzie łatwiejszy jeśli będzie jasne jakie przychody mogą uzyski-
wać nie tylko ze sprzedaży energii, ale także z rynku mocy i za 
inne usługi systemowe, które mogą świadczyć.

– B. Regulski: – Statystycznie w Polsce produkuje się dużo
ciepła w kogeneracji. To efekt wybudowania kiedyś kilkunastu 
wielkich elektrociepłowni, których zadaniem było zapewnie-
nie potrzeb na energię elektryczną dla systemu energetyczne-
go i ciepło dla rozwijających się miast. Natomiast małe miasta 
objęte zostały tzw. uchwałą ’67, dla których rozwiązaniem na 
problemy zaopatrzenia w ciepło były ciepłownie z serią kotłów 
węglowych typu WR.

– S. Poręba: – Ta decyzja jeszcze była oparta na rachunku
ekonomicznym.

– P. Skowroński: – Jeśli wkrótce, także z  przyczyn formal-
nych, nie będziemy mogli eksploatować kotłów węglowych, 
to czy będzie jeszcze istniał system ciepłowniczy? Konkurencją 
będą indywidualne kotły gazowe. Czy kogeneracja, również 
gazowa, obroni się także w małych miejscowościach z rynko-
wego punktu widzenia?

– W. Szulc: – Rozwój czegokolwiek w biznesie energetycz-
nym wynika albo z zapotrzebowania klientów na energię elek-
tryczną i ciepło, albo z regulacji administracyjnych. W jednym 
i drugim przypadku konieczne jest konsekwentne postępowa-
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nie go kreujące. Niestety co kilka-kilkanaście lat regulacje ad-
ministracyjne zmieniają warunki i cele dla energetyki. Zabra-
kło też korekty uchwały ‘67 po kilkunastu latach, aby w małych 
miastach powstała również dopasowana do potrzeb lokalnych 
kogeneracja.

W  wielkich aglomeracjach w  pewnym momencie prze-
stano budować elektrociepłownie, bądź powstawały cie-
płownie, bo przemysł nie był w  stanie dostarczyć odpo-
wiedniej ilości turbin parowych. Przykładem Kielce czy 
Radom – duże systemy (olbrzymie kotły) i nie załapały się 
na turbiny.

– M. Duda: – Wówczas przy rosnącym zapotrzebowaniu na
ciepło istotny był czas budowy. Typowy przykład: EC Kawęczyn 
zaplanowana jako jednostka kogeneracyjna nią się nie stała, 
bo ze względu na długi czas budowy uznano, że bez kogenera-
cji będą szybciej zaspokajane potrzeby energetyczne.

– W. Szulc: – Słabo uwzględniano konsekwencje wynikają-
ce z regulacji. Gdyby był realizowany wieloletni plan, to byłyby 
dostępne turbiny parowe i w efekcie mała kogeneracja w nie-
wielkich miastach. Alternatywą jest rezygnacja z regulacji i po-
stawienie na rynek, połączenie jednego z drugim jest niesku-
teczne.

Jak wygląda nowy system aukcyjny 1 sierpnia 2018 r., ile 
jest koszyków?

– B. Regulski: – Projekt ustawy przeszedł konsultacje spo-
łeczne, pojawiło się ponad 600 uwag. Teraz trwa ich analiza. 
Zapisy projektu ustawy zakładają, że wsparcie będzie kierowa-
ne zarówno do instalacji istniejących, które dostaną wsparcie 
by utrzymać produkcję, jak i dla nowych, aby tę produkcję uru-
chomiły. Przewiduje się wsparcie w postaci premii (gwaranto-
wanej dla istniejących lub kogeneracyjnej dla nowych), czyli 
dopłaty do ceny energii elektrycznej. Nowe instalacje otrzyma-
ją wsparcie w drodze aukcji. W grupie instalacji o mocy 1 do 
50 MWe przewiduje się podział na koszyki wielkościowe: 1–5, 
5–20 i  20–50 MWe. W  tym zakresie aukcja odbywać się ma 
w obszarze budżetu wyznaczonego przez Ministra Energii. In-
stalacje nowe o wielkości powyżej 50 MWe będą mogły uzy-
skać wsparcie w drodze swoistego konkursu ofert, przeprowa-
dzonego przez Ministra Energii, który określi w tym przypadku 
oczekiwany wolumen energii elektrycznej. W przypadku insta-
lacji istniejących w przedziale mocy 1–50 MWe, wartość wspar-
cia w postaci premii maksymalnej określać ma corocznie Mini-
ster Energii w podziale na trzy koszyki paliwowe (węgiel, gaz 
i inne) oraz trzy koszyki wielkościowe, jak w przypadku insta-

lacji nowych. Dla instalacji nowych powyżej 50 MWe wielkość 
premii określi Minister Energii, zaś szczegółowe wartości dla 
poszczególnych instalacji ustalać ma Prezes URE. Wsparcie dla 
instalacji powyżej 300 MWe wymaga indywidulanej notyfika-
cji w KE.

Małe instalacje, poniżej 1 MWe, otrzymają wsparcie w posta-
ci stałej premii (feed in premium). Jej wielkość również określi 
Minister Energii w podziale na trzy koszyki paliwowe. General-
nie, wsparcie obejmuje okres 15 lat od momentu jego uzyska-
nia (w przypadku instalacji istniejących będzie to czas od uzy-
skania pierwszego wsparcia świadectwowego). Mechanizm 
idzie w kierunku ograniczenia nadwsparcia, Chodzi o agrego-
wanie kosztów w  różnych grupach i  liczenie ich w  celu zbli-
żenia do stanu rzeczywistego. Ustawa musi być notyfikowana 
w KE, prowadzone są rozmowy między nią a rządem. Kwestią 
kluczową jest zakończenie procedury w taki sposób, aby z koń-
cem roku 2018 nie doszło do przerwania wspierania instalacji 
i można było uzyskać ciągłość mechanizmu oraz żeby można 
było ogłosić aukcje dające jak najszybszy efekt w  postaci in-
westycji.

– P. Smoleń: – Mała kogeneracja poniżej 1 MW jest dla
przedsiębiorców, którzy nie wiedzą (bo nie potrzebują) co to 
jest wsparcie, aukcja, koszyk, ustawa OZE – mają fakturę za 
energię „na wejściu” i rachują oszczędności. Potrzebują pół MW 
mocy elektrycznej i  tyleż cieplnej – to tysiące zakładów pro-
dukcyjnych w kraju. Przykład: inwestycja za 2,5 mln zł łącznie 
z przyłączeniem, z jednostką kogeneracyjną o mocy 0,5 MWe, 
6 tys. godzin pracy – rachunek ekonomiczny korzystny, budu-
jemy. Jednak problem: na silnik trzeba czekać rok – to znaczy, 
że już „się dzieje” – ludzie zaczęli budować własne źródła.

– B. Regulski: – Przemysł chciałby wsparcia, ale ustawa za-
kłada dopłatę tylko do energii elektrycznej sprzedawanej do 
sieci energetycznej.

– P. Smoleń: – Rozpatrujemy teraz wsparcie rzędu kilkudzie-
sięciu złotych do MWh. Jedna ze spółek energetycznych kie-
ruje właśnie do przedsiębiorców oferty sięgające 400 zł/MWh 
w  miejsce dotychczasowych ok. 300 zł, miasta otrzymują 
oferty wyższe o 35% od zeszłorocznych – to wzrost o prawie 
100 zł/MWh. Przy takiej cenie przedsiębiorcom prawie każ-
da własna produkcja energii się opłaca. „Wsparcie” przycho-
dzi z innego kierunku – energetyce systemowej rosną koszty, 
a więc i ceny.

– P. Skowroński: – W  przemyśle, w  większości przypad-
ków, wsparcie dla kogeneracji nie jest potrzebne. Problemem 
jest ekonomika inwestycji kogeneracyjnych w  miejskich sys-
temach ciepłowniczych, w  których zapotrzebowanie na cie-
pło jest zmienne w  ciągu roku i  bardzo ograniczone latem. 
Dotychczas małe przedsiębiorstwa nie inwestowały w  insta-
lacje węglowe bo się bały opłat CO2, nie inwestowały w ukła-
dy gazowe ponieważ gaz był za drogi. Obecnie inwestowanie 
w elektrociepłownię gazową, która byłaby podstawowym źró-
dłem w małym systemie może być opłacalne jeśli uzyska ona 
przychody nie tylko ze sprzedaży ciepła i  samej energii elek-
trycznej.

Czy propozycje ustawowe dotyczące systemu są dobre, 
czy złe?

– M. Duda: – Występuje w nich zbyt drobiazgowy podział na 
małe i większe instalacje; każdy system wsparcia ma być dopa-
sowany do ich mocy a powinien być prosty, bo inaczej nie bę-
dzie skuteczny.

– A. Rubczyński: – W projekcie jest niedopatrzenie. Stwier-
dzono, że okres wsparcia będzie trwał 15 lat i  istniejące elek-
trociepłownie węglowe w  latach 2022–23 przestaną otrzy-
mywać wsparcie. Zapisano, że legislator przewiduje aukcje na 
3 tys. MW, a w dokumentach ministerialnych mówi się o likwi-
dacji 2 tys. MW w elektrociepłowniach do 2030 r. Te 2 tys. „rzu-
cone” na aukcje zostanie „skonsumowane” przez 2 tys. MW dzi-
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siaj istniejących. To oznacza, że przyrost mocy kogeneracyjnej 
wyniesie 1000 MW do 2025 r. Czy jest jakaś pomyłka w kalku-
lacjach?

– B. Regulski: – Wszystkie bloki elektrociepłownicze żyją
w  konfiguracji z  jakimś systemem ciepłowniczym, te zaś to 
ważny element dużych miast. Większość z tych systemów cie-
płowniczych posiada status „efektywnego systemu ciepłow-
niczego” dzięki, w odpowiedniej skali, płynącemu strumienio-
wi ciepła z kogeneracji, obecnie przede wszystkim węglowej. 
W interesie tego systemu ciepłowniczego jest utrzymanie jego 
efektywności, więc ciepło z kogeneracji jest dla operatora sys-
temu ciepłowniczego bardzo potrzebne. Ale niezbędne są 
działania dostosowujące produkcję ciepła do zmieniających 
się warunków rynku ciepła. Może się okazać, że ciepło w koge-
neracji węglowej jest mało atrakcyjne. To wymagać będzie re-
wizji dotychczasowego podejścia do produkcji ciepła dla sys-
temu ciepłowniczego, np. z  wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Tu potrzebna będzie daleko idąca współpraca, 
aby właściciele mało atrakcyjnych jednostek kogeneracyjnych 
opartych na węglu nie zostali zaskoczeni zmianami w oczeki-
waniach rynku ciepła.

W  elektrociepłowniach, które chcą dalej dostarczać ciepło 
do systemów ciepłowniczych, może nastąpić zamiana standar-
du paliwowego, przez co nadal będą dostarczały ciepło skoge-
nerowane, ale już nie z jednostki węglowej a gazowej. Odbior-
cy ciepła będą zadowoleni i zwiększy się wolumen produkcji 
energii elektrycznej bez szkody dla rynku ciepła.

– P. Smoleń: – Operator elektrowni czy elektrociepłowni
może jednak powiedzieć – „kończy mi się blok, nie mam pie-
niędzy i koniec” – wymiana mocy na nowe nie nastąpi auto-
matycznie.

– B. Regulski: – Nowe moce mogą się pojawić tylko w sys-
temach ciepłowniczych, w których nie ma kogeneracji. Przed 
dwoma laty była presja, żeby wszystkie systemy miały jakąś ko-
generację ze względów ekonomicznych czy środowiskowych. 
Obecnie status efektywnego systemu można zrobić innymi na-
rzędziami. Pewności nie ma, że te 200 lokalizacji, które mają 
dać 1–1,5 tys. MW mocy elektrycznej do systemu elektroener-
getycznego zdecyduje się na kogenerację. Może być 700 MW, 
bo jak ktoś chce się utrzymać na rynku bez wsparcia dla koge-
neracji, to może wybrać inne sposoby by być efektywnym sys-
temem np. projekty OZE, biomasowe. Rząd musi powiedzieć 
wprost: kogeneracja jest potrzebna np. do bilansowania ener-
gii elektrycznej z wiatraków.

– P. Smoleń: – Mały operator nigdy nie zainwestuje w sys-
tem wsparcia z 15-letnim horyzontem, bo widział, jak te syste-
my w całej Europie padały: to co dzisiaj jest dane, jutro może 
być odebrane. Konieczna jest albo fundamentalna ekono-
mika przedsięwzięcia a  priori (dochodowość bez wsparcia), 
albo współfinansowanie wydatków inwestycyjnych, np. jed-
na elektrociepłownia kosztująca 9 mln zł otrzymała 7 mln zł 
z  NFOŚiGW (CAPEX) – to jedyny wiarygodny moim zdaniem 
system, bo widzimy pieniądze tu i teraz.

– P. Skowroński: – Będzie zaufanie do systemu wsparcia jeśli 
zagwarantuje cenę na 15 lat. Trudno mówić o warunkach ryn-
kowych, gdy na cenę energii elektrycznej wpływa koszt emi-
sji CO2, ustalany administracyjnie, w sposób trudny do przewi-
dzenia.

– W. Szulc: – Wsparcie OZE wynika z  całokształtu polityki
energetycznej UE. Musi istnieć ciągłość regulacji, bez trwałości 
regulacji nic się nie będzie dobrze rozwijało (znamy sytuację 
inwestorów w energetykę wiatrową). Nie ma niestety trwało-
ści w wsparciu dla OZE. Słowem, albo wolny rynek, albo trwa-
łe, wieloletnie regulacje.

Mimo pesymizmu sygnalizowanego w  tej dyskusji, czy 
jednak te propozycje nie pozwolą lepiej funkcjonować 
systemom ciepłowniczym, jeśli nawet nie pozwolą na ich 
rozwój? Problem mają wszystkie systemy, jak spojrzymy 
na rynek, to są wyłożone oferty bilateralne na 3. i 4. kwar-
tał br. powyżej 300 zł/MWh, a średnie ceny pokazywane 
przez CIRE są od dawna powyżej 200 zł. Pojawi się rynek 
mocy, nie wiemy jak zadziała. Mają się ukazać rozporzą-
dzenia ustalające parametry pierwszych aukcji.

– W. Szulc: – Obecne ceny energii na rynku hurtowym spo-
wodowane są przede wszystkim przez wzrost: ceny węgla 
o blisko połowę, tj. kosztu węgla z 10 nawet do 15 zł/ GJ, ceny
uprawnień do emisji CO2 z 6 euro w marcu na 17 euro w sierp-
niu. To oznacza wyższy bezpośredni koszt produkcji energii
o  60–70 zł/MWh. Jeśli dodamy 70 zł dodatkowego, niezależ-
nego od wytwórcy kosztu wytworzenia, to musi to skutko-
wać wzrostem ceny, i wtedy mamy cenę hurtową 230–240 zł
za 1 MWh.

Ceny hurtowe na rynkach spot na III i IV kw. są jeszcze wyż-
sze, bo brakuje węgla na rynku. Producent nie mając zagwa-
rantowanych dostaw węgla musi skalkulować z  dodatko-
wą rezerwą cenę sprzedaży energii. Przy cenie na rynku spot 
300–400 zł/MWh, spółki obrotu które wcześniej nie zabezpie-
czyły się zakupem energii, przy tak wysokich bieżących cenach 
mogą bankrutować. Ceny energii na rok 2019 r. są już stabil-
niejsze i wynoszą ponad 200 zł.

Zachodzi pytanie co z  tego wyniknie, skoro w  mediach 
ukazała się informacja: zarząd PGE ustalił, że na tym ryn-
ku zachowa się centralnie, zgłosi ok. 18 tys. MW, łącznie 
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z  kogeneracją. Co się będzie działo? Będzie znakomicie: 
300 zł za energię, przychody z  rynku, systemy wsparcia 
dla kogeneracji.

– W. Szulc: – W mojej ocenie, to że PGE mimo że zadekla-
rował scentralizowanie udziału wszystkich źródeł w  aukcjach 
rynku mocy, i jest bez wątpienia podmiotem dominującym na 
rynku, i tak nie ma możliwości wpływania na wyniki poszcze-
gólnych aukcji.

Potencjalne przychody, jakie uzyskają wytwórcy z  rynku 
mocy pozwolą na utrzymanie posiadanego majątku, pokryją 
część kosztów stałych, pozwolą na konieczną modernizację dla 
dostosowania się do nowych wymogów ochrony środowiska, 
ale nie na budowę nowych jednostek. Dodatkowe przychody 
to także szansa na wzrost poziomu sprzedaży energii po niż-
szej cenie, a tym samym na zwiększenie czasu wykorzystania 
mocy zainstalowanej. Dotychczasowe opłaty za usługi syste-
mowe takie jak ORM i IRZ (ponad 1 mld zł/rok), będą zlikwido-
wane po wejściu opłat z rynku mocy. Wytwórcom pozostanie 
tylko saldo z tych opłat. Założenia ustawy o rynku mocy mówią 
o 4 mld zł, ale po odjęciu miliarda, to zostanie netto ok. 3 mld zł 
dodatkowego przychodu dla wytwórców od 2021 r.

Ceny węgla i  gazu zbliżają się do siebie, uwzględniając 
opłaty za emisję CO2, mogą być wkrótce identyczne.

– P. Smoleń: – Cena węgla na rynkach światowych może
spaść, na krajowym niezbyt, bo jest zakontraktowana na górce 
cenowej. Myślę więc, że w ciągu nadchodzących kilku lat będą 
ceny takie jak obecnie występujące.

– M. Duda: – Czynnikiem krytycznym będzie cena upraw-
nień do emisji CO2.

Wracamy do systemu ciepłowniczego. Przy pracach nad 
systemami wsparcia, w  których uczestniczyłem, mówio-
no że potencjał rozwoju kogeneracji obejmuje setki sys-
temów ciepłowniczych, w  których jej nie ma. Politycznie 
na poziomie UE podjęto decyzję, że system musi być efek-
tywny, czyli 75% z kogeneracji, albo 50% z OZE bądź mie-
szane. W  kontekście tych wszystkich założeń, o  których 
mówimy, trudności z  otrzymaniem wsparcia w  tych sys-
temach mają małe jednostki. Ponadto mamy nieoznaczo-
ny koszt, który ten system będzie musiał ponieść z tytułu 
uprawnień do emisji. Jaki jest sens tego wszystkiego, czy 
ciepłownictwo ma ulec likwidacji?

– B. Regulski: – Mówiliśmy dwa lata temu o  konieczności
rozwoju kogeneracji. Dzisiaj przeciętny operator źródła ciepła 

ciepłowniczego wie, że od 2020 r. dostanie 30% darmowych 
uprawnień liczonych do wolumenu produkcji wg benchmar-
ku gazowego, co dla jego węglowej ciepłowni oznacza 15% 
pokrycia zapotrzebowania na uprawnienia do emisji CO2, czy-
li 85% konieczne jest do zakupu. Zatem interesuje go koszt 
tych uprawnień, bo będzie je musiał dołożyć do ceny ciepła. 
A  z  drugiej strony operator systemu ciepłowniczego wie, że 
jednym z  kryteriów decydujących o  statusie „efektywnego 
systemu ciepłowniczego” jest posiadanie odpowiedniego cie-
pła o odpowiedniej jakości (np. z kogeneracji). Jak tego statu-
su nie będzie miał to nie dostanie pomocy publicznej na jego 
rozwój i „wcisną” mu obowiązkowo energię z OZE przez trze-
cią stronę.

Finalizowana jest nowa unijna dyrektywa o OZE, w której po-
stawiono cel osiągniecia w roku 2030 32% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych. W  przypadku ciepłownictwa, również 
systemowego, od 2020 r. udział ciepła z OZE w bilansie krajo-
wym ma rosnąć corocznie o co najmniej 1%. Jest bardzo praw-
dopodobne, że dla zrealizowania tych celów regulacje krajowe 
przewidzą duże zaangażowanie ciepłownictwa systemowe-
go. Dla systemów ciepłowniczych zaangażowanie się w  OZE 
jest atrakcyjne, np. ze względu na ograniczenie zapotrzebowa-
nia na uprawnienia do emisji CO2. Inna korzyść, to łatwiejsze 
uzyskanie statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego” np. 
w powiązaniu z kogeneracją. W rezultacie się okazuje, że po-
szczególne elementy nowej składanki zmieniają wizję systemu 
ciepłowniczego.

Niektórym się wydaje że można czekać, bo i tak systemy cie-
płownicze będą istniały teraz i po 2030 r. Oczywiście, bo będzie 
istniała jakaś grupa odbiorców ciepła, dla których najważniej-
szym elementem jest problem ceny i kosztów pozyskania cie-
pła. Ale chciałbym wskazać na inny aspekt zaopatrzenia w cie-
pło i  energię generalnie jako taką: cała regulacja budowlana 
wymusza już dzisiaj określone rozwiązania na dostawcach cie-
pła – wspomnę chociażby dyrektywę o charakterystyce ener-
getycznej budynków. Przepisy prawa budowlanego dają wiele 
do myślenia projektantom i inwestorom np. w kwestii sposobu 
dostarczenia ciepła do ogrzewania dla budynków nisko i zero 
energetycznych (takich poniżej 40 kWh/m2/rok). To wszystko 
tworzy pole do analizowania sytuacji pod kątem, czy chronić 
istniejące systemy ciepłownicze, wszak dysponują jakimś ma-
jątkiem. Jeśli tak, to trzeba określić kierunek transformacji, któ-
ry umożliwi chociażby realizację celu krajowego dotyczącego 
OZE. Jeżeli potwierdzi się, że w pewnym obszarze ciepło sys-
temowe jest niepotrzebne, można problem rozwiązać innymi 
technologiami.

– P. Smoleń: – Podobny problem pojawia się w  przypad-
ku energii elektrycznej, czy jej dystrybucja w  obecnej formie 
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będzie komuś potrzebna przy obecnych cenach. Energetyka 
„centralna” dla wielkich zakładów produkcyjnych jest jedynym 
rozwiązaniem, także dla wielkich systemów w  dużych mia-
stach z gęstą zabudową. Opłacalność kogeneracji średnich sys-
temów ciepłowniczych nie jest oczywista. Może np. lepiej po-
stawić jednostki kogeneracyjne tylko na bazowe zużycie ciepła 
przez 6 tys. godz. w roku, a resztę dopełnić kotłami czysto cie-
płowniczymi po 50 zł za 1 GJ.

– A. Rubczyński: – O  poziomie 75% energii z  kogeneracji
w małym systemie ciepłowniczym możemy chyba zapomnieć, 
mówmy raczej o  50%. To nie będzie tylko kogeneracja, lecz 
„mieszanka” technologii. Silnik się w systemie zmieści, bo bę-
dzie blisko poziomu mocy dla ciepłej wody, a  potem będzie 
miks jednostki na lokalną biomasę i  ogrzewania solarnego. 
Analizy wskazują, że ciepło z takich układów nie będzie drogie 
jeżeli uzyskają rozsądne wsparcie CAPEX-owe np. w formie do-
tacji. Takie wsparcie może pochodzić z Funduszu Moderniza-
cyjnego, o którym teraz się dyskutuje.

Czy powyższe rozumowanie ma miejsce tylko w  Polsce? 
Urzędnicy popełnili błąd: 75% kogeneracji, 50% OZE, 
mieszane też 50%. Mówiąc kolokwialnie, to jest dziura, 
przez którą próbujemy wylecieć, tylko ona jest nielogicz-
na i za moment zostanie zabita deską.

– B. Regulski: – W  ciągu najbliższych lat nie, bo dyrekty-
wa efektywnościowa została uchwalona bez zmian. Przykład: 

200 m2 solara obok silnika gazowego i system spełnia wymo-
gi efektywności.

– P. Smoleń: – W wielu przypadkach dużo prościej jest do-
prowadzić do osiedla lekką rurę gazową niż 2 ciężkie rury cie-
płownicze (doprowadzenie i powrót). I nie ma strat ciepła na 
przesyle.

– P. Skowroński: – Z  czego wynikają zalety kogeneracji
–  z  tego, że umożliwia zmniejszenie produkcji energii elek-
trycznej w kondensacji? Jeśli system elektroenergetyczny nie
jest w stanie jej za to zapłacić, to jej nie będzie. Ciepłownictwo 
ma wiele innych sposobów na dostarczanie ciepła.

– B. Regulski: – W Danii roczny czas wykorzystania kogene-
racji jest inny niż w Polsce. Widziałem jednostkę kogeneracyj-
ną o mocy 56 MW pracującą 560 godz. z dodatnim wynikiem 
finansowym. Wszystko opiera się na rynku cen bilansujących, 
np. 14-krotnie przekraczające ceny rynkowe. My mamy wi-
zję kogeneracji 8760 godz., tam korzyści płynące z produkcji 
energii elektrycznej wpływają na rynek ciepła Osobnym pro-
blemem jest możliwość tworzenia nadwyżek zainstalowa-
nej mocy cieplnej, np. źródeł OZE w systemie ciepłowniczym. 
W  obecnym stanie regulacji w  Polsce to niemożliwe, bo Pre-
zes URE usunąłby taką moc z taryfy jako koszt nieuzasadniony.

Jak będzie funkcjonował system wsparcia?

– S. Poręba: – Rozważane są różne warianty, wierzę że
z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. W Danii się takie 
systemy rozwijały, bo rachunek ekonomiczny był w  znacznie 
większym stopniu uwzględniany niż u nas, ale nie w pełni, a re-
gulacja taryfowa nie jest tak „zachłanna” jak w Polsce. Pozwole-
nie na jakieś działanie, korzystne w dłuższej perspektywie dla 
konsumenta ciepła czy energii, przynosi profity także przedsię-
biorcy. Jeżeli mu się narzuci sztywne taryfy to szuka lepszych 
dochodów zamiast ograniczać koszty. System nie jest zły, nie 
zgodzę się z Mirosławem Dudą, że stopniowanie koszyków jest 
bez sensu, dla małych jednostek powinna być taryfa. Efekt skali 
jednostki zanika, pojawia się efekt skali ilości produkowanych/
instalowanych małych jednostek. Przemysł nie tylko powinien 
szukać zleceń na budowę wielkich jednostek, ale powinien za-
cząć produkować małe jednostki wytwórcze a nawet propono-
wać kompleksowe rozwiązania kontenerowe.

Osiedla np. w Warszawie będą miały rezerwę w postaci ma-
łej kotłowni, nawet skojarzonej, która będzie zarabiała na pra-
cy z dużą mocą elektryczną w szczycie, bo ładuje w tym czasie 
zasobnik ciepła. Przy prawidłowych relacjach cenowo-kosz-
towych, będzie się to opłacało. Przejściowo opłacalność po-
winien zapewniać system wsparcia. W  obszarze kogeneracji 
powinny być zarówno duże, jak i małe jednostki, nawet na jed-
nym obszarze. Wtedy można wykorzystać elementy konku-
rencji, w tym potencjalnej, do poprawy efektywności. Jestem 
umiarkowanym optymistą, bo w Polsce buduje się sporo ma-
łych elektrociepłowni na biomasę i na gaz.

– B. Regulski: – NFOŚiGW ma 47 wniosków na programy
wsparcia pozytywnie zaopiniowane, 70 czeka na decyzję, ale 
to jest kogeneracja wewnątrz konsumpcyjna, dla spółki komu-
nalnej, bez pośrednictwa systemów energetycznych. Dosta-
je się gwarantowaną cenę od partnera. To są wysepki zasilane 
klastrem: ja będę produkował prąd a np. szkoła będzie moim 
klientem, dotąd była elektrowni. One się tworzą tam, gdzie 
można ustalić przepływy finansowe – umawiamy się na cenę 
375 zł za 1 MW. To nie są projekty z mechanizmem wsparcia.

– P. Smoleń: – Mówimy o rozproszonych systemach energe-
tycznych, u nas zwanych klastrami. Np. jeden z klastrów zna-
lazł chętnych na energię „odpadową” z godzin nocnych i zaofe-
rował ogrzewanie elektryczne 150 domów. Jeśli będę chciał 
niezbyt ekonomiczne 4 tys. godzin pracy rocznie zamienić na 
korzystne 6 tys. dla małej kogeneracji to zamiast czekać na mi-
nisterialne decyzje w sprawie finasowania, spróbuję ją sprze-
dać w cenie z upustem np. właśnie do ogrzewania. Wiele pro-
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blemów adresowanych obecnie do władz centralnych można 
rozwiązać lokalnie w  ramach systemu energetycznego za-
mkniętych geograficznie przestrzeni typu osiedle, kampus 
uniwersytecki, turystyczny czy koszary wojskowe.

– M. Duda: – Pod warunkiem, że w rachunku ekonomicznym 
dotyczącym zamkniętej społeczności są doprecyzowane para-
metry: cena uprawnienia, grafiki poboru itp.

– S. Poręba: – Robiliśmy analizy z  których wynika, że na
małym obszarze mała kogeneracja biomasowa i/lub gazowa 
w połączeniu z panelami solarnymi na budynkach, przy obec-
nych systemach wsparcia, może być opłacalna.

Jeśli będzie gwarantowana cena. Problem ciążący nad 
systemami wsparcia: gdyby oprzeć się na rachunku eko-
nomicznym, policzyć wszystkie koszty zewnętrzne, wów-
czas kogeneracja nie na 75 a 90% byłaby opłacalna. To są 
złudne nadzieje. Czy będziemy potrafili stworzyć porząd-
ną ekonomię, jednolity i prosty rachunek dla wszystkich 
technologii?

– B. Regulski: – Liczę na kontynuowanie programu anty-
smogowego, nauczmy się liczyć koszty zewnętrzne jakim jest 
ochrona zdrowia. Gdyby jeszcze wprowadzić podatek węglo-
wy CO2.

– P. Skowroński: – Trzeba zadać pytanie: czy koszty ze-
wnętrzne ma ponosić ten, kto je generuje? Jeśli tak, to pań-
stwo musi wprowadzić podatki. Zgoda, pod warunkiem że 
np. przychody z podatku za używanie węgla zostaną przezna-
czone na służbę zdrowia – są na nią pieniądze i jednocześnie 
czynnik ograniczający stosowanie określonych technologii. To 
może zrobić świadomy problemu, kompetentny rząd.

Pytałem nie o to, czy da się wprowadzić koszty zewnętrz-
ne, tylko czy uczestnicy naszego spotkania wierzą, iż da 
się to uczynić.

– M. Sztuka: – Można to osiągnąć. Moje doświadczenie za-
wodowe, w  ramach pracy nad programem niskoemisyjnym 
pozwoliło zrobić inwentaryzację wszystkich obiektów możli-
wych do podłączenia Skutkiem tego wyliczony został poten-
cjał nowych mocy cieplnych, powiem więcej, na tej podstawie 
producenci ciepła mogą rozpocząć rozmowy nad budową no-
wych mocy wytwórczych. Oczywiście mówimy tu o źródłach 
kogeneracyjnych. We wszystkich dyskusjach prowadzonych 
w  temacie energetyki brakuje jednego – wsparcia dla społe-
czeństwa: budowa instalacji wewnętrznych, termomoderniza-
cja. Bez tego nie przekonamy odbiorców do kogeneracji, do 
sensu systemu zdalaczynnego. To klucz do wszystkiego. Jeżeli 

nie będziemy mieli modelu finansowego, regulacyjnego to nic 
nie osiągniemy. Dziś trzeba odważenie powiedzieć, iż poziom 
cen ciepła w porównaniu z gazem wypada zdecydowanie nie-
korzystnie, gaz w rozwiązaniu indywidualnych jednostek jest 
konkurencyjny.

– B. Regulski: – Program antysmogowy powstał nie na po-
ziomie społecznym a  rządowym. Pokazał kierunek, np. musi-
my podnieść parytet wartości energii cieplnej. Nie dyskutuje 
się, że ciepło kosztuje 50–60 zł/GJ, bo w tym programie to wy-
nika z samych narzędzi. Mechanizmem obronnym jest termo-
modernizacja. Jeśli chcemy bronić społeczeństwo przed wzro-
stem opłat, to nie dyskutujmy o cenach a o konsekwencjach 
świadomości społecznej.

– M. Sztuka: – Brak programowych działań w zakresie roz-
woju ciepłownictwa i to zarówno dla firm ciepłowniczych, jak 
i odbiorców końcowych będzie powodował wieczną obawę do 
wydatkowania pieniędzy na rozbudowę ciepłociągów, jako in-
westycję nieopłacalną. Kolejna kwestia to cena ciepła dla od-
biorcy końcowego. Przy takim poziomie cen ciepła duża część 
potencjalnych klientów wybierze inne rozwiązanie.

– P. Skowroński: – Tu nie chodzi o kwestię wiary a szeroko
rozumianą politykę państwa. To co się dzieje w skali lokalnej 
jest konsekwencją uwarunkowań formalnych wprowadzanych 
przez państwo.

– B. Regulski: – Sukces Programu antysmogowego zależy
między innymi od uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy 
o kosztach zewnętrznych. Ale jest problem, że jego opcja wę-
glowa betonuje węgiel w gospodarstwach domowych na ko-
lejne 15 lat. Może warto do walki ze smogiem i zmiany świa-
domości wprowadzić instrumenty podatkowe, np. podatek
węglowy od paliw.

Błędem tego programu jest zabetonowanie węgla nawet 
na 20 lat. Brakuje go dla kotłów 5. i 6. klasy, musimy go 
importować. Przejdźmy do podsumowania: co utrudnia 
rozwój kogeneracji, czego brakuje w tej materii?

– P. Skowroński: – Potrzebujemy właściwej polityki energe-
tycznej państwa. Są konieczne rozwiązania, które połączą ko-
rzyści wynikające z istnienia kogeneracji z potrzebami systemu 
elektroenergetycznego. Kogeneracja daje możliwości pokry-
cia pewnego i elastycznego zapotrzebowania na moc elektro-
energetyczną, tylko trzeba jej za to zapłacić. Wówczas nastąpi 
jej samoistny rozwój.

– W. Szulc: – Warunkiem jest wieloletnia gwarancja trwało-
ści regulacji.

– P. Smoleń: – Tego nigdy nie będzie.
– P. Skowroński: – Niekoniecznie. Jeśli w ustawie jest wspar-

cie, ceny z aukcji na 15 lat, to trudno założyć, że ona przesta-
nie obowiązywać.

– W. Szulc: – Obecnie cena na aukcji uprawnień do emisji
CO2 wynosi 17 euro, niebawem może sięgnąć 35 euro poprzez 
„ręczne” sterowanie KE. Zatem uzyskane wsparcie dla kogene-
racji węglowej jak i gazowej w aukcji za okres 15 lat nie daje 
żadnych gwarancji tym wytwórcom.

– M. Sztuka: – Tylko narzędzia regulacyjne na poziomie
ogólnokrajowym są w  stanie cokolwiek zrobić. Pamiętam 
przepis Prawa budowlanego, który obligował do podłączeń 
do systemu ciepłowniczego nowe jak i te zmieniające system 
ogrzewania nieruchomości z węgla. Dzisiaj w Prawie energe-
tycznym pozostał jedynie przepis dotyczący efektywnego sys-
temu energetycznego, który tylko sygnalizuje o  takim stanie 
rzeczy lecz nie zobowiązuje. W czasie obowiązywania przepi-
su spółki ciepłownicze przeżywały napływ ogromu wniosków 
o przyłączenie. Dzięki takim zapisom polski sektor energetycz-
ny przyłączał rok do roku znaczące ilości nowych klientów. To
dzięki takim zapisom można mówić o odtworzeniu mocy, bu-
dowie kogeneracji, czy jej optymalnym dociążeniu. Oczywiście 
do tego wszystkiego potrzeba narzędzi w postaci wsparcia dla 

Marian 
Bosowski 

– Zastępca 
Dyrektora 

Generalnego 
Izby
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budowy instalacji wewnętrznych – bez tego zawsze będziemy 
mieli miks energetyczny.

– A. Rubczyński: – Wraz z reformą rynku energii elektrycz-
nej musi zmienić się paradygmat funkcjonowania elektrocie-
płowni. Dzisiaj są one jednostkami pracującymi z  wymusze-
niem. Jeżeli sektor chce się rozwijać musi umieć elastycznie 
funkcjonować na rynku energii i dostosowywać się na bieżąco 
do dynamiki zmian cen na rynku hurtowym. A to będzie wy-
magało inwestycji w elastyczne jednostki wytwórcze, akumu-
latory ciepła oraz urządzenia do wytwarzania ciepła z energii 
elektrycznej. O tym, które będą pracowały w danej chwili zde-
cydują ceny energii elektrycznej. To będzie zupełnie nowa ja-
kość. A w niektórych krajach to jest już codzienność.

– S. Poręba: – Muszą się zmieniać technologie obecnie sto-
sowane w skojarzeniu. Trzeba zmieniać system wsparcia. Sta-
bilność jest potrzebna na etapie podejmowania decyzji inwe-
stycyjnych, inwestor powinien wiedzieć, że przez 15 lat będzie 
miał ustalony strumień przychodów.

– M. Duda: – Polityka energetyczna i stabilne prawo to koniecz-
ność, by zapewnić inwestorom stabilność rozwiązań. W przypad-
ku kogeneracji: kierunek inwestycji, opłacalność, internalizacja 
kosztów zewnętrznych. Tymczasem jej konieczność nie jest uzna-
wana przez niektórych wysokich urzędników ministerstwa, któ-
rzy są odpowiedzialni za jej formułowanie i wdrożenie.

– P. Smoleń: – Wierzę w rozwój technologii kogeneracyjnych 
w skali lokalnej pod warunkiem spełnienia kryteriów wynika-
jących z  fundamentalnej analizy ekonomicznej bez wsparcia; 
wiele takich modeli już działa, i są rentowne. Jeżeli powstaną 
systemy wsparcia kogeneracji, to obawiam się, że nie będą one 
na tyle wiarygodne dla prywatnego biznesu, żeby na ich pod-
stawie zainwestował w  nowe instalacje. Energetyka powinna 
przestać domagać się wielodekadowej stabilności ekonomiki 
gwarantowanej przez rządy i wziąć przykład z prywatnego biz-
nesu: kiedyś planował „coś” na 5–10 lat, teraz tylko na 2–3 lata, 
bo przyszłość jest dynamiczna i niewiadoma. Świat zmienia się 
szybciej niż strategie rządowe. Pewność niepewności też sta-
nowi istotną informację biznesową. Trzeba działać na bazie 
tego co wiadome, a nie czekać aż niewiadome załatwią za nas 
rządy, co uważam nigdy nie nastąpi.

– B. Regulski: – Struktury biznesowe (budowa wszelakich
rozwiązań energetycznych łącznie z  kogeneracyjnymi), mu-
szą być oparte na przemyślanej i stabilnej, długofalowej polity-
ce. W Danii zawsze budowano kogenerację na bazie krajowej 
polityki energetycznej, obejmującej konstrukcje rynku ener-
gii elektrycznej i kwestie zaopatrzenia w ciepło. Zmieniały się 
tylko nośniki energetyczne: kiedyś były nimi węgiel i odpady, 
potem węgiel, gaz i  odpady, teraz OZE i  odpady. Posiadanie 
strumienia energii z  kogeneracji jest ważne dla efektywne-
go zbilansowania dużego zaangażowania w  energetykę wia-
trową. Takie cele zapisane są w polityce krajowej. A u nas do 
czego jest potrzebna kogeneracja – firmom ciepłowniczym do 
uzyskiwania „drugich” pieniędzy, czy systemowi energetyczne-
mu do robienia „czegoś”, bo nie mamy jasnego przekazu: może 
do rynku mocy? W  tej sytuacji nigdy nie znajdziemy złotego 
środka gdzie, komu i ile trzeba płacić.

– W. Szulc: – Właśnie pojawiła się bieżąca informacja, że
w energetyce zawodowej ubyło dzisiaj ok. 1,5 tys. MW. Gdyby 
w kogeneracji, w ciepłownictwie było dodatkowych 3 tys. MW, 
to 1,5 tys. MW można byłoby uruchomić jako usługę systemo-
wą. Koszt byłby zdecydowanie mniejszy, niż koszty ogranicza-
nia dostaw energii odbiorcom.

Dramat polega na tym, że od niepamiętnych lat energety-
ka nie jest traktowana poważnie przez polityków. Pierw-
sza polityka energetyczna nosiła miano „założeń”. Wtedy 
pewien resortowy wiceminister publicznie oświadczył, że 
nie ma wielkiego znaczenia co się „tam” napisze.

Dziękujemy za rozmowę.

W 1868 r. powstaje mała kuźnia wykonująca drobne usługi 
dla rolnictwa, której założycielami są Heinrich Frambs i Adolf 
Freudenberg. Dobra koniunktura umożliwia przekształcenie 
jej w fabrykę maszyn, z odlewnią żeliwa i kotlarstwem pod na-
zwą Frambs & Freudenberg, która w 1920 r. staje się najwięk-
szą fabryką w Świdnicy. Po wojnie znacjonalizowana firma, już 
w  polskich rękach ulega kolejnym przekształceniom, warto 
wskazać na lata 1965–1990, czyli okres intensywnego rozwo-
ju i rozbudowy zakładu m.in. poprzez specjalizację w produkcji 
aparatury i urządzeń dla przemysłu cukrowniczego i chemicz-
nego oraz pomp przemysłowych. Nadchodzi transformacja 
ustrojowa, w  latach 1992–1995 ma miejsce przekształcenie 
Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych w Jednoosobo-
wą Spółkę Skarbu Państwa i jej restrukturyzacja.

    OFERTA

Mamy rok 2016, we Francji dobiega końca montaż 
największego w  historii firmy pieca wapiennego. 
Trzy lata wcześniej powstaje wyprodukowany dla 
największego na świecie centrum badań jądrowych 
CERN w Genewie, zbiornik helowy, który jest sercem 
przeprowadzanego kluczowego eksperymentu na-
ukowego. Co łączy te dwa spektakularne, niemniej 
odmienne, przedsięwzięcia? Producent, czyli Świd-
nicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych sp. z  o.o., 
której historia sięga drugiej połowy XIX wieku.

Strategia 
racjonalnego 

rozwoju

BOGDAN BAWIEC. Po skończeniu w 1974 r. Wydziału Mechaniczno- 
-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej rozpoczął pracę 
w Energomontażu Zachód. Początkowo był stażystą na budowie 
Elektrowni Dolna Odra, a następnie kierownikiem odcinka robót 
montażowych. W różnym charakterze uczestniczył w budowie 
Elektrowni Opole i Rybnik, Huty Miedzi Głogów i Huty Katowice 
oraz Cementowni Górażdże. Był kierownikiem zespołu budów 
we Wrocławiu i jego okolicach. Przez pewien czas był szefem 
produkcji w dyrekcji Energomontażu Zachód, następnie szefem 
zespołu budów w byłej NRD. W latach 1993–98 był członkiem 
Zarządu i wiceprezesem Zarządu Energomontażu Zachód S.A. 
Od 2003 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Świdnickiej Fabryki 
Urządzeń Przemysłowych – ŚFUP. 
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Ważnym wydarzeniem, o  trudnych do przewidzenia 
skutkach dla polskiej energetyki, jest trwające w  Kato-
wicach (2–14 grudnia) najważniejsze globalne forum 
poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. Kon-
ferencja Stron (Conferences of the Parties – COP), naj-
wyższego organu Ramowej Konwencji Narodów Zjed-
noczonych w  sprawie zmian klimatu UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change), 
14. sesja Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14) oraz 
Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego 
(CMA1).

COP24 to trzecia (po COP14 w 2008 r. i COP19 w 2013 r.) 
konferencja klimatyczna organizowana w Polsce. Czy na 
podstawie doświadczeń z  dwóch poprzednich szczytów 
i efektów ich pracy warto było ubiegać się ponownie o or-
ganizację tego wydarzenia? Jak można ocenić z perspek-
tywy czasu sam pomysł organizowania Konferencji, co 
Polska zyskała jako organizator, czy nakłady związane 
z  organizacją zwróciły się nam w  wymierny lub niewy-
mierny sposób?

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie peł-
nego pakietu wdrażającego Porozumienie Paryskie wy-
negocjowane podczas COP21. To pierwsza w  historii 
międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszyst-
kie państwa świata do działań na rzecz ochrony klima-
tu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia 
w  praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę 
klimatyczno-energetyczną na kolejne lata. Ale jaki bę-
dzie kierunek zaproponowanych w  nim rozwiązań? Ja-
kie mogą wpłynąć na cele działań klimatycznych oraz 
gospodarkę polską i  światową? Czy wskazywana przez 
wielu ekspertów decyzja o zmianie paradygmatu rozwo-
ju gospodarczego, wiążąca się z natychmiastowym odej-
ściem od paliw kopalnych i  budowie nowej energetyki 
– nowej gospodarki – zacznie wchodzić w życie?

Eksperci ds. klimatu coraz częściej nawołują, aby po-
dejmowano więcej wysiłków w coraz krótszych okresach, 
żeby zapobiec dalszemu pogorszeniu klimatu. Global-
nym punktem odniesienia jest zaproponowane w  Poro-
zumieniu Paryskim zatrzymanie wzrostu średniej tempe-
ratury na Ziemi o 1,5 stopnia. Organizacje pozarządowe 
nieustannie skarżą się na brak konsekwencji w  działa-

niach rządów krajowych. Patricia Espinosa, sekretarz 
wykonawcza (UNFCCC), wskazała, że wyzwania doty-
czące zmian klimatycznych to najważniejszy problem, 
z  jakim ludzkość dziś się boryka, a działania muszą zo-
stać przyśpieszone, bo z danych wynika, że w 2018 r. po-
nownie dojdzie do zwiększenia emisji dwutlenku węgla, 
co wskazuje, że zmiany klimatyczne wymykają się nam 
spod kontroli. Czy nie jest zatem za późno, skoro – mimo 
deklaracji z 1995 r. – w 2017 r. zamiast choćby zbliżyć się 
do poziomu emisji z 1990 r. (czyli 22,4 Gt rocznie) wyemi-
towaliśmy 32,5 Gt – o 45% więcej? Czy dane nie wskazują, 
że mecz o wszystko, tj. cel 1,5 stopnia nie został już prze-
grany, a gra toczy się już o dotrzymanie 2 stopni i działań 
w ramach „damage control”?

Jak wskazuje Polski Komitet Energii Elektrycznej 
(PKEE) w  zaktualizowanej strategii na połowę stulecia 
nie unikniemy rozbieżności pomiędzy prognozami, a rze-
czywistością. Koszty i dostępność technologii OZE zmie-
niły się dramatycznie. Choćby w  odniesieniu do 2011 r., 
kiedy to opracowano poprzednią mapę drogową. Dlate-
go na pewno obecne założenia w ciągu nadchodzących 
dekad się zmienią. Biorąc za przykład ceny energii wia-
trowej i fotowoltaicznej, te rozwiązania są obecnie mniej 
kosztowne niż zakładano dziesięć lat temu, podczas gdy 
czyste technologie – kluczowe dla efektywnej kosztowo 
dekarbonizacji – nie osiągnęły jeszcze komercjalizacji 
rynkowej, w tym CCS i CCU. Czy bez ich rozwoju, biorąc 
pod uwagę EU ETS i rosnące ceny uprawnień, energety-
ka węglowa jest w stanie zapewnić konkurencyjną ener-
gię dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych? Czy 
tempo transformacji polskiego miksu energetycznego 
(obecnie udział węgla w mocy zainstalowanej w polskim 
systemie energetycznym wynosi ok. 71%, w porównaniu 
do ok. 83% w 2008 r.) jest wystarczające?

Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy zor-
ganizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochro-
ny Środowiska dyskusji, w której udział wzięli:
–  prof. Maciej Nowicki, minister środowiska w 1991 r. i la-

tach 2007–2010, założyciel i  prezes Fundacji EkoFun-
dusz (1992–2007) zajmującej się ekokonwersją polskiego 
długu, w  latach 1994–95 wiceprzewodniczący Komisji 
ONZ ds.  Zrównoważonego Rozwoju (UN Commission 
on Sustainable Development),

–  Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu 
ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospo-
darczej,

–  dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, wiceprezes 
Polskiego Klubu Ekologicznego, ekspert Koalicji Klima-
tycznej.
Redakcję reprezentowali: prof. dr hab. inż. Janusz Le-

wandowski – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnic-
twa Politechniki Warszawskiej – moderator dyskusji, 
Paweł Racinowski – dyrektor generalny Izby, Marian Bo-
sowski – zastępca dyrektora generalnego oraz red. Jerzy 
Bojanowicz.

Oto autoryzowany zapis tej dyskusji.

COP24 – obawy i nadzieje
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Po raz pierwszy mieliśmy kłopot z frekwencją: wysłaliśmy za-
proszenia do kilkunastu osób, ale – mimo zmiany terminu 
– odmówiły udziału. Dlatego bardzo dziękuję uczestnikom.

Nie sprawdzałem aktywności krajów, które organizowa-
ły Konferencje COP, ale Polska, kraj średniej wielkości, dość 
umiarkowanie zgadzający się z  polityką klimatyczną okre-
śloną w  Porozumieniu Paryskim, a  wcześniej w  Kioto, jest 
aktywny w organizacji COP-ów. Czy to jest nam potrzebne? 
Jakie były zyski z poprzednich, czego teraz możemy się spo-
dziewać: co zyskamy bądź stracimy?

– M. Nowicki: – Organizowałem COP14, więc znam mechani-
zmy, które doprowadziły do tego, że Polska już po raz trzeci w cią-
gu 10 lat organizuje tak wielką Konferencję. W ramach Konwencji 
co 5 lat ma ją zorganizować inna grupa krajów. Polska należy do 
grupy państw Europy Środkowo-Wschodniej, które nie palą się do 
bycia gospodarzem COP.

W  2008 r. minister Jan Szyszko przekonał rząd do organizacji 
Konferencji, na której Polska przedstawi swoje stanowisko, co nie 
jest prawdą, gdyż czyni to Unia Europejska, a o pieniądze nie musi-
my się martwić bo mamy NFOŚiGW. Kiedy zostałem ministrem, to 
się przeraziłem. W budżecie na ten cel nie było ani grosza, nie po-
czyniono żadnych przygotowań, nie stworzono grup roboczych.

Po 5 latach minister Marcin Korolec zorganizował Konferencję 
w Warszawie. Gdy znów przyszła kolej na naszą grupę, to mini-
ster J. Szyszko, dodając do tych samych argumentów możliwość 
przedstawienia polityki węglowej, lasów „energetycznych”, geo-
termii itd., zgłosił nasz akces i oto mamy COP24 w Katowicach, bo 
kontrkandydatów nie było!

Ta bardzo ważna historia pozakazuje, że – moim zdaniem 
– względy ambicjonalne i polityczne przeważały nad ewentualny-
mi korzyściami, jakie Polska mogłaby osiągnąć.

Czy więc, na podstawie doświadczenia tych dwóch Konferen-
cji, warto było organizować trzecią? 

– M. Nowicki: – Uważam, że nie warto. Tą odpowiedzialnością 
należało podzielić się z innymi państwami grupy.

– Z. Karaczun: – Zgadzam się, że COP24 jest emanacją ambicji 
pana ministra Szyszko, ale w tej historii zabrakło mi stwierdzenia, 
że jest to czwarte tego typu wydarzenie, bo w 1998 r. pan Szyszko 
był prezydentem COP w Bonn, gdy Polska uznała, że nie warto wy-
dawać 100 mln zł na jego organizację!

Przypomnę też, że COP19 był zorganizowany z nadzieją na ulo-
kowanie w Warszawie siedziby Zielonego Funduszu Klimatyczne-
go. Chcieliśmy pokazać partnerom międzynarodowym, że Polska 
jest dobrym organizatorem i  równie dobrze będzie administro-
wać jego siedzibą. Ale inne kraje zaoferowały większe wsparcie 
dla Funduszu i Polsce podziękowano.

Dziś wyrzucamy 250 mln zł na „prywatną” imprezę, którą rząd 
traktuje jak kukułcze jajo. Po odwołaniu ministra Szyszko nie moż-
na było znaleźć osoby, która chciałaby ją poprowadzić jako pre-
zydent. Odmówili minister Henryk Kowalczyk i odpowiedzialny za 
polską energetykę minister Piotr Naimski. Został nim minister Mi-
chał Kurtyka i mam nadzieję, że dobrze ją poprowadzi.

Ta debata jest dobrą odpowiedzią na pytanie czy COP warto ro-
bić. Nie ma tu przedstawicieli Ministra Środowiska, ani polskiej pre-
zydencji. Gdyby Polska chciała wykorzystać COP24 i miała w tym 
biznes, to na każdej debacie go dotyczącej ktoś z nich by był. 

Tydzień temu odbyła się wielka impreza, na której przedsta-
wiono raport IPCC: najważniejszy klimatyczny raport roku. Jedy-
nym przedstawicielem rządu był Tomasz Chruszczow, który nie ma 
wpływu na polskie stanowisko negocjacyjne.

Mam wrażenie, że polski rząd i prezydencja polska w ogóle nie 
mają pomysłu jak wykorzystać katowickie wydarzenie – co chce-
my na nim ugrać.

– J. Bojanowicz: – Czy na kilka-kilkanaście tygodni przed po-
przednimi Konferencjami organizowanymi w  Polsce opinia pu-

bliczna coś wiedziała o  przygotowaniach do nich? Owszem, na 
stronie Ministerstwa Środowiska jest zakładka COP24 i  kiedy ją 
otworzymy, to w  aktualnościach możemy przeczytać o  różnych 
spotkaniach w kraju i za granicą, ale w mediach o nich nic nie ma!

– M. Nowicki: – Kiedy zostałem ministrem, to przez cały 2008 r. 
najważniejsze były przygotowania do COP14. Towarzyszyła mu, 
zorganizowana w  największym pawilonie MPT, światowa wysta-
wa technologii służących ochronie klimatu, którą zwiedziło kilka-
dziesiąt tysięcy osób. Nie chcieliśmy ograniczać się tylko do roz-
mów, ale pokazać konkretne przykłady, jak prostymi środkami 
można ograniczać emisję gazów cieplarnianych. W  październiku 
odbyła się w Warszawie duża konferencja, tzw. preCOP, w  której 
uczestniczyło ponad 30. premierów państw kluczowych w nego-
cjacjach – omawialiśmy treść dokumentów, które później położo-
no na stole. A ponieważ zakończyła ją duża konferencja prasowa, 
więc oddźwięk w mediach był spory. 

10 lat temu wielu dziennikarzy i  polityków negowało antro-
pogeniczne pochodzenie ocieplenia klimatu, twierdząc, że waż-
ne jest tylko słońce, a emisja CO2 przez człowieka, w porównaniu 
z naturalną, nie ma znaczenia. To podejście w ówczesnych dysku-
sjach obecnie uległo zmianie, bo ukazał się raport IPCC z bardzo 
twardymi danymi, że to człowiek odpowiada za postępujące ocie-
plenie klimatu. W tym roku, co ciekawe, takich dyskusji właściwie 
nie ma!

Przedwczoraj było rozstrzygnięcie 6. edycji konkursu „Dzien-
nikarze dla klimatu”, organizowanego przez Klub Publicystów 
Ochrony Środowiska EKOS przy współpracy z  Ambasadą RFN 
w  Warszawie oraz fundacją DBU (Deutsche Bundestiftung Um-
welt), którego byłem przewodniczącym jury. O ile wpłynęło dużo 
artykułów na temat odnawialnych źródeł energii, to dotyczących 
zagrożeń klimatu i adaptacji do zmian klimatycznych było mało. 
Nie było ani jednego o COP24: jego celach i oczekiwaniach. Nie 
było żadnego programu telewizyjnego i tylko jedna audycja ra-
diowa. W  przededniu COP-u! To pokazuje, że transmisja kwestii 
związanych z polityką klimatyczną do społeczeństwa jest bardzo 
słaba.

– H.L. Gabryś: – Nie chcę i nie mogę mówić o konferencjach kli-
matycznych w takiej barwie, jak moi przedmówcy. Czy poprzednie 
nic nam nie dały? Nie wiem jak to mierzyć: czy wydatkiem finan-
sowym czy innymi kryteriami? Nie uczestniczyłem w  ich organi-
zowaniu. Przypomnę COP w Paryżu. Tam rząd – nowy, bo tuż po 
wyborach, potrafił zaistnieć i pokazał się w kontekście globalnej 
polityki klimatycznej. Nie negowaliśmy potrzeby światowej zgo-
dy co do ochrony klimatu, ale tam pokazaliśmy, że można inaczej, 
a równie skutecznie. To właśnie tam minister Szyszko przedstawił 
logikę bilansowania emisji dwutlenku węgla z  jego naturalnym 
pochłanianiem z okazaniem salda działań w tej materii. To tam wy-
stąpił z koncepcją wykorzystania zasobów leśnych, które mają re-

Maciej Nowicki
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dukować emisję CO2. I to potrafię ocenić, bo poza przyjęciem racji 
takiego rozumowania świat zareagował mizernie. Zatem w skut-
kach globalnych porozumień to jeszcze „droga pod górę”. 

Zderzając politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej 
z tym, co obserwujemy po kolejnych Konferencjach, to najprost-
sze jest stwierdzenie: każda z nich przynosi bardzo wyraźną zachę-
tę do zaostrzenia celów klimatycznych i koncepcję kosztownego 
liderowania przez UE. Opresyjna polityka bezwęglowa dla polskiej 
gospodarki, energetyki zaś szczególnie, staje się wyjątkowo kosz-
towna. Z tym nie potrafimy sobie poradzić, a z drugiej strony nie 
wolno jej przyjąć. 

Nieprzypadkowo wczoraj Parlament Europejski przygotował 
kolejne zaostrzenie celów klimatycznych do 2030 r., które zosta-
nie wyłożone w Katowicach. Podzielam pogląd, że kolejne Konfe-
rencje nie przyniosły nam sukcesów w postaci złagodzenia owej 
represyjnej, niezwykle kosztownej polityki klimatycznej UE. Ro-
dzi się także pytanie, jak jest kosztowna i  jakie skutki przyniosła 
w skali globalnej dotychczasowa polityka klimatyczna. Ale także 
sprawdzenia jak realizują ją w odniesieniu do zobowiązań najbliż-
sze nam kraje Wspólnoty Europejskiej.

Czy COP w Katowicach to zmieni? Nie, ale wierzę, że sam Pro-
tokół paryski zostanie przyjęty. Możemy przy tym przed światem, 
przy okazji konferencji, pokazać, że Polska jest krajem o znaczą-
cych sukcesach w  ochronie klimatu, w  szczególności w  dokona-
niach gospodarki dla ochrony najbliższego nam środowiska. Do-
brym przykładem jest Śląsk. Od pokoleń jestem Ślązakiem i wiem 
jaki Śląsk był i jaki jest. Warto i należy go pokazać.

Uczestniczę w  wielu imprezach, które zmierzają w  zawołaniu 
o  rozwagę odnośnie do przyjmowania kolejnych, kosztownych 
deklaracji z  czystych emocji. Poczynając od wielkiego przedsię-
wzięcia trzech central związkowych i  pracodawców, nazwanego 
preCOP24, którzy swoje zawołanie skierowali nie do UE, bo stwier-
dzili, że to nic nie da, lecz do ONZ. Potrafimy walczyć z emisjami, 
mamy projekcję jak to dalej robić, lepiej lub gorzej zarysowaną 
wobec warunków polityki klimatycznej. Ale wcześniej warto do-
wiedzieć się ile nas dotychczas kosztowała, jaki mamy z niej po-
żytek gospodarczy, z rozwoju nauki i cywilizacji oraz jak wygląda 
realizacja przyjętych zobowiązań. Energetyczna polityka niemiec-
ka nie daje założonych wcześniej korzyści, bo choć w pierwszej fa-
zie przyniosła, to zestarzała się. Mają problemy, m.in. od wielu lat 
z  transmisją północ – południe. Międzynarodowa Agencja Ener-
gii nie zezwoli na dalszą eksploatację bloków atomowych, więc 
Niemcy odkryli, że bez energii konwencjonalnej zasobów wła-
snych nie da się stabilizować OZE. Odkryli więc, że trzeba nowej 
odkrywki węgla brunatnego... i robią to!

Patrząc na przełożenie kolejnych COP-ów na zmiany polityki kli-
matycznej UE, to tegoroczny niewiele da. Poza legitymizowaniem 
działalności zmierzającej do zaostrzenia celów polityki klimatycz-
nej, z czym Polska – z wielu powodów – sobie nie poradzi. Za dużo 
nas kosztuje ambitna, a  mało skuteczna polityka klimatyczno- 
-energetyczna UE. Coraz częściej widać, że podstawowe narzędzie, 
które ma wymusić zmianę w gospodarce w stronę antywęglowej, 
czyli handel uprawnieniami do emisji, jest coraz kosztowniejsze. 
Przy tym rynek uprawnieniami do emisji, co widać w ostatnich ty-
godniach, jest manipulowany. Dlatego nie chcę oceniać kolejnych 
Konferencji jako realizacji kolejnych ambicji i wpływu różnych lide-
rów na decyzje rządu. Nie mam nadziei, że w Katowicach nastąpi, 
zgodne z oczekiwaniami Polski, złagodzenie kosztów prowadze-
nia polityki antywęglowej. Na pewno pokażemy, jak chronić sku-
tecznie klimat stosując także inne, mniej kosztowne mechanizmy.

– Z. Karaczun: – Zacznę od oczekiwań: co Polska może ugrać. 
Aby dobrze prowadzić negocjacje międzynarodowe konieczna 
jest pamięć instytucjonalna. Decyzje nie zapadają na sali plenar-
nej w  czasie obrad lecz w  kuluarach, gdzie strony się dogadują. 
Dziś problemem Polski jest brak pamięci negocjacyjnej dotyczącej 
negocjacji klimatycznych. Zajmą się nimi nowi ludzie, bo pozbyto 
się wszystkich ekspertów uczestniczących w poprzednich Szczy-
tach: mających kontakty międzynarodowe, potrafiących dogady-
wać się w kuluarach i budować silną pozycję Polski, jako – z czym 
chyba się zgodzimy – lidera w redukcji emisji. Przez 30 lat okresu 
transformacji nasze PKB zwiększyło się 2,5-krotnie, a emisja usta-
bilizowała się na poziomie prawie o 30% niższym niż w roku bazo-
wym. To można pokazywać i dobrze rozgrywać, ale, tak naprawdę, 
wymaga to umiejętności negocjacyjnych i znajomości. Rozwalając 
kompletnie polską dyplomację i rozmawiając z partnerami z pozy-
cji siły nic się nie ugra.

Od 1992 r., od początku negocjacji klimatycznych, które do 
1995  r. odbywały się w  ramach Intergovernmental Negotiation 
Committee, bardzo ważnym elementem tego procesu jest społe-
czeństwo obywatelskie. Pamiętajmy, że tak naprawdę podstawo-
wym celem Konwencji klimatycznej jest stabilizacja temperatury 
na Ziemi. Cały proces, który w Polsce czasami jest przedstawiany 
jako zamach na polską energetykę węglową i polską gospodarkę, 
ma zabezpieczyć i zapewnić bezpieczeństwo – może nie nam, choć 
już nas dotykają skutki zmian klimatu, ale naszym dzieciom i wnu-
kom. Chodzi o  bezpieczeństwo fizyczne – pamiętamy co się sta-
ło w 2017 r. w Rytrze i tegoroczną suszę, która objęła połowę kraju.

Nie zauważałem ze strony polskiego rządu – gospodarza pol-
skiej prezydencji – prób rozmów ze społeczeństwem obywatel-
skim. W ostatniej chwili udało nam się wymusić na ministrze Kur-
tyce, by tydzień temu, w  przeddzień preCOP-u, zorganizował 
spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ale większość dużych 
organizacji międzynarodowych odmówiła przyjazdu. Dla ONZ 
głos polskich obywateli jest ważnym głosem, podobnie jak miesz-
kańców Malediwów, którzy obawiają się ich kraj zniknie, bo zosta-
nie zalany falami oceanu. 

Janusz 
Lewandowski 

Zbigniew Karaczun

Herbert Leopold Gabryś
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Przyznam, że dosyć alergicznie reaguję na ciągłe powtarzanie 
tezy, że UE próbuje odgrywać rolę lidera, a jej polityka klimatyczna 
jest opresyjna. Tak naprawdę, to z funkcji lidera zrezygnowała ona 
w  Kopenhadze w  2008 r., gdzie nie przeciwdziałała dogadywa-
niu się Chin ze Stanami Zjednoczonymi – krajami odgrywającymi 
wówczas główne skrzypce. Podobno Amerykanie mają się wyco-
fać z Porozumienia Paryskiego. Nie jest to przesądzone, bo decy-
zja zapadnie miesiąc przed reelekcją prezydenta Donalda Trumpa, 
a tamtejsze społeczeństwo nie chce wyjścia z Porozumienia. Wła-
dze większości stanów i firm chcą realizować politykę klimatyczną, 
bo widzą w  tym swój interes: duże banki i  fundusze inwestycyj-
ne masowo rezygnują z  finansowania „czarnych” inwestycji, czyli 
w paliwa kopalne. 

Pokazuje to ogólny trend i  dlatego alergicznie reaguję też na 
stwierdzenia, że polityka klimatyczna generuje straszne koszty. 
Nie. Ona buduje nowe szanse biznesowe. Oczywiście możemy 
kurczowo trzymać się węgla, mówić, że najlepsze jest jego spa-
lanie, ale odpowiedzmy na pytanie: ile ma zarabiać polski górnik 
w 2030 r.? Ile będzie kosztował polski węgiel wydobywany z po-
kładów na głębokości 1000 m? Czy naprawdę chcemy zbudować 
energetykę, która będzie importowała 50–70% potrzebnego jej 
paliwa, bo już dziś jest to 15–20%? 

Pamiętam początek lat 90. ub. wieku, kiedy wielu ekspertów 
mnie przekonywało, że polska energetyka nie może dostosować 
się do wymogów 2. protokołu siarkowego i  azotowego. Okaza-
ło się, że mogła. Później, kiedy trwały negocjacje akcesyjne, mó-
wiono, że Polska nie spełni wymogów dyrektywy LCP, bo ma ener-
getykę węglową. Spełniliśmy je. I  spełnimy kolejne tylko trzeba 
zbudować długoterminowy program budowy nowoczesnej ener-
getyki, czego nie traktuję jako koszty lecz szansę.

– H.L. Gabryś: – To podejście jest zbyt uproszczone, szczególnie 
jego ostatnia część. Mówimy o polityce energetyczno-klimatycz-
nej i od razu zderzamy ją z energetyką węglową i koniecznością jej 
przebudowy. Zgadzam się z koniecznością stworzenia okresowej 
strategii, bo jeśli mówimy o energetyce węglowej, to – ze względu 
na bezpieczeństwo energetyczne kraju – nie można mówić o  jej 
eliminacji przed 2050 r. Z nadzieją patrzymy na naukę i nasze zaso-
by – nie tylko węgiel. Dlatego nie zmieniajmy polskiej energetyki 
tylko z emocji czy lobbystycznych „awantur”. Pamiętajmy, że natu-
ralne zasoby energetyczne nie są nieograniczone. Pamiętajmy, że 
współtworzymy politykę klimatyczną UE. Pamiętajmy, że jesteśmy 
Europejczykami, ale przede wszystkim Polakami. 

Odpowiedź na pytanie co zrobić z polskim węglem to temat na 
kolejną dyskusję redakcyjną. Wróćmy do meritum spotkania.

– M. Nowicki: – Krótko o  korzyściach niewymiernych. Waż-
ne jest to, jak Konferencje COP są organizowane. Byłem mile za-

skoczony, kiedy moje końcowe wystąpienie w Poznaniu, o godz. 
5.00 rano, zakończyła długotrwała owacja. Wszyscy mówili, że COP 
w Poznaniu był perfekcyjnie zorganizowany. Podobnie warszaw-
ski. To buduje renomę Polski. Ufam, że tak samo będzie w Kato-
wicach.

COP-y nie są po to, by się spotkać w miłym towarzystwie, po-
gadać itp. Celem jest przyjęcie pakietu, który sformalizuje 
Porozumienie Paryskie. Jaka jest szansa, że to się uda?

– H.L. Gabryś: – Sądzę, że nie. Może Stany Zjednoczone złago-
dzą swój stosunek do Porozumienia Paryskiego, bo bez nich – jako 
głównego gracza – wszystko staje się takie prowincjonalne, sier-
miężne.

Popatrzmy na kraje, które wołają: toniemy! Istotna jest zmiana 
perspektywy, co jednak wymaga czasu. Katowicki COP może przy-
nieść pewien przełom w  relacjach krajów bogatych z  wołający-
mi: pomóżcie. Trzeba jednak liczyć „zamiary na siły”. W Katowicach 
przekonamy się czy „bogaty” świat jest gotów wyłożyć cash na po-
litykę klimatyczną dla ratowania świata „biednego”.

– M. Bosowski: – COP ma być jednym z elementów obchodów 
100-lecia odzyskania Niepodległości. Czy rzeczywiście do Katowic 
przyjedzie kilkudziesięciu przywódców? Jeśli tak, to jakiś doku-
ment zostanie jednak podpisany.

– H.L. Gabryś: – Nikt sobie nie wyobraża, że na COP przyjedzie 
50 przywódców: prezydentów bądź premierów. A poza tym decy-
zje zapadają i tak dużo wcześniej w innych gremiach.

– M. Nowicki: – W  pierwszym tygodniu uczestniczą ministro-
wie środowiska.

– M. Bosowski: – Jeśli przybędą przywódcy, to w  jakimś celu. 
Uważam, że ten COP ma już wypracowany lub wypracuje doku-
ment.

– H.L. Gabryś: – Albo, jak powiedziałem, nastąpi jakiś przełom, 
czyli gotowość do wyłożenia cashu, albo nie stanie się nic wiel-
kiego.

– M. Nowicki: – Na każdą Konferencję rzeczywiście przyjeż-
dża kilkadziesiąt głów państw na ostatnie 2–3 dni, kiedy decydu-
je się jak ma wyglądać dokument końcowy. COP w  Katowicach 
ma zinstrumentalizować Porozumienie Paryskie. Dotychczas do 
redukcji emisji były zobowiązane kraje rozwinięte gospodarczo, 
ale w  Paryżu ustalono, że wszystkie kraje powinny dobrowolnie 
się do niej przyłożyć. To jednak była tylko deklaracja. Ważne, żeby 
nie przekroczyć temperatury Ziemi o 2 stopnie, ale – jak policzo-
no – ze wszystkich deklaracji wynika, że to będzie wzrost nawet 
o 3,2 stopnia. Nie są więc one wystarczające.

COP w Katowicach ma dać najważniejsze narzędzie: inwentaryza-
cję emisji CO2 i kontrolę postępów w jej redukcji. I tu mamy problem, 
bo czy np. dumne Chiny powiedzą: OK, zweryfikujcie naszą emisję 
i kontrolujcie postępy. Chiny dotąd negowały jakąkolwiek ingeren-
cję zewnętrzną w  swoje wewnętrzne sprawy. Może to podeście 
obecnie ulegnie zmianie, bo dziś to nie USA są liderem w wielko-
ści emisji lecz Chiny, a obydwa kraje odpowiadają za 40% światowej 
emisji CO2. Trzeba przyznać, że Chiny robią teraz dużo, by ją ograni-
czyć, m.in. wstrzymały inwestycje w elektrownie węglowe i są świa-
towym liderem we wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii. 

Deklaracja końcowa na pewno będzie, bo zawsze jest, ale nie 
jest pewne czy będzie zawierała to, o  co chodzi światu, czy też 
konkrety odłożymy na następne lata.

– H.L. Gabryś: – Jakakolwiek by nie była, to entuzjaści unijnej 
polityki klimatyczno– energetycznej wykorzystają ją jako argu-
ment do jej zaostrzenia celów.

– M. Nowicki: – Nie jestem pewien.
– H.L. Gabryś: – Parlament Europejski przyjął nowe, ostrzejsze 

cele klimatyczne. Z protokołu końcowego zostaną wyjęte pewne 
fragmenty, ułatwiające argumentację, które dla nas mogą być nie-
zwykle trudne i kosztowne.

– Z. Karaczun: – Na każdym Szczycie klimatycznym jest tzw. 
Segment Wysokiego Szczebla (High Level Segment), na który 
przede wszystkim przyjeżdżają przywódcy krajów zainteresowa-

Janusz 
Lewandowski 
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nych i zaangażowanych w działania na rzecz polityki klimatycznej, 
ale często także rozwijających się.

Oczekiwania wobec Katowic są bardzo duże. Pierwsze, to czy 
tzw. RollBook, czyli określenie zasad wdrażania Porozumienia Pa-
ryskiego, w czym istotne są kwestie weryfikacji i kontroli redukcji 
emisji, ma szanse na pozytywne zakończenie. Warto zauważyć, że 
po raz pierwszy COP zaczyna się w niedzielę, a nie w poniedziałek, 
co daje więcej czasu na negocjacje.

Przyjazd głów państw jest potrzebny, bo mogą podjąć decy-
zje wykraczające poza instrukcje wyjazdowe negocjatorów. Może 
dzięki temu uda się uzgodnić dwa inne, kluczowe elementy tzw. 
dialogu Talanoa dotyczącego obecnych zobowiązań i  kwestii fi-
nansowania polityki klimatycznej w krajach biednych. 

W  Paryżu polski rząd zgodził się na realizację celu klimatycz-
nego powstrzymującego wzrost średniej temperatury, na pozio-
mie poniżej 2 stopni, a najlepiej – 1,5. Dziś wchodzimy na ścieżkę 
3,2–3,7. Musimy doprowadzić do wzmocnienia obecnych zobo-
wiązań. Dialog ma wypracowywać ich mechanizmy.

Trzecią kwestią, trudną do rozwiązania, będzie owe 100 mld do-
larów na finansowanie polityk klimatycznych w najbiedniejszych 
krajach, najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatu, choć nie 
ponoszą one za nie odpowiedzialności. Udział Polski w tej pomocy 
jest nieadekwatnie mały do naszej pozycji gospodarczej i między-
narodowej. Jeśli stać nas na zaproszenie przedstawicieli wszyst-
kich krajów na Konferencję klimatyczną, to nie powinniśmy od-
żegnywać się od pomocy krajom biednym. Choćby tylko w takiej 
wysokości ile wydajemy w tym roku na organizację COP 24. 

Czy cel jaki sobie postawili ludzkość i politycy: obrona klima-
tu przez ograniczenie wzrostu średniej temperatury o okre-
ślony, choć zwiększany stopień, a więc zdolność do zapobie-
żenia samozagładzie jest możliwa? Czy potrafimy wyzbyć się 
narodowych czy państwowych egoizmów?

– M. Nowicki: – Niesłychanie trudne do przewidzenia są odkry-
cia technologiczne związane z pozyskiwaniem energii – czekamy 
na tanie i efektywne magazyny energii. Czy zostanie powstrzyma-
na dewastacja lasów, jak się zmienią nastawienia konsumpcyjne 
bogatych społeczeństw, czy rzeczywiście będzie wdrażana gospo-
darka obiegu zamkniętego. Nie wiemy jak te liczne czynniki będą 
kształtowały się w następnych dekadach.

Martwi mnie, że emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych sta-
le rośnie, że nie osiągnęliśmy punktu przegięcia. Nie wiemy kiedy 
światowe społeczeństwo dojrzeje i wejdzie na ścieżkę ogranicza-
nia emisji? Jeśli w ciągu najbliższych lat tak się nie stanie, to mo-
żemy zapomnieć o tych 2 stopniach, nie mówiąc o 1,5. W raporcie 
IPCC stwierdzono, że aby to osiągnąć, to w 2050 r. emisja powinna 
być zerowa! To przecież utopia.

UE stara się ograniczyć emisję i nie ma odwrotu od nowego pa-
radygmatu, że wielka energetyka się kończy, a  przyszłością jest 
energetyka rozproszona, obywatelska, oparta na odnawialnych 
źródłach.

– Z. Karaczun: – Zacytuję, choć niedosłownie, papieża Francisz-
ka: po co nam tacy politycy, którzy wobec dowodów naukowych, 
powagi problemu, pozostają bezczynni i próbują uzasadniać swo-
ją bezczynność pięknymi słowami. To przeslanie powinno nam to-
warzyszyć, zwłaszcza w kontekście raportu IPCC, który jest prze-
rażający, ale z  drugiej strony – optymistyczny. Bo ciągle mamy 
szansę na uratowanie klimatu, choć czasu coraz mniej. Natych-
miast trzeba podjąć działania, by naszym dzieciom i wnukom nie 
zostawić świata znacznie gorszego od otrzymanego od naszych 
rodziców.

Będzie bardzo trudno. Skupiliśmy się na energetyce, ale tak na-
prawdę redukcja emisji dotyczy transportu, rolnictwa, odpadów, 
przemysłu, cementowni. We wszystkich prognozach nie wiemy 
gdzie są punkty zwrotne. Czy owe 2 czy 3 stopnie nie spowodu-
ją – czego obawiam się tego jako przyrodnik – zmiany systemu, 
co już widzimy na Antarktydzie, i powstania nowej rzeczywistości. 

– H.L. Gabryś: – Świat nie jest jaki jest, ale jak go postrzega-
my – z przekazów, relacji, wyobraźni. Zwykły człowiek chce mieć 
prąd – stale za akceptowalną cenę. Podobnie przemysł. 

W  Katowicach państwa muszą się zgodzić na inwentaryzację: 
jak jest, co to dało i co może dać, jaki cash trzeba wyłożyć, by po-
móc innym. W paradygmatach globalnej polityki nie ma nic no-
wego, a na pierwszym miejscu jest powszechny dostęp do energii. 
Zmieniają się modele biznesowe, bo zmieniają się koszty i – w za-
leżności od postępu technicznego, wiedzy i nauki – wysokość za-
robków na różnych nośnikach energii. Istotna jest efektywność. 

W  Katowicach stanie się coś, co UE zachęci do podwyższania 
norm klimatycznych. W  najnowszym raporcie Międzynarodowej 
Agencji Energii zauważyłem, że w strukturze produkcji energii pier-
wotnej do 2040 r. użycie paliw stałych na świecie wyniesie 21%, 
gdy niedawno – 27%, ale wolumen jej produkcji wzrośnie o 2,6%.

Na podstawie różnych źródeł przyjąłem dla Komitetu Energii 
i Polityki Klimatycznej KIG projekcję zużycia i strukturę produkcji 
energii elektrycznej w Polsce. W 2030 r. z paliw stałych będzie jej 
ok. 54%, tj. prawie 112 TWh.

Musimy wziąć pod uwagę fakt, że nikt nie zabroni krajom bied-
niejszym korzystać z własnego węgla. I Unia w Katowicach musi 
powiedzieć jak mamy zabezpieczyć swoje interesy: gospodarcze, 
społeczne. Za jakie pieniądze i skąd one będą. A dla nas to trudne 
wybory strategiczne – czy bloki w polskich elektrowniach należy 
modernizować czy likwidować.

Zacytuję fragment V Apelu Warszawskiego VIII Europejskiego 
Meetingu Gospodarczego „Czyste powietrze dla każdego Euro-
pejczyka czyli dla każdego Polaka też – tak, ale jak?”: Jeśli zało-
żeniem katowickiego szczytu klimatycznego COP24 jest wypraco-
wanie pakietu decyzji dla wdrożenia Porozumienia Paryskiego, to 
nawoływania do zaostrzenia celów klimatycznych tuż przed nim, 
zwłaszcza wobec wycofania się z  porozumienia Stanów Zjedno-
czonych, może prowokować głęboką refleksję nad dotychczaso-
wą polityką klimatyczną w skali nie tylko gospodarczej wspólnoty 
unijnej, ale także w aspekcie społecznym.

Tymczasem dwaj najważniejsi komisarze unijni, do spraw klima-
tu i nauki, tydzień temu ogłosili, że na katowicki COP jadą z prze-
słaniem, by zaostrzyć cele klimatyczne.

Powtórzę: mam nadzieję, że w Katowicach nastąpi pewien prze-
łom: albo świat zrozumie, że trzeba iść razem, albo UE dostanie ar-
gument do kreowania bardzo ostrej, polityki klimatycznej. Kosz-
towej dla Polaków, bo wiele branż nie jest chronionych przed 
wzrostem cen energii, gdy Niemcy chronią swój energochłonny 
przemysł.

Proponuję także przełożyć na następną dyskusje kwestię do-
tyczące polskiego miksu energetycznego. Nie wypowiada-
łem się i nie ujawniałem swoich poglądów, ale nie mogę się 
powstrzymać. Wszyscy się znają na medycynie i... klimacie. 

Paweł Racinowski 
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Nie jestem klimatologiem i  uznałem, że mi nie wypada wy-
powiadać się czy wzrost średniej temperatury nie może prze-
kroczyć 1,5 stopnia, a może wystarczą 4. 
Jednak chcę się odnieść do spraw związanych z energetyką, 
bo tym się zajmuję. Niestety, pojawiają się, głoszone przez 
polskich polityków, pomysły niezgodne z prawami fizyki: że 
węgiel będzie można wykorzystać w nowych technologiach, 
które nie będą wytwarzały dwutlenku węgla. Tego nie da się 
zrobić, choć Amerykanie opracowali niezwykle drogą tech-
nologię, w  której powstawały związki magnezu. Nie wierzę 
też w  nowe, rewolucyjne pomysły dotyczące magazynowa-
nia energii. Wykorzystywanie do tego baterii jest groźne dla 
ziemi, bo powstają związki, których nie potrafimy unieszko-
dliwić. Jedyna sensowna i logiczna jest duża generacja ener-
gii elektrycznej z  wiatraków i  słońca oraz szeroko rozpo-
wszechniona gospodarka wodorowa.
Duże programy wodorowe realizowano w  końcu lat 90. 
ub.  wieku w  Niemczech, a  na początku tego w  Japonii. Po-
liczono wówczas, że zabawa z  wodorem będzie się opłaciła 
przy cenie ropy 60 dolarów za baryłkę. Czy wobec tego nie 
mamy barier związanych z  pewnym działaniem wytwór-
ców, którzy zaangażowali duży kapitał w istniejące techno-
logie i tworzą produkty jeszcze zbywalne, że tylko irracjonal-
ny przedsiębiorca ograniczy produkcję np. samochodów na 
benzynę, a rozwinie na ogniwa wodorowe. Innymi słowy, czy 
na zmianę podejścia pozwolą „żyjący” z ropy naftowej, do-
póty jest dostępna i niedroga?
Jestem pesymistą, gdyż przy stole możemy rozmawiać o szla-
chetnych celach, ale gdy zaczynamy liczyć własne pieniądze, 
to ujawnia się egoizm człowieka.

– Z. Karaczun: – W Polsce, w podejściu do polityki klimatycz-
nej, brakuje mi zrozumienia potrzeby długoterminowej. W Wiel-
kiej Brytanii kilka lat temu przyjęto Climate Act – ustawę, która 
wyznacza cele polityki klimatycznej do 2050 r. W Polsce nie mówi 
się, że dla biznesu najważniejsze jest ryzyko regulacyjne. Policzą 
wpływ konkurencji, ale brak szacunku dla stałości prawa sprawia, 
że inwestor opracowuje biznes plan, a gdy za 2 lata rozpocznie bu-
dowę, to będzie już w innej rzeczywistości. Dotyczy to także poli-
tyki i celów klimatycznych. 

Gdybyśmy w  latach 90. powiedzieli: budujemy politykę nisko-
emisyjną do 2050 r., jak zrobiła to Europa, to dzisiaj nie dyskutowa-
libyśmy, że jest to wielki koszt dla polskiej gospodarki i energetyki. 
To byłaby też szansa dla przemysłu, który by wiedział, że w danym 
roku coś się kończy i musi się do tego przystosować.

Nikt mnie nie przekona, że budowa nowego bloku węglowe-
go w Ostrołęce jest rozsądną decyzją ekonomiczną. Podobnie jak 
w Opolu.

Polska jest krajem w  nieustających derogacjach. Mówimy: 
dostosujemy się, ale dajcie nam czas. Pewną szansą byłaby 
zmiana ideologii: nie klimat lecz ekonomia obiegu zamknię-
tego. 

– H.L. Gabryś: – W 1989 r., w zespole prof. Leszka Balcerowicza, 
pisaliśmy pakiet ustaw zmieniających gospodarkę, a w 1994 r. roz-
poczęliśmy pisanie polityki energetycznej i Prawa Energetyczne-
go. Proszę pamiętać, że wtedy mieliśmy inne problemy. Energia 
nie mogła być droga.

Ale wówczas można było pokazać pewne rozwiązania tech-
niczne. Dziś, choć instalacje suchego lub półsuchego odsiar-
czania nie zamortyzowały się, to budujemy nowe –  mokre. 
Do kotłów fluidalnych dostawiamy instalacje odsiarczania 
i odazotowania spalin. Z braku perspektywy wyrzucamy pie-
niądze, choć nie wiem ile.

– H.L. Gabryś: – W  tamtej Polityce energetycznej było to 
20 mld zł, przy czym koszt zmian w energetyce w latach 1994–98 
wyliczono na 10–12 mld zł i nie były to pieniądze wyrzucone.

– P. Racinowski: – Dobrze, że Polska jest organizatorem Konfe-
rencji klimatycznej COP 24 w Katowicach. Świadczy to o tym, że 
ochrona powietrza i  środowiska jest przez nas poważnie trakto-
wana, a na konferencji będziemy mieli okazję przedstawić nasze 
stanowisko w tej sprawie. Ustalenia jakie zapadną na konferencji 
wskażą kierunek, w którym Polska i pozostałe kraje członkowskie 
Unii będą podążały i podejmowały różnorodne działania zmierza-
jące do redukcji emisji gazów.

Mam pewne wątpliwości, bo ustalenia, jakie zapadną na kon-
ferencji w  zakresie zmian polityki klimatycznej UE, w  najwięk-
szym stopniu dotkną przede wszystkim polską energetykę, któ-
ra – w przeciwieństwie do pozostałych państw Unii – w znacznym 
stopniu oparta jest na paliwach kopalnych. Spowoduje to, że kosz-
ty poniesione na ograniczenie emisji będą znaczącym obciąże-
niem dla naszej gospodarki przez co istnieje ryzyko, że stanie się 
ona mniej konkurencyjna. 

Należy też mieć na uwadze fakt, że wszelkie działania Polski 
zmierzające do poprawienia ochrony powietrza nie powinny do-
tknąć tych gospodarstw domowych, z których wiele już teraz po-
trzebuje wsparcia przez państwo. 

Walka o  czyste powietrze wymusza na Polsce konieczność 
wprowadzenia zmian w  mikście energetycznym poprzez roz-
wój OZE, energetyki rozproszonej, wykorzystującej lokalne za-
soby paliw, wspierania elektromobilności i  technologii magazy-
nowania energii. Kierunek już teraz jest wytyczony i  należy nim 
konsekwentnie podążać. Przy czym istotne jest, aby Polska mia-
ła możliwość wybrania takich rozwiązań, które będą najbar-
dziej racjonalne oraz optymalne i  w  największym stopniu wpły-
ną na obniżenie emisji gazów i  tym samym poprawienia jakości 
powietrza. 

Należy położyć nacisk na edukowanie społeczeństwa i  rozwi-
jania jej świadomości w zakresie efektywnego oraz optymalnego 
korzystania z energii elektrycznej oraz ciepła, poprzez wykorzysta-
nie istniejących, nowoczesnych i najbardziej efektywnych rozwią-
zań technologicznych.

– To rozumowanie z punktu widzenia mieszkańca bogatego 
Mokotowa, a nie biednej wsi. Z bardzo dobrego raportu In-
stytutu Badań Strukturalnych – Zjawiska ubóstwa energe-
tycznego, w  tym ze szczególnym uwzględnieniem zamiesz-
kujących w  domach jednorodzinnych, wynika, że nie ma 
problemu z  dostępem i  ceną energii elektrycznej. Jeśli prąd 
nie jest wykorzystywany do ogrzewania, to jego koszt w do-
mowym budżecie jest marginalny. Dlatego jeśli przyjdzie 
nam zapłacić za niego o 50% więcej, to aż tak tego wzrostu 
nie odczujemy. Przemysł – tak.

Bardzo dziękuję za udział w dyskusji.


