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Sza now ni Pań stwo
Zbli ża ją się Świę ta Bo że go Na ro dze nia i No we go Ro ku. Z tej oka zji pra cow ni kom ener ge ty ki, a tak że z firm pra cu ją cych na rzecz

sek to ra oraz ich ro dzi nom, skła da my ser decz ne ży cze nia wie lu suk ce sów i sa tys fak cji z pra cy oraz po myśl no ści w ży ciu oso bi stym. Szcze -
gól nie zaś cie płe ży cze nia kie ru je my pod ad re sem firm bę dą cych człon ka mi Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.

Mi ja ją cy rok był dla pol skiej elek tro ener ge ty ki ro kiem bo ga tym w róż no ra kie wy da rze nia nio są ce ze so bą wie le na dziei, ale rów nież
wy zwań. Kon so li da cja ka pi ta ło wa pol skiej elek tro ener ge ty ki sprzy ja fi nan so wa niu ka pi ta ło chłon nych in we sty cji, któ re zwy kle wy ma -
ga ją co naj mniej 30% udzia łu ka pi ta łu wła sne go. Te go ka pi ta łu nie są w sta nie wy ge ne ro wać przed się bior stwa ma łe. Ostat nie unij -
ne po my sły zwią za ne z od dzie le niem wła sno ścio wym przed się biorstw sie cio wych od wy twór czych mo gą te mu za szko dzić. Nie po kój jest
tym więk szy, że przed pol ską elek tro ener ge ty ką ogrom za dań in we sty cyj nych. Obec nie, w Pol sce, po nad 70% ko tłów ener ge tycz nych i po -
nad 50% tur bo ze spo łów ma za so bą po nad 20 lat eks plo ata cji. Po ten cjał pol skiej elek tro ener ge ty ki jest za tem prze sta rza ły. Wy ma ga
więc w czę ści mo der ni za cji, w czę ści zaś, wręcz, od bu do wy. Rów no cze śnie, z ana liz wy ni ka, że na wet przy sku tecz nie wdra ża nych me -
to dach pod no sze nia efek tyw no ści zu ży cia ener gii elek trycz nej, do ro ku 2030 nie mal po dwoi się ono w sto sun ku do obec ne go po zio mu.
Ozna cza to, iż aby spro stać wy zwa niom po stro nie po py tu na ener gię, w la tach 2006–2030, co ro ku, śred nio, po win ni śmy od twa rzać
lub mo der ni zo wać 1000 MW mo cy wy twór czych.

Skąd wziąć na to środ ki? Trze ba za po mnieć o fi nan so wa niu in we sty cji w elek tro ener ge ty ce przez bu dżet. Środ ki mu szą po cho dzić ze
skon so li do wa nych przed się biorstw elek tro ener ge tycz nych, z sek to ra ban ko we go, fun du szy eme ry tal nych, a po śred nio rów nież od od bior -

ców ener gii elek trycz nej. Po zy ska nie środ ków z tych trzech ostat nich źró deł wy ma ga
stwo rze nia sen sow nych me cha ni zmów fi nan so wa nia in we sty cji w elek tro ener ge ty ce, bę dą -
cych po chod ną kla row ne go sys te mu ce no twór stwa w elek tro ener ge ty ce. IGE iOŚ jest go to -
wa wspie rać dzia ła nia w tym wzglę dzie swą wie dzą i do świad cze niem.

Go to wi je ste śmy po sta wić je do dys po zy cji tak że w przy pad ku roz wią zy wa nia pro ble -
mów do ty czą cych emi sji za nie czysz czeń do at mos fe ry – cof nię cie de ro ga cji na emi sję SO2
i NOx, bez pie czeń stwa pra cy na sze go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go – obro na KSE
w przy pad ku za gro że nia itp. W pro wa dzo nych zaś przez Izbę szko le niach bę dzie my się
chcie li w przy szłym ro ku sku pić na tak waż nych dla sek to ra spra wach jak: pro ble ma ty -
ka ru cho wa, re mon to wa, re struk tu ry za cji za so bów ludz kich, sta ra jąc się wy ko rzy stać
unij ne środ ki prze zna czo ne na ce le edu ka cyj ne.

Izba ja ko or ga ni za cja na wskroś apo li tycz na, któ rą in te re su ją je dy nie kwe stie na tu ry
me ry to rycz nej, roz wi ja współ pra cę z róż ny mi or ga ni za cja mi, śro do wi ska mi, or ga na mi
wła dzy, któ rym bli skie są pro ble my pol skiej elek tro ener ge ty ki. Ich przed sta wi cie lom
za do tych cza so wą, do brą współ pra cę ser decz nie dzię ku je my, do dal szej je ste śmy go to wi,
li cząc na to, że w przy szłym ro ku bę dzie ona jesz cze bar dziej owoc na niż do tych czas.

Je ste śmy tak że prze ko na ni, iż tak jak do tych czas oraz obec -
nie, tak i w przy szło ści pol scy elek tro ener ge ty cy po ra -
dzą so bie ze sto ją cy mi przed ni mi wy zwa nia mi. Z tą
na dzie ją, w imie niu wła snym i władz sta tu to wych
Izby, ży czy my te go Pań stwu z ca łe go ser ca, po dob nie
jak zdro wych, po god nych Świąt Bo że go Na ro dze -
nia i wszyst kie go naj lep sze go w No wym Ro ku.
Jed no cze śnie pra gnie my za -
pew nić Pań stwa, że Izba,
tak jak do tych czas, bę dzie
uczest ni czy ła w roz wią -
zy wa niu wszel kich pro -
ble mów, z ja ki mi bo ry -
ka ją się fir my sek to ra
elek tro ener ge tycz ne go.

Jacek Socha
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

Sła wo mir Kry stek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej

Energetyki i Ochrony Środowiska
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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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• Na ja kim eta pie znaj du je się two rze nie
wspól nej po li ty ki ener ge tycz nej Unii Eu ro -
pej skiej?

– Wspól na po li ty ka ener ge tycz na UE, to
na ra zie kon cep cja za war ta w tzw. „Pa kie cie
Ener ge tycz nym” przy go to wa nym przez
Ko mi sję Eu ro pej ską. Eu ro pa bo wiem,
a w tym nasz kraj, sta nę ła wo bec no wej rze -
czy wi sto ści ener ge tycz no -kli ma tycz nej,
któ ra wy ni ka z za leż no ści od im por tu pa liw
ko pal nych, głów nie ga zu i ro py naf to wej.
Oce nia się, że za leż ność od im por tu tych
pier wot nych źró deł ener gii wzro śnie z 70
proc. obec nie do ok. 90 proc. w przy pad ku
ro py i 80 proc. – ga zu w 2030 r. Ta no wa rze -
czy wi stość ener ge tycz na jest kształ to wa -
na obec nie przy ję tą przez UE po li ty ką kli -
ma tycz ną opar tą na po glą dzie, że pod sta wo -
wym czyn ni kiem spraw czym zmian kli ma -
tycz nych jest emi sja CO

2
do at mos fe ry. Jest

to po li ty ka nie spój na, któ ra z jed nej stro ny
za kła da, że pań stwa człon kow skie UE w ra -
mach we wnętrz nych po li tyk „po moc ni czo -
ści” sa me kształ tu ją swój ko szyk ener ge -
tycz ny, tzw. mix, z dru giej zaś w ra mach
zrów no wa żo ne go roz wo ju mu szą prze strze -
gać na rzu co nych przez Ko mi sję norm emi -
sji ga zów cie plar nia nych. Kon cep cja prze -
ro dzi się w prak ty kę do pie ro wów czas, gdy:

– po wsta nie wspól ny ry nek ener gii,
– stwo rzo ne zo sta ną tech nicz ne moż li -

wo ści prze sy łu ener gii (zwłasz cza ener gii
elek trycz nej i ga zu) po mię dzy pań stwa mi
człon kow ski mi.
• Czy jest w ta kiej fa zie, że moż na już

mó wić o jej wspól nym kształ cie? 
– Ta ki wspól ny kształt po li ty ki ener ge -

tycz nej do pie ro się de li kat nie za ry so wu je
zwłasz cza w za kre sie pod no sze nia efek -
tyw no ści użyt ko wa nia ener gii, ale ist nie ją
po waż ne opóź nie nia we wdra ża niu sta rych
dy rek tyw unij nych przez pań stwa człon -
kow skie. Dla te go też ak tu al nie po wsta je
no wa dy rek ty wa za ty tu ło wa na ja ko „Plan
dzia ła nia na rzecz ra cjo na li za cji zu ży cia
ener gii: spo so by wy ko rzy sta nia po ten cja -
łu”. Par la ment Eu ro pej ski wzy wa tak że
w swo ich re zo lu cjach do wspól nej za gra -
nicz nej po li ty ki ener ge tycz nej, zwłasz cza
w od nie sie niu do do staw ców ga zu i ro py ze
wscho du.
• Ja ka bę dzie nada na jej ran ga w ra -

mach za pew nie nia wspól no cie bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go?

– Jak wie my w trak ta tach re for mu ją cych
za le ca się wspól ną, so li dar ną po li ty kę ener -

ge tycz ną UE re ali zo wa ną z part ne ra mi
z kra jów trze cich – pro du cenc kich, w opar -
ciu o so lid ne prze strze ga nie za pi sów Eu ro -
pej skiej Kar ty Ener ge tycz nej. Ozna cza to,
że wszyst kie stro ny umo wy: stro na pro duk -
cyj na, kraj tran zy to wy i użyt kow ni cy bę dą
prze strze ga li za sad tej Kar ty, a przede
wszyst kim za sa dy nie dys kry mi no wa nia
żad nej z za in te re so wa nych stron w do stę pie
do in for ma cji oraz do praw w za kre sie in -
we sto wa nia. Czy te mu ce lo wi słu ży dwu -
stron na umo wa ro syj sko -nie miec ka w spra -
wie ga zo cią gu pół noc ne go? De cy zja o bu -
do wie wie lo krot nie droż sze go, stwa rza ją -
ce go nie bez pie czeń stwo eko lo gicz ne ru ro -
cią gu po dnie Mo rza Bał tyc kie go świad czy
o bra ku wia ry w li te rę tej Kar ty ze stro ny
obu uma wia ją cych się w tej sy tu acji stron.
Wy pły wa z te go istot ny dla nas wnio sek
– mu si my ja ko kraj przede wszyst kim li -
czyć w spra wie ener gii na wła sne si ły, wła -
sne moż li wo ści i wła sny po ten cjał.
• Ja ki wpływ na kształt tej po li ty ki ma ją

pol scy eu ro par la men ta rzy ści?
– W na szym ko szy ku ener ge tycz nym do -

mi nu je wę giel, od któ re go Eu ro pa Za chod -
nia w za sa dzie ode szła na rzecz ga zu, ener -
gii ato mo wej, źró deł od na wial nych i ro py
naf to wej. Ja ko pol scy eu ro par la men ta rzy -
ści sta ra my się prze ko ny wać na szych part -
ne rów, i chy ba z do brym skut kiem, do tech -
no lo gii tzw. „czy ste go wę gla”. W re zo lu cji
PE do ty czą cej kon wen cjo nal nych źró deł
ener gii i tech no lo gii wy twa rza nia ener gii,
któ rej by łem jed nym ze spra woz daw ców
stwier dza się, że czyn ni kiem istot nym dla
przy szłe go bez pie czeń stwa do staw ener gii
i ochro ny śro do wi ska jest za stą pie nie

do 2020 r. prze sta rza łych elek trow ni wę glo -
wych no wy mi o efek tyw no ści ener ge tycz -
nej ok. 55 proc. Du że ener ge tycz ne re zer wy
na sze go kra ju kry ją się po nad to w tech no lo -
gii ko ge ne ra cji, a tak że w ter mo mo der ni za -
cji bu dyn ków. Na te dwa ce le więk szym
stru mie niem po win ny pły nąć eu ro pej skie
środ ki struk tu ral ne, co przy czy ni się za ra -
zem do za sad ni cze go ob ni że nia emi sji CO

2
.

• Czy na si po sło wie do PE two rzą w tej
ma te rii wspól ny front, czy też w ich dzia ła -
niach uwi dacz nia się wpływ prze py cha nek
po li tycz nych wy stę pu ją cych w Pol sce, in -
ny mi sło wy, czy de cy du ją na tym po lu kry -
te ria me ry to rycz ne?

– Je śli idzie o wspól ny front, to dzie je się
tak w spra wach ze wnętrz nej po li ty ki ener -
ge tycz nej UE, któ ra do ty czy spraw oczy wi -
stych i za ra zem ist nie je nie wąt pli wa jed no -
myśl ność, na to miast we wnętrz na po li ty ka
opar ta na kry te riach me ry to rycz nych do ty -
czą cych oszczęd no ści i efek tyw no ści wy -
ma ga lep sze go przy go to wa nia fa cho we go.
O ile spra wa zwią za na z geo po li ty ką mo że
być wy ko rzy sty wa na w kra jo wych prze py -
chan kach po li tycz nych, o ty le skom pli ko -
wa ne kwe stie tech nicz ne we wnętrz ne pol -
skiej ener ge ty ki znie chę ca ją na szych po li -
ty ków do te go te ma tu. A szko da.
• Pol ska ma pro gram roz wo ju ener ge ty -

ki się ga ją cy 2030 ro ku. Ma my stra te gię dy -
wer sy fi ka cji za opa trze nia w ro pę naf to wą
(vi de naf to port), in ten sy fi ku je my po szu ki -
wa nia ro dzi mych źró deł ga zu ziem ne go.
Pod sta wo wym ele men tem bez pie czeń stwa
ener ge tycz ne go kra ju jest wę giel. W ja kim
stop niu ta stra te gia za pew nie nia bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go jest zgod na ze
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wspól nym pro gra mem ener ge tycz nym Unii Eu ro pej skiej – w nim
wę giel jest ko ja rzo ny z du ży mi emi sja mi CO2 i nie jest uwa ża ny
za pro eko lo gicz ny no śnik ener gii?

– 10 wrze śnia br. mi ni ster go spo dar ki opu bli ko wał od daw -
na ocze ki wa ny do ku ment. Jest to pro jekt po li ty ki ener ge tycz nej
Pol ski do 2030 ro ku. W do ku men cie tym jest mo wa za rów no o dy -
wer sy fi ka cji za opa trze nia w ro pę, jak i o in ten sy fi ka cji po szu ki wań
ga zu i sto sow nych in we sty cji ga zo wych na te re nie na sze go kra ju,
ze wska za niem pa sa go rzow sko – zie lo no gór skie go. Za pa sy udo ku -
men to wa ne ga zu na tym te re nie są du że, ale sa dzę, że są one co naj -
mniej 10-cio krot nie więk sze od wy ka zy wa nych w tym do ku men -
cie. Ist nie je rów nież pil na po trze ba lep sze go wy ko rzy sta nia me ta nu
z ko palń ryb nic kich, co za pew ni więk sze bez pie czeń stwo pra cy
gór ni kom. Na le ży się sta rać by UE tak po zy ska ną ener gię za kwa li -
fi ko wa ła do ener gii od na wial nych.

W po li ty ce ener ge tycz nej na sze go kra ju wę giel bę dzie sta no wił
naj waż niej sze źró dło ener gii pier wot nej, przy czym przyj mu je się
w sto sun ku do wę gla na stę pu ją ce prio ry te ty:

– roz wi ja nie no wych tech no lo gii wy ko rzy sta nia wę gla (efek tyw -
ne i czy ste spa la nie oraz se kwestra cja CO2, upłyn nia nie i ga zy fi ka -
cja), co wią że się z dzia ła niem ca łe go kom plek su wę glo wo -ener ge -
tycz ne go;

– kon ty nu owa nie re struk tu ry za cji (po wsta ną no we struk tu ry or -
ga ni za cyj ne m.in. gru pa wę glo wo -kok so wa);

– zmniej sza nie ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia na śro do wi sko;
– pod no sze nie ro li pol skie go wę gla w ener ge ty ce UE. (Unia uży -

wa ok. 380 mln ton wę gla dla ce lów ener ge tycz nych i spro wa dza go
na wet z an ty po dów. Dla cze go nie chro ni sys te mem cel nym in te re -
sów na sze go gór nic twa?)
• To czy się spór co do ko niecz no ści bu do wy w Pol sce elek trow -

ni ją dro wych. Zwo len ni cy ener ge ty ki ją dro wej twier dzą m. in., że
jest ona obec nie pod wzglę dem tech no lo gicz nym naj bar dziej przy -
ja zna śro do wi sku, co praw da dro ga w pro ce sie in we sty cyj nym,
lecz ta nia w eks plo ata cji. Stać nas na zgro ma dze nie od po wied nich
środ ków fi nan so wych – prze ko nu ją – sło wem trze ba się za nią
wziąć. Sprze ci wia ją się bu do wie elek trow ni ją dro wych przede
wszyst kim śro do wi ska eko lo gicz ne. Prze ciw ni cy stra szą Czar no -
by lem, ogrom ny mi kosz ta mi ta kiej in we sty cji itp. Ja kie jest sta no -
wi sko pa na pro fe so ra w tej ma te rii?

– Nie jest to spór wy łącz nie pol ski. Spór ten to czy się w ca łej Eu -
ro pie, któ ra się dzie li na dwa prze ciw staw ne obo zy: zwo len ni ków
(Fran cja, Fin lan dia, Wiel ka Bry ta nia, Bel gia, Ho lan dia, no we kra -
je człon kow skie) oraz prze ciw ni ków (Niem cy, Au stria, Szwe cja,
Da nia) tej ener gii. Pod sta wo wym ar gu men tem prze ciw ni ków
ener ge ty ki ato mo wej są pro ble my ze skła do wa niem i prze cho wy -
wa niem od pa do we go pa li wa oraz zu ży tych ele men tów i ma te ria -
łów, któ re mia ły kon takt z tym pa li wem i wy ka zu ją ska że nie ra dio -
ak tyw ne.

Pod sta wo wym ar gu men tem zwo len ni ków tej ener gii są:
– ni ska ce na ener gii elek trycz nej,
– brak emi sji CO2.
Strach przed po wtó rze niem się Czar no by la pa ra li żu je spo łe czeń -

stwa przed pod ję ciem tej de cy zji i był po wo dem wy co fa nia się Pol -
ski z za awan so wa nej in we sty cji na Po mo rzu w Żar now cu.

Świat idzie jed nak do przo du. Ma ła co do licz by lud no ści Fin lan -
dia przy po mo cy pol skich ro bot ni ków bu du je pią ty blok ato mo wy,
a par la ment fiń ski pod jął de cy zje w spra wie bu do wy spe cjal ne go
szy bu drą żo ne go w li tej ska le, w któ rym bę dzie prze cho wy wa ne
ostu dzo ne, zu ży te pa li wo ją dro we.

Po stęp tech nicz ny w za kre sie bez piecz nej i nie za wod nej pra cy
blo ków ato mo wych jest du ży i wo kół Pol ski po wsta ją re ak to ry.
My ślę, że Pol sce po trzeb na jest da le ko sięż na po li ty ka ener ge tycz -
no -kli ma tycz na; po trzeb na jest ogól no na ro do wa dys ku sja w tej
spra wie, po trzeb ne są sto sow ne re gu la cje usta wo we.
• Dzię ku ję pa nu za roz mo wę.

Roz ma wiał: An drzej Uznań ski
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W
paź dzier ni ku, w Pa ła cu Pry ma sow skim w War sza wie, od by ła się kon fe -

ren cja NEUF 2007: No wa Ener gia – User Frien dly po świę co na bez -

pie czeń stwu ener ge tycz ne mu kra ju, no wej po li ty ce ener ge tycz nej Unii

Eu ro pej skiej, a tak że skut kom otwar cia ryn ku ener gii w Pol sce. Zgro ma -

dzi ła licz ne gro no uczest ni ków z kra ju i za gra ni cy, w tym przed sta wi cie li Ko mi sji

Eu ro pej skiej, pol skie go rzą du, bran ży ener ge tycz nej oraz śro do wisk na uko wych.

Du żo uwa gi po świę co no te mu, czy Pol ska mo że stać się wkrót ce ak tyw nym gra -

czem na eu ro pej skim ryn ku ener gii oraz pro ble mo wi jak po go dzić po trze bę two rze -

nia ener ge tycz nie efek tyw nej go spo dar ki bez uszczerb ku dla bez pie czeń stwa ener -

ge tycz ne go kra ju. 

Dys ku sję roz po czął De rek Tay lor, do rad ca KE z Dy rek to ria tu Kon wen cjo -
nal nych Źró deł Ener gii, któ ry przed sta wił głów ne ce le no wej po li ty ki ener ge tycz -

nej UE, tzw. pro jekt „3 x 20”. Za kła da on, że do 2020 r. na stą pi re duk cja emi sji ga -

zów cie plar nia nych o 20 proc., zwięk szy się udział ener gii ze źró deł od na wial nych

do 20 proc. w ca łym bi lan sie ener ge tycz nym oraz na stą pi wzrost efek tyw no ści

ener ge tycz nej o 20 proc. Przyj mu je się rów nież, że do 2020 r. bio pa li wa bę dą sta -

no wi ły 10 proc. pro du ko wa nych pa liw. Ko niecz ność pro wa dze nia wspól nej po li ty -

ki ener ge tycz nej w ra mach UE wy ni ka m.in. z ro sną ce go uza leż nie nia od im por tu

su row ców ener ge tycz nych, szcze gól nie ro py i ga zu oraz, co ma z tym zwią zek,

wzro stu cen ener gii. W dłuż szej per spek ty wie mo że to za gro zić go spo dar ce państw

człon kow skich przez zmniej sze nie jej kon ku ren cyj no ści. Sza cu je się, że do 2030 r.

bli sko 90 proc. ro py i po nad 80 proc. ga zu bę dzie po cho dzić z im por tu. Obec nie naj -

więk szym do staw cą tych su row ców jest Ro sja (1/3 do staw). Ko lej nym wy zwa niem

dla wspól nej po li ty ki ener ge tycz nej jest ro sną ce za nie czysz cze nie śro do wi ska na tu -

ral ne go i je go wpływ na zmia ny kli ma tycz ne. Zmniej sze nie emi sji ga zów cie plar -

nia nych, przede wszyst kim CO
2
, wy ma ga znacz nych in we sty cji w sek to rze ener ge -

tycz nym z wy ko rzy sta niem no wych tech no lo gii. Kwe stie, o któ rych mo wa, sta ły

się pod sta wą do stwo rze nia Eu ro pej skie go Pa kie tu Ener ge tycz ne go. Je go głów -

ny mi zło że nia mi są: roz dział wła ści ciel ski mię dzy ope ra to ra mi, a dys try bu to ra mi

ener gii, pro mo wa nie i wpro wa dze nie uła twień w trans gra nicz nym han dlu ener gią,

więk sza przej rzy stość i so li dar ność ener ge tycz na w ra mach UE.

An drzej Ka nia, dy rek tor De par ta men tu Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki, przed sta wił głów ne za ło że nia pol skiej po li ty ki ener ge tycz nej do 2030 r.

Wśród nich wy mie nił bez pie czeń stwo do staw (roz wój wła snych za so bów su row -

ców, dy wer sy fi ka cja do staw), stwo rze nie kon ku ren cyj ne go ryn ku ener gii oraz pro -

wa dze nie po li ty ki zrów no wa żo ne go roz wo ju (zwięk sze nie OZE w bi lan sie ener ge -

tycz nym, po pra wa efek tyw no ści ener ge tycz nej, roz wój no wych tech no lo gii).

Wska zał rów nież na ist nie ją ce kwe stie spor ne do ty czą ce nad zo ru nad ope ra to ra mi

sys te mów prze sy ło wych, osią gnię cia ce lów „3x20”, a tak że na po trze bę roz po czę -

cia po li tycz nej i spo łecz nej dys ku sji nad przy szło ścią pol skiej ener ge ty ki ją dro wej.

Zda niem prof. Krzysz to fa Żmi jew skie go z Po li tech ni ki War szaw skiej, trud -

no bę dzie po go dzić zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej i zmniej sze nie emi sji

CO
2

z ro sną cym w Pol sce zu ży ciem ener gii. Po dob ny po gląd wy ra ził Pa weł Pon -
cy liusz, pod se kre tarz sta nu w MG, pod no sząc, że nie moż na przyj mo wać ta kich

sa mych kry te riów dla wszyst kich państw. Do dat ko wo, na le ży wziąć pod uwa gę, że

pol ska ener ge ty ka jest w du żo więk szym stop niu za leż na od wę gla niż in ne pań stwa

eu ro pej skie, a co za tym idzie przy ję cie re żi mu „3x20” mo że do pro wa dzić do spo -

wol nie nia wzro stu go spo dar cze go w na szym kra ju. 

Man fred Be schel, szef De par ta men tu Dzia łań Re gio nal nych w Pol sce prze ko -

ny wał do prze strze ga nia unij ne go usta wo daw stwa do ty czą ce go po li ty ki ener ge tycz -

nej, po nie waż przy nie sie to ko rzyść wszyst kim pań stwom człon kow skim. Pod kre -

ślił, że UE prze zna czy ła 2 mld eu ro na in we sty cje ma ją ce na ce lu zwięk sze nie kon -

ku ren cyj no ści przed się biorstw przez do sto so wa nie ich dzia łal no ści do unij nych

stan dar dów eko lo gicz nych. Są to przede wszyst kim in we sty cje w no we tech no lo gie,

tzw. cle an co al tech no lo gy. Mo że z nich ko rzy stać rów nież sek tor ener ge tycz ny. 

Kri stof Ko vacs, dy rek tor kra jo wy KE z Dy rek to ria tu Ge ne ral ne go ds. Kon -
ku ren cji po ru szył te mat kon ku ren cji na eu ro pej skim ryn ku ener gii. Ana li za te go

ryn ku uka za ła je go licz ne sła be stro ny ta kie jak nad mier na kon cen tra cja, nie wy star -

cza ją cy roz dział wła ści ciel ski mię dzy ope ra to ra mi, a do staw ca mi ener gii, brak in -

te gra cji i przej rzy sto ści. Na przy kła dzie du żych państw eu ro pej skich wi dać, że sto -

pień kon cen tra cji ryn ku ener gii jest róż ny: od do mi na cji jed ne go gra cza jak we

Fran cji, przez oli go pol w Niem czech, po naj bar dziej kon ku ren cyj ny sys tem

w Wiel kiej Bry ta nii. W związ ku z tym ko niecz ne jest rze czy wi ste roz dzie le nie wła -

ści ciel skie pro du cen tów, do staw ców i ope ra to rów ener gii, stwo rze nia po nadna ro -

do wej in sty tu cji, któ ra umoż li wi ści słą współ pra cę mię dzy kra jo wy mi re gu la to ra mi

ryn ku ener gii (w Pol sce jest nim Urząd Re gu la cji Ener ge ty ki). W efek cie ry nek sta -

nie się bar dziej kon ku ren cyj ny. W tym ce lu KE opra co wa ła tzw. III Pa kiet Ener -
ge tycz ny, do ku ment za wie ra ją cy pro jekt naj pil niej szych z mian le gi sla cyj nych do -

ty czą cych wspól ne go ryn ku ener ge tycz ne go. Tra fi on nie ba wem pod ob ra dy Ra dy

Eu ro pej skiej i Par la men tu Eu ro pej skie go. 

Do te ma tu kon ku ren cyj no ści na ryn ku ener gii na wią zał Mi ro sław Grysz ka,
pre zes za rzą du ABB wska zu jąc na ba rie ry, ja kie do strze ga na pol skim ryn ku.

Szcze gól ną uwa gę zwró cił na nie przy ja zny przed się bior com sys tem za mó wień pu -

blicz nych: zbyt dłu gie pro ce du ry prze tar go we i zwią za ne z tym więk sze ry zy ko

kur so we, przyj mo wa nie ce ny, a nie ja ko ści ja ko je dy ne go kry te rium wy bo ru ofer -

ty. Nie bez zna cze nia jest rów nież brak pry wa ty za cji w sek to rze ener ge tycz nym.

O ni skim po zio mie kon ku ren cyj no ści ro dzi me go ryn ku świad czą na stę pu ją ce da ne:

W ostat nim cza sie kon cern ABB od no to wał 60 proc. wzrost za mó wień w Eu ro pie,

pod czas gdy w Pol sce był on o po ło wę niż szy. 

W po dob nym du chu wy po wie dział się Grze gorz Oni chi mow ski, pre zes za rzą -
du To wa ro wej Gieł dy Ener gii wska zu jąc na ta kie ba rie ry roz wo ju ryn ku ener gii

jak sta łe ten den cje do dal szej ad mi ni stra cyj nej kon so li da cji, kon cep cję pry wa ty za -

cji pol skiej ener ge ty ki z za cho wa niem więk szo ścio wych udzia łów Skar bu Pań stwa.

Do po zy tyw nych zmian w na szym kra ju za li czył li kwi da cję KDT -ów i „uwol nie -

nie” w ten spo sób bli sko 40 proc. ener gii sprze da wa nej przez wy twór ców oraz znie -

sie nie obo wiąz ku za ku pu ener gii elek trycz nej pro du ko wa nej w wy so ko spraw nej

ko ge ne ra cji (ok. 20 proc. ener gii pro du ko wa nej w kra ju) i skie ro wa nie jej na ry nek.

Pod kre ślił, że w naj bliż szym cza sie ko niecz nym jest stwo rze nie ryn ko wych cen

ener gii elek trycz nej dla róż nej dłu go ści kon trak tów ter mi no wych, uru cho mie nie

Ryn ku Dnia Bie żą ce go, któ ry umoż li wi za kup ener gii na gieł dzie w dniu do sta wy.

An drzej Lip ko, by ły pre zes PGNiG pod jął się omó wie nia trud ne go te ma tu dy -

wer sy fi ka cji źró deł za opa trze nia Pol ski w gaz ziem ny oraz li be ra li za cji ryn ku ener -

gii. Po upad ku pro jek tu za ku pu nor we skie go ga zu w 2001 r., pol skim wła dzom nie

uda ło się do tej po ry unie za leż nić od do staw z Ro sji. Za in te re so wa nie zło ża mi skan -

dy naw ski mi oraz bu do wa ter mi na lu ga zo we go na dal po zo sta ją w sfe rze nie zre ali -

zo wa nych pla nów. Po dob nie sy tu acja wy glą da w przy pad ku dy wer sy fi ka cji dróg

do staw ga zu, za rzu co no bo wiem, przy naj mniej na ra zie, bu do wę Ja ma łu II.

Głos w dys ku sji za bra li rów nież Ja cek Bie drzyc ki z Urzę du Re gu la cji Ener ge -

ty ki, pre zen tu jąc ro lę pol skie go re gu la to ra na ryn ku ener gii, Günter Pau ritsch,

przed sta wi ciel E -Con trol, au striac kie go re gu la to ra ryn ku ener ge tycz ne go, Ja nusz
Mo roz, czło nek za rzą du RWE Sto en, Ma rek Cho do row ski, pre zes za rzą du EL -

NORD, Ma rek Bra nic ki, ma na ger ds. sek to ra ener ge tycz ne go z fir my In fo vi de -

-Ma trix, An drzej Szy mań ski, pre zes za rzą du Lan dis + Gyr, Adam Klim pel z EPC,

To masz Chrusz czow, dy rek tor biu ra Związ ku Pra co daw ców „Pol skie Szkło” oraz

Je an -Ma rie De vos z Eu ro gas -u.
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Re ali zu jąc wspól ną po li ty kę ener ge -
tycz ną w ra mach Unii Eu ro pej skiej
nie zmien nie pod kre śla się szcze gól -
ną wa gę trzech głów nych prio ry te -

tów, a mia no wi cie za pew nie nia bez pie -
czeń stwa do staw ener gii oraz za gwa ran to -
wa nia zrów no wa żo ne go roz wo ju, przy jed -
no cze snym za pew nie niu kon ku ren cyj no ści
pod mio tów dzia ła ją cych na ryn ku wy twa -
rza nia i prze sy łu ener gii.

W dru giej po ło wie 2007 ro ku opi nia pu -
blicz na w Pol sce oraz na Li twie by ła bar -
dzo czę sto in for mo wa na o ini cja ty wach
po dej mo wa nych w ce lu po pra wy bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go. Za gad nie nia
zwią za ne z opty ma li za cją sys te mów elek -
tro ener ge tycz nych są pre zen to wa ne przez
me dia głów nie w kon tek ście uwa run ko wań
stric te po li tycz nych. Bez sprzecz nie nie da
się osią gnąć am bit nych ce lów w dzie dzi nie
ener ge tycz nej współ pra cy bez po li tycz nej
wo li naj wyż szych władz po szcze gól nych
państw. Lecz w sy tu acji skom pli ko wa nych
uwa run ko wań po li tycz nych, tym bar dziej
istot ne go zna cze nia na bie ra ją kwe stie
zwią za ne z tech nicz ną stro ną pro jek tów
ma ją cych zo stać zre ali zo wa ny mi już
w naj bliż szej przy szło ści. Tym cza sem
kwe stie wy twa rza nia i prze sy łu ener gii
– tak istot ne z uwa gi na spraw ne funk cjo -
no wa nie go spo dar ki – bę dą ce oczy wi ście
w znacz nym stop niu po chod ną prze sła nek
po li tycz nych i de cy zji pod ję tych z ra cji
zna cze nia eko no micz ne go i ska li in we sty -
cji na naj wyż szych szcze blach wła dzy, są
– o czym, nie ste ty, rza dziej się in for mu je
– wy ni kiem wcze śniej szych prac stu dial -
nych oraz opra co wań i ana liz ze spo łów
eks perc kich. W tym wy pad ku re pre zen tu -
ją cych po szcze gól ne kra je za in te re so wa ne
pro wa dze niem wspól nych in we sty cji w no -
wo cze sną elek tro ener ge ty kę.

W dniu 5 paź dzier ni ka w Wil nie, w trak -
cie kon fe ren cji pra so wej mi ni strów go spo -
dar ki Pol ski i Li twy, mi ni ster go spo dar ki
rzą du RP, Piotr Woź niak, ma jąc na wzglę -
dzie obiek tyw ność in for ma cji ape lo wał
do przed sta wi cie li me diów, któ rzy tłum nie
przy by li na spo tka nie z sze fa mi re sor tów
go spo dar czych obu kra jów, aby w więk -
szym niż do tych czas stop niu, za in te re so wa -

li się me ry to rycz ny mi aspek ta mi ener ge ty ki
i za pra szał dzien ni ka rzy do za po zna nia się
z re fe ra ta mi oraz przy słu cha nia się dys ku sji
spe cja li stów na zor ga ni zo wa nym przez
stro nę pol ską se mi na rium. Tej waż nej z po -
li tycz ne go i przede wszyst kim z go spo dar -
cze go punk tu wi dze nia pro ble ma ty ce ener -
ge tycz nej po świę co no od by te w dniu 5.10.
br. w sa lach kon fe ren cyj nych ho te lu Eu ro pa
Roy ale w Wil nie – zor ga ni zo wa ne z ini cja -
ty wy pol skie go mi ni ster stwa go spo dar ki
– mię dzy na ro do we se mi na rium „Per spek -
tyw współ pra cy Pol ski, Li twy, Ło twy
i Es to nii w pro ce sie przy go to wań do po -
łą cze nia sys te mu elek tro ener ge tycz ne go
Państw Bał tyc kich z eu ro pej skim sys tem
UCTE”. Je go ce lem mia ło być za ini cjo wa -
nie wie lo stron nej współ pra cy przy roz wi ja -
niu po łą czeń mię dzy sys te mo wych i in te -
gra cji bał tyc kie go ryn ku ener gii elek trycz -
nej z ryn kiem ener gii elek trycz nej Unii Eu -
ro pej skiej. Union for the Co or di na tion of
Trans mis sion of Elec tri ci ty (UCTE) okre śla
za sa dy i re ko men da cje dla mię dzy na ro do -
wych sie ci naj wyż szych i ul tra wy so kich na -
pięć, pra cu ją cych na czę sto tli wo ści 50 Hz.
Za gad nie nia współ pra cy w ra mach UCTE
w dzie dzi nie wy twa rza nia i prze sy łu po zo -
sta ją w rów nym stop niu za rów no w cen -
trum uwa gi Ko mi sji Eu ro pej skiej, jak też
po szcze gól nych kra jów, wcho dzą cych
w skład Unii Eu ro pej skiej, a zwłasz cza
w tym przy pad ku Li twy, Pol ski, Ło twy, Es -
to nii. Re ali za cji ce lów unij nej po li ty ki ener -
ge tycz nej słu ży mię dzy in ny mi wła śnie eu -
ro pej ski sys tem UCTE za pew nia ją cy ak tu -
al nie bez pie czeń stwo ener ge tycz ne 450
mln lud no ści UE, dys po nu jąc mo cą za in sta -
lo wa ną w źró dłach wy twa rza nia ener gii
elek trycz nej 610 GW, za po trze bo wa niem
na moc szczy to wą 390 GW i zu ży ciem
ener gii elek trycz nej 2 mln 500 TWh. Bu do -
wa wspól ne go, jed no li te go ryn ku ener gii
elek trycz nej w Unii Eu ro pej skiej wy ma ga
za tem włą cze nia Państw Bał tyc kich do eu -
ro pej skie go sys te mu elek tro ener ge tycz ne -
go UCTE.

Zgod nie z wcze śniej szy mi usta le nia mi
pro gra mo wy mi w trak cie se mi na rium
skon cen tro wa no się głów nie na omó wie niu
pod sta wo wych kwe stii or ga ni za cyj nych

i tech nicz nych zwią za nych z te ma tem, któ -
ry me dia okre śli ły ha sło wo „mo stem ener -
ge tycz nym” oraz dys ku sji do ty czą cej
szcze gó łów pod ję cia współ pra cy w pro ce -
sie przy go to wań do po łą cze nia sys te mu
elek tro ener ge tycz ne go Pol ski, Li twy, Ło -
twy i Es to nii.

Wpro wa dze nia do se mi na rium do ko na li
mi ni stro wie go spo dar ki Pol ski i Li twy:
Piotr Woź niak i Vy tas Na vic kas, któ rzy
pro wa dzi li pierw szą część ob rad ple nar -
nych. Pro jekt two rze nia wspól ne go ryn ku
ener gii elek trycz nej w ob sza rze państw
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej, w tym kra -
jów nad bał tyc kich na po ty kał do tych czas
na trud no ści wy ni ka ją ce z prze sła nek po li -
tycz nych oraz prze szko dy o cha rak te rze
tech nicz nym. Te ostat nie wią żą się z bra -
kiem wy star cza ją cej struk tu ry, w tym po łą -
czeń mię dzy sys te mo wych. Two rze nie
w Eu ro pie wspól ne go jed no li te go ryn ku
ener gii (In ter nal Ener gy Eu ro pe an Mar ket
IE EM) wy ma ga do sko na le nia po łą czeń
mię dzy sys te ma mi Li twy, Ło twy i Es to nii
z kra ja mi trze ci mi, a na stęp nie po łą cze nia
ich z sys te mem UCTE na ob sza rze kon ty -
nen tal nej Eu ro py.

„Stra te gicz ne ce le roz wo ju źró deł wy -
twa rza nia w Pań stwach Bał tyc kich,
a bez pie czeń stwo za opa trze nia w ener gię
elek trycz ną” by ły te ma tem re fe ra tu przed -
sta wio ne go przez Ma ri ju sa Franc ke vi -
ciu sa ze Sta te En ter pi se Ener gy Agen cy
(przed sta wi ciel państw bał tyc kich). Ak tu -
al nie Bał tyc ki Sys tem Elek tro ener ge tycz ny
(BIPS) dzia ła ja ko skła do wa UPS/IPS,
a za tem jest zwią za ny z sys te mem elek tro -
ener ge tycz nym Ro sji. Sto wa rzy sze nie ope -
ra to rów BALT SO ma za za da nie ko or dy na -
cję funk cji kon tro l nych i ope ra cyj nych
elek trow ni oraz sie ci 320 kV i 110 kV. Na -
le ży ko niecz nie za zna czyć, że łącz na moc
za in sta lo wa nych źró deł wy twa rza nia ener -
gii elek trycz nej Państw bał tyc kich wy no si
nie speł na 10 GW. Bu do wa po łą cze nia sys -
te mów ener ge tycz nych pol skie go i li tew -
skie go, czy li tzw. mo stu ener ge tycz ne go
sta no wił by bra ku ją ce ogni wo w „pier ście -
niu bał tyc kim”, łą czą cym sys te my elek tro -
ener ge tycz ne Pol ski, Li twy, Es to nii, Ło -
twy, Fin lan dii i Szwe cji.
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Korespondencja własna z Litwy

„Perspektywy współpracy pomiędzy
Polską, Litwą, Łotwą i Estonią w procesie przygotowań

do połączenia systemu elektroenergetycznego
państw bałtyckich z systemem UCTE”



Ak tu al nie pań stwa bał tyc kie są po łą czo -
ne wraz z Ro sją i Bia ło ru sią z sys te mem
UPS/IPS, obej mu ją cym ob szar, na któ rym
za miesz ku je 280 mln lud no ści, o mo cy za -
in sta lo wa nej 337 GW, z cze go część tych
mo cy za an ga żo wa na jest w wy mia nę ener -
gii elek trycz nej. Funk cjo no wa nie Li twy,
Ło twy i Es to nii w in nym sys te mie elek tro -
ener ge tycz nym wy raź nie ogra ni cza han del
trans gra nicz ny ener gią elek trycz ną i po -
zba wia Pań stwa Bał tyc kie ko rzy ści pły ną -
cych z wpro wa dze nia ryn ku kon ku ren cyj -
ne go. Vla das Pa ske vi cius z Lie tu vos
Ener gia AB przy po mniał usta le nia przed -
sta wi cie li BALT SO i UCTE w Bruk se li 13
wrze śnia 2007 r. W kon tek ście tych roz -
mów na le ży przy po mnieć, iż pro jekt bu do -
wy trans eu ro pej skich sie ci ener ge tycz -
nych, po łą czeń trans gra nicz nych, na zy wa -
nych w wy pad ku Pol ski i Li twy mo stem
ener ge tycz nym są prio ry te ta mi i w uno wo -
cze śnie nie struk tu ry prze sy łu ener gii elek -
trycz nej w UE za in we stu je się do 2013 r.
kwo tę 6 mld eu ro, z cze go część tej kwo ty
prze zna czo na zo sta nie na pań stwa ba se nu
Mo rza Bał tyc kie go.

„Kie run ki roz wo ju pol skie go sys te mu
elek tro ener ge tycz ne go” to te mat pre zen -
ta cji au tor stwa Ste fa nii Ka sprzyk PSE -
-Ope ra tor S.A. Za sa dy roz sze rza nia sys te -
mu UCTE o in ne sys te my elek tro ener ge -
tycz ne omó wił Ro bert Pa proc ki. Po nad to
przed sta wi ciel PSE -Ope ra to S.A. po dzie lił
się z uczest ni ka mi se mi na rium pol ski mi
do świad cze nia mi w za kre sie roz sze rze nia
eu ro pej skie go sys te mu UCTE o pol ski sys -
tem elek tro ener ge tycz ny. „Ak tu al nie re -
ali zo wa ne stu dia wy ko naw cze roz sze rze -
nia ob sza rów pra cy syn chro nicz nej
UCTE” szcze gó ło wo przed sta wi ła Iwo na
Bier nac ka PSE -Ope ra tor.

Przy go to wa nia do oce ny wy ko nal no ści
po łą cze nia syn chro nicz ne go sie ci prze sy -
ło wej Państw Bał tyc kich z sys te mem

UCTE z punk tu wi dze nia obec nych wa run -
ków ukoń cze nia pro jek tu Pier ście nia Bał -
tyc kie go zre fe ro wał Da lius Sul ga z „Lie tu -
vos Ener gi ja” AB. W pierw szym pa ne lu
dys ku syj nym pn. „Ak tu al ne wy zwa nia
na po ty ka ne przez Ope ra to rów Sys te -
mów Prze sy ło wych w sys te mie UCTE”
wzię li udział przed sta wi cie le PSE -Ope ra -
tor, OU Po hi vork, AS La tve ner go, La tve -
ner go Au gst sprie gu ma, a je go mo de ra to -
rem był Ro bert Pa proc ki.

W dru gim pa ne lu dys ku syj ny pn. „Per -
spek ty wy czte ro stron nej współ pra cy
Pol ski i Pań stwa Bał tyc kich w pro ce sie
przy go to wań do in te gra cji re gio nal nych
ryn ków ener gii elek trycz nej: Bał tyc kie -
go i Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej”
uczest ni czy li przed sta wi cie le OU Po hi -
vork, AS La tve ner go, La tve ner go Au gst -
sprie gu uma, PSE -Ope ra tor oraz pod se kre -
tarz sta nu w re sor cie go spo dar czym Li twy,
a mo de ra to rem dys ku sji był Ja nis Osi tis,
se kre tarz BALT SO.

Dla Państw Bał tyc kich istot nym przed się -
wzię ciem wa run ku ją cym w znacz nej mie rze
osią gnię cie su we ren no ści w za kre sie ener -
ge ty ki jest syn chro ni za cja sys te mów elek -
tro ener ge tycz nych tych kra jów z sys te mem
UCTE. Koszt te go przed się wzię cia sza cu je
się na wet na po zio mie 2 mld eu ro, za kła da -
jąc czas re ali za cji in we sty cji w gra ni cach
pię ciu – sze ściu, a na wet i ośmiu lat. Zda -
niem wie lu eks per tów po zo sta wie nie obec -
ne go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go
w dzie dzi nie prze sy łu ener gii bez zmian bę -
dzie skut ko wać ne ga tyw nie. Przede wszyst -
kim, na dal bę dzie mieć miej sce za leż ność
elek tro ener ge ty ki tych kra jów od Ro sji,
a do dat ko wo w wy pad ku li kwi da cji wy eks -
plo ato wa nych blo ków ją dro wej elek trow ni
Igna li na, a przed wy bu do wa niem no wych
re ak to rów stwa rza się re al ne za gro że nie nie -
za wod no ści do staw ener gii elek trycz nej.
Na le ży za zna czyć, że Li twa po kry wa z elek -

trow ni ją dro wej Igna li na, aż 66 pro cent
swo je go za po trze bo wa nia na ener gię.

Uczest ni cy se mi na rium zgo dzi li się, co
do za sad no ści głów nych tez do ty czą cych
pil nej po trze by syn chro ni za cji sys te mów
elek tro ener ge tycz nych Li twy, Ło twy i Es -
to nii oraz Pol ski. Ope ra to rzy sie ci prze sy -
ło wych tj. PSE -Ope ra tor SA i BALT SO
przy go tu ją po trzeb ną do ku men ta cję tech -
nicz ną, a przy wy asy gno wa niu środ ków fi -
nan so wych przez UE wy da je się, iż re al ne
bę dzie na wet znacz ne przy spie sze nie prac
nad ty mi pro jek ta mi.

Bio rą cy udział w se mi na rium mi ni ster
Piotr Woź niak w wy po wie dzi dla „Prze -
glą du Ener ge tycz ne go” pod kre ślił, że
„przy stą pie nie do UCT to dłu go trwa ły pro -
ces i za ra zem przed się wzię cie o ogrom nej
ska li tech nicz nej. In ten cją Unii Eu ro pej -
skiej jest po łą cze nie w ra mach jed ne go sys -
te mu prze sy ło we go wszyst kich pań stwa
człon kow skich, a sko ro Pol ska zrze szo na
jest w UCTE już od dwu na stu lat, chce my
do po móc Pań stwom Bał tyc kim w przy go to -
wa niu do uczest nic twa w sys te mie UCTE.
Chce my słu żyć po mo cą i do świad cze niem.
A se mi na rium z udzia łem spe cja li stów
z Pol ski, Li twy, Ło twy i Es to nii, bę dą ce
zna ko mi tą oka zją do wy mia ny do świad czeń
to je den z waż nych kro ków w dro dze do po -
łą cze nia sys te mów elek tro ener ge tycz nych”.

Mi ni ster go spo dar ki Li twy Vy tas Na vic -
kas skon sta to wał, mię dzy in ny mi, że ak tu -
al nie jest przy go to wy wa na do ku men ta cja,
a nie ba wem Ko mi tet UCTE prze ka że kon -
kret ne wa run ki tech nicz ne i praw ne przy -
stą pie nia do UCTE. Wte dy też moż na bę -
dzie do ko nać oce ny kosz tów przy stą pie nia
do UCTE. W swym wy stą pie niu po dzię ko -
wał Pol sce za do tych cza so wą współ pra cę
w ob sza rze zwią za nym z in te gra cją państw
bał tyc kich z eu ro pej skim sys te mem elek -
tro ener ge tycz nym oraz cen ne do świad cze -
nia prze ka zy wa ne m.in. Li twie, a wy ni ka -
ją ce z wie lo let niej obec no ści i dzia łal no ści
w sto wa rzy sze niu UCTE. W trak cie se mi -
na rium wie le miej sca za ję ły też kwe stie
zwią za ne z eko no micz nym aspek tem i ko -
rzy ścia mi go spo dar czy mi, wy ni ka ją cy mi
z przed się wzięć in te gra cyj nych w sek to rze
elek tro ener ge tycz nym.

Ko niecz nie na le ży za zna czyć, iż pod czas
ob rad se mi na ryj nych po dej mo wa ne by ły
tak że za gad nie nia zwią za ne z bu do wą no -
wych re ak to rów dla elek trow ni ją dro wej
Igna li na na Li twie i moż li wo ścią uczest -
nic twa Pol ski w roz bu do wie elek trow ni,
jak też oma wia ne by ły pro ble my tech nicz -
ne i eko no micz ne ener ge ty ki re gio nal nej,
wy ni ka ją ce, m.in. z bli skie go są siedz twa
za rów no Bia ło ru si, jak też i Ro sji (w tym
re gion Ka li nin grad). Po ru szo ne tu na koń -
cu kwe stie wy ma ga ły by szcze gó ło we go
omó wie nia wy kra cza ją ce go jed nak po za
ra my skró to wej re la cji.

M. Biel ski
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Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny, wcho dzą cy
w skład hol din gu Tau ron Pol ska Ener gia, w 2006 ro -
ku roz po czął pro gram od bu do wy mo cy. Od kil ku na -
stu mie się cy trwa bu do wa blo ku 460 MW w Elek -
trow ni Ła gi sza, w 2007 ro ku pro wa dzo ne by ły roz -
mo wy na te mat bu do wy no wych mo cy w ZEC Biel -
sko -Bia ła i elek trow niach Ha lem ba i Bla chow nia.
Wkrót ce pod ję ta zo sta nie rów nież de cy zja o bu do -
wie blo ku o mo cy 800–1000 MW w jed naj z elek -
trow ni kon cer nu.

Spół ka jesz cze w 2005 ro ku opra co wa ła do ku men ty „Bu -
do wa nie war to ści Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne -
go SA. Stra te gia na la ta 2005–2007 z per spek ty wą do ro -
ku 2020” oraz „Stra te gicz ny plan wie lo let ni PKE SA na la -
ta 2005–2007”. – Okre śli ły one pięć klu czo wych ob sza rów ak -
tyw no ści fir my, jed nym z na szych prio ry te tów sta ła się od bu -
do wa mo cy – mó wi Jan Kurp, pre zes Za rzą du PKE SA.

Aby za cho wać 14 proc. udział w ryn ku ener gii, fir ma za kła -
da utrzy ma nie mo cy wy twór czych na do tych cza so wym po -
zio mie oko ło 5000 MW, jed nak wy eks plo ato wa ne jed nost ki
bę dą za stę po wa ne no wy mi blo ka mi ener ge tycz ny mi na pa li -
wo wę glo we, spa la ne w ko tłach flu idal nych. Do 2020 roku
w PKE zo sta nie od da ne do użyt ku kil ka no wych blo ków
o łącz nej mo cy 2260 MW. W efek cie co praw da kon cern nie
zwięk szy po ten cja łu pro duk cyj ne go, jed nak ra dy kal nie po -
pra wi się je go spraw ność i efek tyw ność.

Do 2020 ro ku łącz ne na kła dy in we sty cyj ne na mo der ni za -
cję, od bu do wę mo cy i nie zbęd ne in we sty cje eko lo gicz ne
wy nio są pra wie 11 mld zło tych, w tym bu do wa Ła gi szy po -
chło nie pra wie 2 mld zło tych.

460 MW w Ła gi szy
Pierw szy prąd z no we go blo ku w Elek trow ni Ła gi sza po pły -

nie w grud niu 2008 ro ku w ra mach tzw. ru chu prób ne go.
Jed nost ka zo sta nie prze ka za na do eks plo ata cji z koń cem
mar ca 2009 ro ku. Pra ce trwa ją od stycz nia 2006 ro ku.

Blok w Bę dzi nie bę dzie dys po no wał mo cą 460 MW. In we -
sty cja kosz tu je oko ło 500 mln eu ro i jest fi nan so wa na ze
środ ków wła snych spół ki, ze środ ków eko lo gicz nych oraz ze
środ ków po cho dzą cych z emi sji ob li ga cji. Blok w Elek trow ni
Ła gi sza bę dzie spa lał rocz nie oko ło 1,2 mln ton wę gla, a tak -
że mu ły i bio ma sę.

Z uwa gi na wy so ką spraw ność jed nost ki – emi sja CO2

do at mos fe ry bę dzie o 25 proc. niż sza niż w naj lep szych jed -
nost kach wy twór czych w Pol sce. Jed no cze śnie, za rów no dla
SO2, jak i NOx, za pew nio na zo sta nie emi sja nie wyż sza
niż 200 mg – Nm3, co od po wia da wy mo gom dy rek tyw UE
i jest zgod ne z za pi sa mi Trak ta tu Ak ce syj ne go.

Ha lem ba i Bla chow nia
PKE na po cząt ku paź dzier ni ka 2006 ro ku przy go to wał dwa

me mo ran da w spra wie od bu do wy i roz wo ju mo cy elek trow -
ni Ha lem ba i Bla chow nia. Fir ma chce, aby za 5–6 lat w Ru -
dzie Ślą skiej i Kę dzie rzy nie -Koź lu po wsta ły no we jed nost ki
wy twór cze.

Spo śród 11 firm w mar cu 2007 ro ku wy bra no pod mio ty,
z któ ry mi pro wa dzo ne są dal sze ne go cja cje. Na krót kiej li -
ście zna la zły się za rów no przed się bior stwa chcą ce wspól nie
z PKE bu do wać elek trow nie, jak i fir my za in te re so wa ne od -
bio rem ener gii elek trycz nej z no wych jed no stek w za mian
za za an ga żo wa nie fi nan so we w ich bu do wę.

W Elek trow ni Ha lem ba pla no wa na jest bu do wa źró dła wy -
twa rza nia ener gii elek trycz nej pra cu ją ce go w opar ciu o wę -
giel ka mien ny ja ko pa li wo pod sta wo we. Roz wa ża się też bu -
do wę spa lar ni od pa dów ko mu nal nych, któ ra do ce lo wo mia -
ła by być pod sta wo wym źró dłem cie pła dla do tych cza so -
wych od bior ców te go pro duk tu.

W przy pad ku Elek trow ni Bla chow nia ce lem jest bu do wa
wy so ko spraw ne go źró dła wy twa rza nia ener gii elek trycz nej
funk cjo nu ją ce go w opar ciu o wę giel ka mien ny, bądź wy ko -
rzy stu ją ce go tech no lo gię współ spa la nia wę gla ka mien ne -
go z ga zem kok sow ni czym, któ ry mo że być do star cza ny
przez ist nie ją ce już ga zo cią gi prze sy ło we z Kok sow ni
Zdzie szo wi ce.

Po ro zu mie nie
z biel skim sa mo rzą dem

14 wrze śnia 2007 roku PKE pod pi sał po ro zu mie nie z biel -
skim sa mo rzą dem oraz Przed się bior stwem Ko mu nal nym
Ther ma. – Ce lem jest za pew nie nie wie lo let nie go bez pie -

PKE stawia na nowe moce
JAN KURP,

pre zes Za rzą du PKE SA:
Uwa żam, że ener ge ty ka na dal

za ma ło bu du je. Ła gi sza, PAK
i Beł cha tów nie wy star czą, aby
za kil ka lat za spo ko ić ro sną cy
po pyt na ener gię. Pol ska go spo -
dar ka dy na micz nie roz wi ja się,
tym cza sem elek trow nie są co raz
star sze – mu si my wy co fy wać
nie efek tyw ne i nie eko lo gicz ne
blo ki. Z ubo le wa niem stwier dzam, że na dal nie re ali zu -
je my w kra ju za pi sów do bre go do ku men tu – rzą do we go
„Pro gra mu dla elek tro ener ge ty ki”, mó wią ce go o od da -
wa niu co ro ku 800–1000 MW no wych mo cy. 

Mi mo wie lu prze ciw no ści lo su w Po łu dnio wym Kon -
cer nie Ener ge tycz nym nie mar nu je my cza su. Do 2020 ro -
ku wy bu du je my po nad 2200 MW no wych mo cy. Trze ba
jed nak wy raź nie po wie dzieć, że stra te gia, któ rą stwo rzy -
li śmy trzy la ta te mu – ze wzglę du na ogrom ny po stęp i po -
ja wie nie się jesz cze no wo cze śniej szych roz wią zań tech -
nicz nych i no wych wy zwań eko lo gicz nych – w czę ści do -
ty czą cej od bu do wy no wych mo cy mu si zo stać zwe ry fi -
ko wa na. Ana li zu je my moż li wo ści bu do wy w na szych
elek trow niach jed no stek o mo cy po wy żej 800 MW.

Pla ny te nie do ty czą pro wa dzo nych już pro ce sów
zwią za nych z elek trow nia mi Ha lem ba, Bla chow nia
i ZEC Biel sko -Bia ła. Osta tecz ne de cy zje w spra wie tych
in we sty cji po dej mie my w naj bliż szym cza sie.

Nowy blok w Elektrowni Łagisza zostanie oddany do użytku
w marcu 2009 roku



czeń stwa za opa trze nia mia sta w cie pło – in for mu je pre zes
Jan Kurp.

Na te re nie Biel ska -Bia łej znaj du je się – na le żą cy do PKE
– Ze spół Elek tro cie płow ni Biel sko -Bia ła. ZEC po sia da dwa
za kła dy – EC1 w cen trum mia sta i EC2 w Cze cho wi cach -
-Dzie dzi cach. Za in sta lo wa na moc elek trycz na ZEC wy no -
si 136,2 MWe, a za in sta lo wa na moc ciepl na – 447 MWt. Obec -
nie elek tro cie płow nie PKE są pod sta wo wym źró dłem cie pła
dla sto li cy Pod be ski dzia. Urzą dze nia EC1, ze wzglę du
na zgło sze nie do „de ro ga cji na tu ral nej” wszyst kich za in sta -
lo wa nych ko tłów, za koń czą pra cę w 2011 ro ku.

Przy za cho wa niu mo cy ciepl nej EC2 na obec nym po zio mie
– zmo der ni zo wa na zo sta nie EC1. PKE od two rzy jej moc wy -
twór czą do po zio mu do ce lo we go za po trze bo wa nia na cie pło
Biel ska -Bia łej. Sza cu je się, że w 2011 ro ku bę dzie ono wy no -
sić 328 MWt. Usta lo no rów nież, że pa li wem pod sta wo wym
zmo der ni zo wa nej elek tro cie płow ni po zo sta nie wę giel ka -
mien ny.

PKE zo bo wią zał się w po ro zu mie niu do lo ka li za cji no we go
źró dła w miej scu EC1 oraz spo rzą dze nia do 31 gru dnia
2007 ro ku stu dium wy ko nal no ści in we sty cji wraz z ana li zą jej
opła cal no ści. Ko niecz ne sta nie się rów nież za war cie umo wy
wie lo let niej z PK Ther ma na do sta wę cie pła.

Wkrót ce de cy zja
Pro ste wy li cze nie po ka zu je, że po od da niu no we go blo ku

w Ła gi szy oraz po wy bu do wa niu jed no stek w Biel sku -Bia łej,
Kę dzie rzy nie -Koź lu i Ru dzie Śla skiej do zre ali zo wa nia pla nu
od bu do wy 2260 MW mo cy kon cer no wi bę dzie bra ko wać
oko ło 1000 MW. Obec nie w fir mie trwa ją pra ce, któ re ma ją
wska zać opty mal ne miej sce do bu do wy tak po tęż nej jed -
nost ki. – Roz wa ża na jest lo ka li za cja w kil ku miej -
scach, oczy wi ście bie rze my pod uwa gę na sze
za kła dy. De cy zję w tej spra wie po dej mie my
w cią gu kil ku mie się cy – in for mu je pre zes
Jan Kurp.

Pa weł Gnia dek

Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny SA, wcho dzą cy
w skład Tau ron Pol ska Ener gia SA, jest dru gim
pod wzglę dem wiel ko ści pro du cen tem ener gii w kra ju
(4952,7 MWe, 2399,7 MWt) – fir ma dys po nu je 14-proc.
udzia łem w kra jo wej mo cy za in sta lo wa nej elek trycz nej
i 16-proc. ryn kiem pro duk cji cie pła w wo je wódz twie ślą -
skim.

Tau ron Pol ska Ener gia SA roz po czął dzia łal ność
9 ma ja 2007 ro ku, kie dy – zgod nie z rzą do wym „Pro gra -
mem dla elek tro ener ge ty ki” – wnie sio no do spół ki ak cje:
Ener gii Pro SA, Enio nu SA, Po łu dnio we go Kon cer nu
Ener ge tycz ne go SA i Elek trow ni Sta lo wa Wo la SA. Tau -
ron jest pod mio tem obej mu ją cym swo im dzia ła niem
17 proc. po wierzch ni kra ju. Spół ka jest dru gim pod wzglę -
dem wiel ko ści pro du cen tem ener gii elek trycz nej w Pol sce
oraz li de rem pod wzglę dem sprze da ży ener gii za rów no
dla klien tów kor po ra cyj nych, jak i in dy wi du al nych.

Weso³ych Świ¹t
Bożego Narodzenia
pomyślnego Nowego
Roku 2008
wszystkim
Klientom
i Partnerom

życzy
Po³udniowy
Koncern
Energetyczny

Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny SA
ul. Lwow ska 23
40-389 Ka to wi ce
tel. (+48 32) 731 20 00
fax (+48 32) 731 21 02
e-ma il: pke@pke.pl
www.pke.pl

Chłodnia bloku 460 MW w Będzinie
zdecydowanie góruje
nad urządzaniami
„starej”  Łagiszy



• Pa nie Pro fe so rze, spró buj my zdia gno -
zo wać stan i na kre ślić per spek ty wy pol -
skiej elek tro ener ge ty ki?

– Na jej ak tu al ny stan rzu tu je bar dzo wie -
le róż no rod nych czyn ni ków na tu ry tech no -
lo gicz nej, eko no micz nej, po li tycz nej, spo -
łecz nej, co jest czę sto przed mio tem wie lu
dys ku sji po li ty ków, de cy den tów go spo dar -
czych, czy eko lo gów. Bar dzo so bie ce nię
i wy ra żam oso bi ste za do wo le nie z te go fak -
tu, że w tej chwi li kwe stie zwią za ne z ener -
ge ty ką znaj du ją spo łecz ny od dźwięk, bę dąc
przed mio tem wie lu ana liz i po le mik. Po -
trze ba nie uświa do mio na nie jest po trze bą,
a sko ro do szli śmy do jej iden ty fi ka cji, to
miej my na dzie ję, że pol skie śro do wi ska na -
uko wo -tech nicz ne bę dą mo gły na szer szym
oby wa tel skim fo rum, niż do tych czas, za po -
znać opi nię pu blicz ną ze skom pli ko wa ny mi
me an dra mi po li ty ki ener ge tycz nej i wy ar ty -
ku ło wać swo je po glą dy i tym sa mym mieć
na tym po lu swój po zy tyw ny wkład w roz -
wój pol skiej elek tro ener ge ty ki. Bie żą ca sy -
tu acja zmu sza nas do te go, że po win ni śmy
w tych dys ku sjach zwró cić przede wszyst -
kim bacz ną uwa gę na pro ble my tech no lo -
gicz ne, eko lo gicz ne i roz wo ju ryn ku. Ak tu -
al nie bar dzo istot nym za gad nie niem pol -
skie go sek to ra wy twa rza nia elek trycz no ści
jest wy so ki sto pień wy czer pa nia ży wot no -
ści więk szo ści blo ków ener ge tycz nych.
Znacz na ich ilość jest eks plo ato wa na od po -
nad 30 lat. Po nad to za znacz my fakt du żej
mo no ton no ści tech no lo gicz nej, oko ło 60
blo ków ma tę sa mą struk tu rę tech no lo gicz -
ną. Na to na kła da się ich sto sun ko wo ni ska
efek tyw ność ter mo dy na micz na w po rów -
na niu do ofe ro wa nych obec nie tech no lo gii
ener ge tycz nych. A tym cza sem na sza ener -
ge ty ka cha rak te ry zu je się ni ską dy na mi ką
po dej mo wa nia pro jek tów mo der ni za cyj -
nych i przy go to wa nia do od bu do wy mo cy.
• Po mi mo fak tu re ali za cji du żych in no -

wa cyj nych in we sty cji w elek trow niach:
Pąt nów, Beł cha tów i Ła gi sza?

– Je śli sza cu je się, iż wzglę dy kon ku ren -
cyj no ści i wy mo gi eko lo gicz ne spra wią, że

do ro ku 2020 na le ża ło by wy mie nić w kra -
jo wym sek to rze ener ge ty ki, na wet 80% ist -
nie ją cych blo ków, to wy szcze gól nio ne
przez pa na in we sty cje, bę dą ce no ta be ne
bar dzo am bit ny mi i cie ka wy mi za da nia mi
z czy sto in ży nier skie go punk tu wi dze nia,
nie są w sta nie zna czą co wpły nąć na po pra -
wę sta nu pol skie go sek to ra wy twa rza nia
elek trycz no ści. Po mi mo, iż są to bez -
sprzecz nie du że in we sty cje blo ko we,
a szcze gól ne go zna cze nia na bie ra bu do wa
blo ku 460 MW w PKE w Elek trow ni Ła gi -
sza. Jest to bo wiem pierw sza w świe cie in -
sta la cja z ko tłem flu idal nym na nad kry -
tycz ne ci śnie nie pa ry.
• Za tem ja ka tech no lo gia po win na do -

mi no wać w kra jo wej ener ge ty ce, aby za -
pew nić roz wój go spo dar czy Pol ski, jej bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne i unij ne wy ma -
ga nia ochro ny śro do wi ska?

– Je ste śmy obec nie świad ka mi istot nych
prze war to ścio wań ce lów i stra te gii w ob -
sza rze wy twa rza nia ener gii. Ale na wet po -
mi ja jąc sy tu ację pa li wo wą w na szym kra -
ju w dal szej i bliż szej przy szło ści, a nie
jest ona prze cież tak do koń ca ja sna (bio -
rąc pod uwa gę cho ciaż by roz bież ność opi -
nii, co do oce ny na szych za so bów wę gla)
sto ję na sta no wi sku, że ener ge ty ka wę glo -
wa, któ ra jest u nas do mi nu ją ca, bę dzie
roz wi ja na w Pol sce nie za leż nie na wet
od te go, na jak dłu go star czy nam wę gla
z kra jo wych ko palń. Wiel kość błę du do ty -
czą ce go oce ny za pa sów pol skie go wę gla
nie jest w tym mo men cie naj waż niej sza.

Ma le ją cych za so bów wę gla kra jo we go nie
uwa żał bym za prze szko dę w roz wo ju no -
wo cze snych tech no lo gii wę glo wych. Je śli
któ ryś z wiel kich in we sto rów bę dzie
chciał bu do wać elek trow nię na Wy brze żu,
to i tak nie bę dzie za pew ne ko rzy stał z wę -
gla ślą skie go, ale z wę gla, któ ry bę dzie
tań szy i do star cza ny na miej sce – lo co je -
go elek trow nia. Zde cy du je tu czyn nik eko -
no micz ny. 
• Czy nie na ra zi my się na za rzut, że pre -

fe ru je my wy łącz nie ener ge ty kę opar tą
o wę giel?

– Uwa żam, że każ da tech no lo gia ener ge -
tycz na ma swój okre ślo ny po ten cjał i na le -
ży do strze gać wa lo ry i atu ty wszyst kich,
ale kry te ria oce ny mu szą być ja sne. Dy -
wer sy fi ka cja źró deł i tech no lo gii jest za -
wsze za sad ni czą kwe stią i dla wła ści wie
pro wa dzo nej po li ty ki ener ge tycz nej jest
wręcz nie odzow na. Roz wój wszyst kich
opcji po kry wa nia po trzeb ener ge tycz nych
jest pod sta wą zrów no wa żo ne go roz wo ju
i za pew nie nia bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go. Dla te go nie moż na po mi jać źró deł
od na wial nych ma ją cych do ode gra nia swo -
ją wy so ce po ży tecz ną ro lę. Ener ge ty ka
wod na ze wzglę du na zbyt ma łą ilość cie -
ków wod nych speł nia ją cych wa run ki
do po zy ski wa nia ener gii elek trycz nej,
w Pol sce nie mo że li czyć na gwał tow ny
roz wój. A po zo sta łe spo so by po zy ski wa nia
ener gii ze źró deł od na wia nych są nie ste ty
źró dła mi o tzw. ni skiej gę sto ści ener ge -
tycz nej. I tu po wsta je okre ślo na trud ność,
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bę dą ca po wo dem wy so kie go kosz tu ge ne -
ra cji elek trycz no ści. OŹE są dzi siaj na dal
sto sun ko wo dro gie i dla te go na po ty ka ją
w swym roz wo ju na ba rie rę. Je śli na stą pił -
by tak istot ny po stęp tech no lo gicz ny, że ce -
na ge ne ra cji elek trycz no ści z tych źró deł
wy raź nie ule gła by ob ni że niu, wte dy ich
udział w ogól nym bi lan sie ener ge tycz nym
kra ju bę dzie na pew no więk szy. Peł ne
uwzględ nie nie kosz tów ze wnętrz nych
w ana li zach eko no micz nych tech no lo gii
ener ge tycz nych zwięk szy kon ku ren cyj -
ność OŹE. Pa mię taj my, iż w sto sun ku
do OŹE mu si my sto so wać me to dę oce ny
dla ca łe go cy klu ży cia da nej tech no lo gii tj.
od pro duk cji urzą dzeń, spo so bów po zy ski -
wa nia pa li wa, do pro duk cji i prze sy łu elek -
trycz no ści. Bez te go ra chun ku na sze oce ny
nie od zwier cie dla ją zło żo nych pro ble mów
zwią za nych z na kła da mi, efek ta mi, zy ska -
mi itd. Jed nak OŹE nie mo gą i na pew no
nie przej mą wszyst kich funk cji, ja kie speł -
nia ją du że źró dła wy twa rza ją ce ener gię
elek trycz ną, w tym wę glo we i ga zo we.

Każ da ze sto so wa nych tech no lo gii ma
swój okre ślo ny po ten cjał roz wo jo wy
i rów nież – co zro zu mia łe – apli ka cyj ny.
Je śli cho dzi o apli ka cje nie któ rych tech no -
lo gii mu si my po cze kać, za nim uzy ska ją
one peł ną doj rza łość ko mer cyj ną. In we stor
nie do ko na za ku pu tech no lo gii nie prze ko -
naw szy się, że cha rak te ry zu je się ona peł -
ną go to wo ścią eks plo ata cyj ną. Ta kie tech -
no lo gie, jak np. nad kry tycz ne blo ki wę glo -
we już ją osią gnę ły i cha rak te ry zu ją się
m.in. du żą nie za wod no ścią. A już po wsta -
je ko lej na ge ne ra cja ak tu al nie spraw dza na
w blo kach de mon stra cyj nych na pa ra me -
try ul tra -nad kry tycz ne. Wła ści wie z ra cji
na wa gę za gad nie nia war to by ło by osob no
omó wić tech no lo gię ener ge tycz ne go wy -
ko rzy sta nia wę gla w ukła dach ga zo wo -pa -
ro wych zin te gro wa nych z pro ce sem ci -
śnie nio we go spa la nia (I gru pa) oraz zga zo -
wa nia wę gla, w tym ukła dy z de kar bo ni za -
cją pa liw (II gru pa). Nie spo sób przy naj -
mniej nie od no to wać ten den cji wi docz nej
w ostat nim cza sie w Eu ro pie, uwi dacz nia -
ją cej się we wzro ście zna cze nia tech no lo -
gii zga zo wa nia pa liw od pa do wych dla pro -
duk cji elek trycz no ści. Do brym przy kła -
dem za rów no w za kre sie mo de lu mo der ni -
za cji ener ge ty ki, jak i wpro wa dza nia in no -
wa cyj nych roz wią zań są Niem cy. Tam się
roz wi ja wie le tech no lo gii za rów no od na -
wial nych, jak i tech no lo gii du żych mo cy.
Ist nie je tam jed nak spój ność po li ty ki w ca -
łym pań stwie do ty czą ca za rów no kre owa -
nia pro gra mów ba daw czych, jak i ska li in -
we sty cji.
• Zna mien ne, iż w Niem czech nie od -

cho dzi się od tech no lo gii kon wen cjo nal -
nych i spraw nie mo der ni zu je sta re elek -
trow nie?! 

– Fak tycz nie, tam pro ce sy mo der ni za -
cyj ne prze bie ga ją bar dzo spraw nie. Kon -

wen cja wy wia du unie moż li wia bliż sze za -
pre zen to wa nie szcze gó łów tech nicz nych
zwią za nych z blo kiem kon den sa cyj nym
i opty ma li za cją obie gu ciepl ne go umoż li -
wia ją cą uzy ska nie spraw no ści rzę du
47–47,5% dla blo ków z mo kry mi chłod nia -
mi ko mi no wy mi. Ale mu szę za pro te sto -
wać, kie dy tech no lo gie wę glo we du żej mo -
cy na dal trak tu je się ja ko kla sycz ne, tra dy -
cyj ne tech no lo gie kon wen cjo nal ne. Jest
tam za sto so wa nych obec nie tak du żo no -
wa tor skich, in no wa cyj nych roz wią zań
zwią za nych z istot nym pod nie sie niem
spraw no ści, że tak na praw dę są to już no -
wo cze sne tech no lo gia zu peł nie no wej ge -
ne ra cji.
• W spo łecz nym od bio rze ener ge ty ka,

w tym zwłasz cza opar ta na wę glu, bę dzie
do brze oce nia nia, je śli po tra fi sku tecz nie
ogra ni czyć swój ujem ny wpływ na stan
śro do wi ska na tu ral ne go!

– Sto imy te raz przed na stęp nym wy zwa -
niem, któ re go w Pol sce chy ba nie do strze -
ga my w peł ni – a na pew no ze wzglę du
na je go ska lę – w stop niu do sta tecz nym.
Mam na my śli wła śnie ogra ni cze nie wzro -
stu emi sji dwu tlen ku wę gla oraz in nych ga -
zów de cy du ją cych o ocie ple niu kli ma tu.
Wy da je się, że nasz kraj bez naj mniej szej
zwło ki po wi nien przejść z pa syw nej do ak -
tyw nej po li ty ki w za kre sie re duk cji dwu -
tlen ku wę gla. Al ter na ty wą jest utra ta kon -
ku ren cyj no ści i ob ni że nie spraw no ści go -
spo dar ki, po zo sta nie po za współ cze śnie
obo wią zu ją cy mi stan dar da mi eko lo gicz ny -
mi oraz ja ko ści ży cia. 
• Przy szłość na le ży do tech no lo gii ze ro -

emi syj nych?
– Fi lo zo fia ze ro emi syj nych tech no lo gii

po łą czo na z ko niecz no ścią za pew nie nia
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju
i roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go wy -
ma ga in ne go spoj rze nia na pla no wa nie
i opty mal ne wy ko rzy sta nie do stęp nych za -
so bów. A tech nicz ne pod nie sie nie spraw -
no ści wy twa rza nia ener gii elek trycz nej to
na tu ral ny spo sób na ogra ni cze nia tej emi -
sji. Obok ze ro emi syj nych tech no lo gii wę -
glo wych i ga zo wych rów no le gle bę dzie my
mu sie li upo wszech nić tech no lo gie zwią za -
ne z za sto so wa niem wo do ru w dzie dzi nie
trans por tu, roz wi jać tech no lo gie bio pa liw
oraz te zwią za ne z bio se kwe stra cją i wy -
chwy tem oraz ma ga zy no wa niem dwu tlen -
ku wę gla. Do te go do cho dzi kwe stia ak -
tyw nej pro mo cji OŹE oraz roz wo ju tech -
no lo gii ją dro wych i ga zo wych w Pol sce.
Je śli w roz wo ju ener ge ty ki na świe cie
i w Pol sce wzra stać bę dzie udział ener ge ty -
ki ją dro wej, to pro blem emi sji ga zów cie -
plar nia nych bę dzie ła go dzo ny. Stąd wa ga
de cy zji zwią za na ze współ uczest nic twem
w bu do wie elek trow ni ją dro wej na Li twie
i pod ję cie, jak naj szyb szej de cy zji, co
do in we sty cji w ener ge ty kę ją dro wa już
na te re nie Pol ski.

Nie ste ty, w dzie dzi nie elek tro ener ge ty ki
wie lu ko niecz nych de cy zji re ali za cyj nych
na dal nie ma, i wciąż wie le kwe stii po zo -
sta je na po zio mie dys ku sji. Stra te gia ener -
ge tycz na Pol ski do 2030 ro ku jest w trak cie
kon sul ta cji. We dług mnie ten ho ry zont cza -
so wy jest sto sun ko wo krót ki. Bez pod sta -
wo wych usta leń nie mo że my ra cjo nal nie
pla no wać i pra co wać nad roz wo jem sek to -
ra ener ge tycz ne go.
• Ener ge ty ka ko rzy sta dzi siaj z do rob ku

tak wie lu in nych dys cy plin na uko wych,
wy ma ga więc in ter dy scy pli nar ne go po dej -
ścia!

– Ma jąc w tym ro ku na Po li tech ni ce Ślą -
skiej wy kład in au gu ra cyj ny, za koń czy łem
go wła śnie stwier dze niem, ze każ dy z wy -
dzia łów na szej uczel ni znaj dzie swe istot ne
i w peł ni sa tys fak cjo nu ją ce miej sce, je śli
cho dzi o ba da nia na rzecz no wych tech no -
lo gii w ener ge ty ce. Na tu ral ną ko le ją rze czy
ślą skie śro do wi sko na uko we ma już dłu gie
tra dy cje w dzie dzi nie współ pra cy na rzecz
roz wo ju elek tro ener ge ty ki i ist nie je pew na
lo gicz na i me ry to rycz na spój ność wy dzia -
łów w za kre sie roz wi ja nia ba dań no wych
tech no lo gii ener ge tycz nych. Je stem też, co
do te go prze ko na ny, iż nie tyl ko ślą skie
śro do wi sko na uko we, ale ca ła na uka pol -
ska in gre mio, w peł ni do ce nia wa gę po -
znaw czą i go spo dar czą pro ble ma ty ki zwią -
za nej z wy twa rza niem, prze sy łem i użyt ko -
wa niem ener gii. Na uka pol ska pró bo wa ła
w mia rę szyb ko do strzec to, co moż na osią -
gnąć w wy ni ku sto so wa nia no wych tech -
no lo gii. Rów nież waż ne jest do strze że nie
tych pro ble mów przez MNiSZW i uru cho -
mie nie w ostat nim okre sie pro jek tów za -
ma wia nych np. „Nad kry tycz ne blo ki wę -
glo we”. Chce my przy go to wać śro do wi sko
nie tyl ko na uko we, ale śro do wi sko ener ge -
ty ków do po dej mo wa nia pro ble mów, któ re
się wią żą z wpro wa dze niem blo ków już nie
tyl ko na pa ra me try nad kry tycz ne, ale i ul -
tranad kry tycz ne. Mu si my też przy go to wać
okre ślo ny po ten cjał ba daw czy, aby brać
ak tyw ny udział w re ali za cji pro jek tów mię -
dzy na ro do wych. Mam na my śli m.in. pro -
jek ty zwią za ne z ener ge ty ką wo do ro wą,
po nad to pro gra my bio ma sy, ale oczy wi ście
nie tyl ko. Na le ży bo wiem mieć na uwa dze,
iż kwe stie zróż ni co wa nia (i w prak ty ce za -
sto so wa nia) in no wa cyj nych tech no lo gii
wy twa rza nia elek trycz no ści i cie pła są na -
stęp stwem wiel ko ści za so bów, ich gę sto ści
ener ge tycz nej, kry te riów eko lo gicz nych,
uwa run ko wań ryn ko wych oraz spo łecz -
nych i po li tycz nych. Do śro do wi ska na uko -
we go i in ży nier skie go na le ży opra co wa nie
i wpro wa dze nie no wych tech no lo gii, któ re
w spo sób opty mal ny bę dą słu żyć zrów no -
wa żo ne mu roz wo jo wi go spo dar cze mu,
przy po sza no wa niu śro do wi ska przy rod ni -
cze go, któ re go prze cież my rów nież je ste -
śmy in te gral ną cząst ką.
• Dzię ku ję za in te re su ją cą roz mo wę. 

INWESTYCJE W POLSKIEJ ELEKTROENERGETYCE

21



PREZENTACJE

22

Hi sto ria tej kon den sa cyj nej, blo ko wej
elek trow ni roz po czę ła się w dru giej
po ło wie lat 60. mi nio ne go wie ku, kie -
dy za pa dła de cy zja o jej bu do wie

na obrze żach Ryb ni ka. W grud niu ro ku 1972
uru cho mio no pierw szy blok ener ge tycz ny.
W ro ku na stęp nym od da no do eks plo ata cji
dwa ko lej ne. Nie ba wem też na stęp ny. A w ro -
ku 1978 od da no do eks plo ata cji, aż czte ry tur -
bo ze spo ły. Tym sa mym Elek trow nia Ryb nik
sta ła się naj więk szą (i tak jest do tej po ry)
elek trow nią na Gór nym Ślą sku i tak że jed ną
z naj więk szych w Pol sce. Moc za in sta lo wa na
wy no si 1755 MW, a rocz na pro duk cja ener gii
elek trycz nej brut to to 10 080 GWh, co sta no -
wi po nad 7 pro cent ener gii elek trycz nej wy -
twa rza nej w kra ju. Elek trow nia cha rak te ry zu -
je się bar dzo du żą dys po zy cyj no ścią a jej awa -
ryj ność wy no si (1,6%). Pra cu jąc na wę glu ka -
mien nym, rocz nie zu ży wa się tu oko ło 4 mln
ton wę gla.

Utwo rzo ny przy elek trow ni sztucz ny zbior -
nik wod ny o po wierzch ni 550 hek ta rów, po -
tocz nie na zwa ny je zio rem Ryb nic kim jest też
świet nym miej scem do upra wia nia spor tów
wod nych, zna ko mi tym miej scem do re kre acji
dla za ło gi i jej ro dzin oraz miesz kań ców Ryb -
ni ka. Każ de mu przy by wa ją ce mu do elek trow -
ni trud no już z da le ka nie za uwa żyć dwóch
ogrom nych chłod ni ko mi no wych oraz trzech
ko mi nów, z któ rych naj wyż szy ma 300 me -
trów wy so ko ści. I jest naj wyż szą te go ty pu bu -
dow lą w Eu ro pie, obok ko mi na w elek trow ni
Ja worz no. 

Dziś Elek trow nia „Ryb nik” S.A. na le ży
do czo łów ki przed się biorstw ener ge tycz nych

w Pol sce, pro du ku jąc czy stą ener gię elek -
trycz ną z za cho wa niem wy so kiej spraw no ści
i dys po zy cyj no ści urzą dzeń, ma jąc na kon cie
licz ne, uho no ro wa ne pre sti żo wy mi na gro da -
mi, suk ce sy w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska
na tu ral ne go w wy ni ku sta łej re duk cji za nie -
czysz czeń. I od ra zu do daj my, iż te ewi dent ne
suk ce sy wy twór cze oraz te na ni wie eko lo -
gicz nej osią gnię te zo sta ły w sy tu acji, kie dy,
po pierw sze – elek trow nia nie ma jąc za war -
tych kon trak tów dłu go ter mi no wych nie mo gła
czer pać z te go ty tu łu oczy wi stych dla in nych
pod mio tów ener ge tycz nych bo nu sów. Er go!
Sy tu ację Elek trow ni „Ryb nik” S.A. na ryn ku
ener gii na pew no nie uła twia ją ma ło czy tel ne,
że po słu ży my się tu eu fe mi zmem, że by nie na -
pi sać wprost nie spra wie dli we po dzia ły li mi -
tów emi sji dwu tlen ku wę gla.

Zgod ność de kla ra cji
z fak ta mi

Wie le pod mio tów go spo dar czych w sek to -
rze elek tro ener ge tycz nym – for mu łu jąc swo ją
mi sję – w tro sce o swój ima ge pod kre śla
szcze gól ną dba łość o śro do wi sko oraz fakt
funk cjo no wa nia w zgo dzie z ideą zrów no wa -
żo ne go roz wo ju. Nie wszyst kie jed nak przed -
się bior stwa ener ge tycz ne mo gą się po szczy cić
osią gnię cia mi na tym po lu pro por cjo nal ny mi
do mar ke tin go wych za bie gów. W Elek trow ni
Ryb nik nie jest to za bieg z ob sza ru pu blic re la -
tions, lecz kon se kwent na re ali za cja ra cjo nal -
nej kon cep cji. W jej wy ni ku sto pień (m. in.)
uty li za cji po pio łu i żuż la wy no si... 100%. Jed -
nym z głów nych przed się wzięć in we sty cyj -
nych ostat nich lat by ło wy bu do wa nie od pod -

staw Za kła du Od zy sku Wę gla „ZO WER”
w Czer wion ce -Lesz czy nach. Dzię ki cze mu
śro do wi sko na tu ral ne Gór ne go Ślą ska jest
czyst sze, a elek trow nia ma do dat ko we źró dło
ta nie go pa li wa.

Mgr inż. Je rzy Cha chu ła, pre zes Za rzą du
i dy rek tor na czel ny pod kre śla, iż Elek trow nia
„Ryb nik” S.A. nie po zo sta je obo jęt na na pro -
ble my lo kal nej spo łecz no ści. I tu rów nież fak -
ty mó wią sa me za sie bie. Wy star czy po roz ma -
wiać w re gio nie, aby prze ko nać się, jak wy so -
ce po zy tyw nie oce nia na jest z ra cji swo je go
za an ga żo wa nia w roz wią zy wa nie miej sco -
wych pro ble mów go spo dar czych i spo łecz -
nych. Dla te go na Gór nym Ślą sku nie jest ko ja -
rzo na wy łącz nie z pro duk cją ener gii. Tym
chy ba cen niej sza jest ta opi nia, bo wiem gdy
roz po czy na no pro ces ko mer cja li za cji i na stęp -
nie pry wa ty za cji, po przez sprze daż ak cji kon -
sor cjum Elec tri te de Fran ce i Ener gie Ba -
den -Wurt tem berg nie bra kło gło sów prze -
strze ga ją cych przed zły mi skut ka mi spo łecz -
ny mi „wil cze go ka pi ta li zmu”, ma ją ce go ob ja -
wiać się w po sta ci skraj nie mer kan tyl nej na -
sta wio nej wy łącz nie na du ży i szyb ki zysk,
nie li cze nia się z kosz ta mi spo łecz ny mi trans -
for ma cji go spo dar czej, w tym bra ku dba ło ści
o za ło gę oraz nie chę ci do in we sty cji w no we
tech no lo gie. Mi nio ny i ak tu al ny czas po ka za -
ły, iż pe sy mi stycz ne pro gno zy go spo dar cze
i spo łecz ne się nie spraw dzi ły.

Fak ty mó wią za sie bie
Zna ne po wszech nie po wie dze nie, że z fak -

ta mi się nie dys ku tu je, po win no zo stać uzu peł -
nio ne jed ną tyl ko uwa gą, o ile oczy wi ście
przed tem owe fak ty zo sta ną upu blicz nio ne.
Za tem po daj my te pod sta wo we. Elek trow nia
„Ryb nik” S.A. wraz z Fun da cją Eko term Si -
le sia za ini cjo wa ła pro gram re wi ta li za cji lo kal -
ne go ryn ku pra cy oraz pod nie sie nia ak tyw no -
ści go spo dar czej re gio nu. Mię dzy in ny mi
za po śred nic twem po wo ła nej w 2004 ro ku
Fun da cji Elek trow ni” Ryb nik” wspie ra ne są
róż ne go ro dza ju przed się wzię cia zwią za ne
z edu ka cją, oświa tą, kul tu ra i spor tem. Go dzi
się ko niecz nie pod kre ślić, że dzia łal ność tej
fun da cji nie sku pia się wy łącz nie na po mo cy
zwią za nej z or ga ni za cją cza su wol ne go, a więc
kul tu rze i re kre acji, ale ofen syw nie wy cho dzi
na prze ciw po trze bom lu dzi wy ma ga ją cych
pro fe sjo nal nej opie ki re ha bi li ta cyj nej oraz po -
ma ga oso bom nie peł no spraw nym, jak też sta -
ra się w róż nych for mach nieść po moc i ulgę
lu dziom po krzyw dzo nym przez los. Sys te ma -
tycz nie też udzie la na jest po moc Fun da cji
Roz wo ju Kar dio chi rur gii i Gór no ślą skie go
Cen trum Re ha bi li ta cji „Rep ty”.

Nie daw no, na przy kład, prze ka za no no wo -
cze sny am bu lans re ani ma cyj ny Mer ce des
Sprint, z peł nym wy po sa że niem me dycz nym

Jakość generuje sukces



na po trze by Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li -
stycz ne go nr 3 w Ryb ni ku.

Pra cow ni cy – naj więk szy
ka pi tał fir my

Pre zes Je rzy Cha chu ła, po dob nie jak wi ce -
pre zes Pas cal De lot, dy rek tor do spraw roz -
wo ju – czło nek Za rzą du, Man fred Er sing
i po zo sta li człon ko wie Za rzą du oraz dy rek to -
rzy zgod nie za zna cza ją, że osią ga ne ce le zwią -
za ne ze zwięk sze niem sprze da ży i umac nia -
niem po zy cji fir my na ryn ku moż li we są
do osią gnię cia wy łącz nie dzię ki za an ga żo wa -
niu wszyst kich pra cow ni ków elek trow ni. Pra -
cow ni cy sta no wi li, i za wsze bę dą sta no wić
– ak cen tu je Je rzy Cha chu ła – naj więk szy ka pi -
tał na szej fir my. Elek trow nia przy wią zu je
ogrom ną wa gę do kom pe ten cji pra cow ni ków,
bo od ich umie jęt no ści i ska li pro fe sjo na li zmu

za le ży fi nal ny suk ces. Na stę pu je tu jak że ko -
niecz ne sprzę że nie zwrot ne. W elek trow ni or -
ga ni zo wa ne są kur sy, szko le nia, czym zresz tą
z du żym po wo dze niem zaj mu je się spe cjal na
jed nost ka or ga ni za cyj na, ja ką jest Wy dział
Roz wo ju i Szko le nia Kadr. Je śli pra cow ni cy
de cy du ją się na uzu peł nie nie wy kształ ce nia
na po zio mie śred nim, czy wyż szym kosz ty
z tym zwią za ne po no si nie za in te re so wa ny,
ale... pra co daw ca. Za tem w elek trow ni pra -
cow ni cy uczą się po no sząc ogra ni czo ne kosz -
ty z tym zwią za ne lub uczą się bez płat nie. Nie
dzi wi, iż elek trow nia zo sta ła uho no ro wa na
sta tu et ką Fun da cji im. Hu go Koł łą ta ja za wie -
lo let nią ak tyw ną współ pra cę i dzia łal ność
na rzecz wy bit nie uzdol nio nych stu den tów.

Ja kość na gro dzo na
W 2003 ro ku Elek trow nia „Ryb nik” S.A.

zna la zła się na dru gim za szczyt nym miej scu
na li ście naj bar dziej efek tyw nych przed się -
biorstw in fra struk tu ral nych w Pol sce. Li sta
przy go to wa na zo sta ła m.in. we współ pra cy
z na ukow ca mi z Pol skiej Aka de mii Na uk oraz
eks per ta mi z Cen trum In for ma cji Spo łecz no -
-Go spo dar czej MGPiPS. Moż na za dać by naj -
mniej nie re to rycz ne py ta nie, ja ka jest zda -
niem kie row nic twa na gra dza nej fir my re cep ta
na suk ces? Ale cząst kę tej od po wie dzi moż na
już uzy skać w tym mo men cie, kie dy wy star -
cza ją co do kład nie za po zna my się z... listą na -
gród uzy ska nych przez za ło gę elek trow ni,
wraz z za łą czo nym do niej pro to ko łem ju ry.

Na gro da „Zło ta ECO ENER GIA” przy zna -
na zo sta ła za opra co wa nie wła snej, chro nio nej
pa ten tem tech no lo gii In sta la cji Od siar cza nia
Spa lin me to dą su chą z na wil ża niem. Ty tuł „Li -
de ra Pol skiej Eko lo gii” przy zna ny przez Mi -
ni stra Śro do wi ska tra fił do elek trow ni za wła -
sną opa ten to wa ną in sta la cję od siar cza nia spa -
lin. Na gro da „Czar ny Dia ment” oraz laur
w kon kur sie „Tro fea Zrów no wa żo ne go Roz -
wo ju” to efekt zre ali zo wa nia wła sne go pro jek -
tu bu do wy Za kła du Od zy sku Wę gla „ZO WER”.
Li sta jest dłu ga, a wśród ostat nich na gród nie
spo sób nie wy mie nić ostat nich lau rów w po sta -
ci: Zło te go Li ścia Suk ce su (2005) oraz Ce za -
ra Ślą skie go Biz ne su (2006).

In we sty cje
pro eko lo gicz ne

Pre sti żo wy Zło ty Liść Suk ce su 2005 w ka te -
go rii naj więk szych in we sty cji w za kre sie
ochro ny śro do wi ska zo bo wią zu je. Tak, jak zo -
bo wią zu je rów nież na gro da „Pan te on Pol skiej
Eko lo gii” za wdro że nie sys te mu za rzą dza nia
śro do wi sko we go zgod nie z wy mo ga mi okre -
ślo ny mi w nor mie ISO 14001. Za tem – nic
dziw ne go – że ko lej ną nie zwy kle waż ną in we -
sty cją pro eko lo gicz ną jest obec nie re ali zo wa na
bu do wa in sta la cji Mo kre go Od siar cza nia Spa -
lin w Elek trow ni „Ryb nik” S.A. Pro jekt zy skał
po zy tyw ną opi nię, dzię ki cze mu mo że być
w zna czą cej czę ści fi nan so wa ny ze środ ków
NFO ŚIGW w War sza wie w ra mach Sek to ro -
we go Pro gra mu Wzrost Kon ku ren cyj no ści

Przed się biorstw oraz m.in. środ ków NFO ŚiGW
w Ka to wi cach. Ska la te go przed się wzię cia jest
du ża, a koszt sza co wa ny na 230 mln PLN. Bra -
ku ją ce do peł ne go fi nan so wa nia in we sty cji pie -
nią dze po cho dzić bę dą ze środ ków wła snych
elek trow ni. Waż ne jest ze wszech miar to, że
po za koń cze niu tej wła śnie du żej in we sty cji
elek trow nia bę dzie speł niać nie zwy kle ostre
wy ma ga nia prze pi sów unij nych w za kre sie
emi sji z du żych źró deł spa la nia, ja kie bę dą obo -
wią zy wać w UE po ro ku 2017. 

W elek trow ni nie moż na też za nie dbać
oczy wi ście prze pro wa dza nia mo der ni za cji
w za kre sie ge ne ro wa nia ener gii elek trycz nej.
Stąd m.in. prze pro wa dzo ne mo der ni za cje tur -
bin i ge ne ra to rów. Kwe stie mo der ni za cji na -
bie ra ją bar dzo du że go zna cze nia dla elek trow -
ni. Na le ży pa mię tać, iż czas pra cy blo ków wy -
no si już bli sko 270 000 h. Chcąc re ali zo wać
stra te gię zwięk sza nia sprze da ży, przy po sza -
no wa niu śro do wi ska na tu ral ne go oraz – zgod -
nie z za sa da mi go spo dar ki ryn ko wej – two -
rzyć war tość dla wła ści cie li elek trow ni w po -
sta ci zwięk sza ją cych się do cho dów na le ży
mo der ni zo wać mo ce, roz bu do wy wać elek -
trow nię, ko rzy stać z no wych in no wa cyj nych
roz wią zań tech nicz nych.

Tej wła śnie stra te gii na rzecz in no wa cyj no -
ści do brze słu ży, m.in. sta ła współ pra ca
z ośrod ka mi na uko wy mi Ślą ska oraz in we sto -
wa nie w roz wój wła snej ka dry in ży nier skiej.
Nie daw no obec ny na ta kim spo tka niu prof.
Ta de usz Chmiel niak, prze wod ni czą cy Ko mi -
te tu Pro ble mów Ener ge tycz nych przy Pre zy -
dium Pol skiej Aka de mii Na uk skon sta to wał
w roz mo wie z pi szą cym te sło wa, iż pod czas
nie daw ne go spo tka nia w Elek trow ni Ryb nik
mógł się do wod nie prze ko nać, jak du żą wa gę
do ra cjo nal ne go roz wo ju, opar te go o naj now -
szą myśl tech nicz ną przy wią zu je wła śnie kie -
row nic two tej że elek trow ni. Bez uno wo cze -
śnie nia ener ge ty ki w Pol sce nie moż na kon ku -
ro wać go spo dar czo. Aby na sza go spo dar ka
mo gła być wy star cza ją co kon ku ren cyj na mu si
być za si la na przez rów nie no wo cze sną ener ge -
ty kę. A ta ka po wsta nie wte dy, je śli do bre, dłu -
go let nie do świad cze nia eks plo ata cyj ne za łóg
elek trow ni zo sta ną do brze wy ko rzy sta ne
na rzecz mo der ni za cji tech no lo gii. Do stęp
do czy stej i bez piecz nej ener gii bę dzie wa run -
ko wał dal szy roz wój cy wi li za cyj ny.

– W ryb nic kiej elek trow ni in we stu je my, aby
przy no sić zysk w wy mia rze spo łecz nym (dla
re gio nu) i czy sto fi nan so wym (dla ak cjo na riu -
szy). Ale są to – w pew nym sen sie – dwie stro -
ny te go sa me go me da lu. Chce my być po pro stu
kre atyw ni i w na szej kon cep cji roz wo ju – za -
zna cza pre zes Je rzy Cha chu ła – miej sce po cze -
sne zaj mu je in no wa cja tech no lo gicz na. Do -
tych cza so we osią gnię cia sta no wią nie zwy kle
sil ną, do dat ko wą mo ty wa cję do roz wo ju. A jest
ona wspar ta prze ko na niem, iż to naj lep sza, ra -
cjo nal na i spraw dzo na dro ga do speł nie nia za -
rów no ocze ki wań za ło gi, lo kal nej spo łecz no -
ści, jak i wła ści cie li elek trow ni.

Ma rek Biel ski
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JE RZY CHA CHU ŁA (lat 51) ukoń czył
stu dia na Wy dzia le Me cha nicz nym
Ener ge tycz nym Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach uzy sku jąc w 1981 r. dy -
plom ma gi stra in ży nie ra me cha ni ka
o spe cjal no ści sys te my i urzą dze nia
ener ge tycz ne. Jest też ab sol wen tem
stu diów po dy plo mo wych w za kre sie
dia gno sty ki tech nicz nej wir ni ko wych
ma szyn prze pły wo wych. Od po cząt ku
swej pra cy za wo do wej (od 1981 r.)
zwią za ny jest z Elek trow nią „Ryb nik”,
gdzie naj pierw od był staż wstęp ny
na sta no wi sku ma szy ni sty urzą dzeń
po moc ni czych – mły nów. Po zda niu
eg za mi nów kwa li fi ka cyj nych obej mu-
je ko lej ne sta no wi ska w hie rar chii
ener ge ty ki za wo do wej – za stęp cy dy -
rek to ra ds. roz wo ju i in we sty cji. Po
prze kształ ce niu Elek trow ni „Ryb nik”
w spół kę ak cyj ną zo sta je po wo ła ny
w 1996 r. na człon ka za rzą du i dy rek-
to ra ds. in we sty cji i roz wo ju. Od
26.08. 2000 r. peł ni funk cję Pre ze sa
Za rzą du Elek trow ni „Ryb nik” S.A. i jej
dy rek to ra na czel ne go. Jest człon kiem
Za rzą du Izby Go spo dar czej Ener ge ty -
ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz wi ce pre -
ze sem Za rzą du To wa rzy stwa Go spo -
dar cze go Pol skie Elek trow nie.



IX SYMPOZJUM
Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY
DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ

ENERGETYCZNYCH
Diagnostyka jako element systemu utrzymania

stanu technicznego urządzeń
Ustroń, Hotel BELWEDER, 3–5 października 2007 r.

IX Sym po zjum, któ re w dniach 3–5 paź dzier ni ka br od by ło się w Ustro niu w Ho te lu „Bel we der”

zgro ma dzi ło 160 uczest ni ków, przed sta wi cie li więk szo ści pol skich elek trow ni, elek tro cie płow ni, do -

staw ców urzą dzeń ener ge tycz nych, firm re mon to wych i dia gno stycz nych. Pod czas czte rech se sji

wy gło szo no 23 re fe ra ty.

Te go rocz ne Sym po zjum prze bie ga ło pod ha słem:

Dia gno sty ka ja ko ele ment sys te mu utrzy ma nia sta nu tech nicz ne go urzą dzeń
Pierw szą se sję, po dob nie jak w ubie głym ro ku, roz po czął re fe rat Her ber ta Ga bry sia. Z bar dzo du -

żej licz by da nych nt. ak tu al ne go sta nu sek to ra elek tro ener ge tycz ne go w Pol sce, w tym z ana li zy wie -

lo let nich tren dów wy ło nił się, po dob nie jak rok wcze śniej, pe sy mi stycz ny ob raz sek to ra. Nie tyl ko po -

szcze gól nych elek trow ni, ale tak że skon so li do wa nych grup ener ge tycz nych nie stać na bu do wa nie –

o własnych siłach – no wych źró deł za rów no ta kich, któ re mia ły by za stę po wać pla no wa ne do wy co -

fa nia z eks plo ata cji, jak rów nież ta kich, któ re mia ły by po więk szać po ten cjał pro duk cyj ny.



W re fe ra cie nie by ło in for ma cji nt. pro ble ma ty ki kosz tów utrzy ma nia

ist nie ją cych blo ków elek tro ener ge tycz nych. W elek trow niach do mi nu je

opi nia, że środ ki moż li we obec nie do prze zna cza nia na re mon ty są nie -

wy star cza ją ce. Szko da, że sto sun ko wo ma ło jest ana liz po świę co nych

te mu za gad nie niu, w szcze gól no ści trak tu ją cych łącz nie pro ble ma ty kę

tech nicz ną i eko no micz ną.

Pierw sza se sja, w któ rej wy gło szo no jesz cze 4 re fe ra ty po ka za ła, że

w szcze gól no ści w pol skich elek trow niach Gru py EdF i Vat ten fall He at

Po land (re fe ra ty Ro ma na Wojt kie wi cza z EC Kra ków SA oraz Mi cha ła
Her man na i Lesz ka Boj ka z Ve ten fall He at Po land SA) do utrzy ma nia

urzą dzeń ener ge tycz nych, w kon tek ście ko ja rze nia sta nu tech nicz ne go

obiek tu z wy ma ga ny mi czyn no ścia mi re mon to wy mi, pró bu je pod cho dzić

się w spo sób kom plek so wy i sys te mo wy.

W ko lej nej, dru giej se sji, za pre zen to wa li swo je re fe ra ty przed sta wi cie -

le Pro No vum. Re fe ra ty po świę co ne by ły no wym po dej ściom do oce ny

sta nu urzą dzeń (Je rzy Do bo sie wicz, Fi lip Kle pac ki, Woj ciech Mu rzy -
now ski), no wym tech no lo giom (Al fred Śli wa) i no wym me to dom ba -

daw czym (Krzysz tof Brunné).

Je rzy Trzesz czyń ski z Pro No vum – na wią zu jąc do ha sła te go rocz ne -

go Sym po zjum – przy po mniał w swo im wy stą pie niu, że opty mal ne kosz -

ty re mon tu, tj. naj niż sze z uwzględ nie niem rze czy wi stych po trzeb w za -

kre sie od two rze nia sta nu tech nicz ne go urzą dze nia, moż na za pew nić tyl -

ko wte dy, gdy pla no wa nie za kre sów re mon tów wy ni ka z pra wi dło wo wy -

ko na nej dia gno sty ki. Dla cze go nie za wsze się tak dzie je w prak ty ce, nie

po win no po zo sta wać py ta niem re to rycz nym. Je śli nie stać nas na bu do -

wę no wych źró deł po win ni śmy po stę po wać ra cjo nal nie w urzą dze nia mi,

któ re chy ba jesz cze przez wie le lat mo gą sta no wić pod sta wę pol skiej

elek tro ener ge ty ki.

Techniczno-ekonomiczne korzyści wynikające z odpowiedniego

skojarzenia diagnostyki i remontów zaprezentował Sła wo mir Raj ca
na przy kła dzie pra wie dwu dzie sto let nich do świad czeń Pro No vum,
ZRE Ka to wi ce SA i Elek trow ni Trbo vl je (Sło we nia).

Ostat nią, czwar tą se sję Sym po zjum wy peł ni ły, w więk szo ści, re fe ra ty

pre zen tu ją ce naj waż niej sze osią gnię cia i no we pro po zy cje firm: Con co
East, Ecol, Al stom Po wer, Pla sma Sys tem oraz Pro No vum. Wy stą pie -

nia przed sta wi cie li Al stom Po wer i Pro  No vum w naj więk szym stop niu

na wią zy wa ły do wio dą cej te ma ty ki IX Sym po zjum. Oby dwie fir my za de -

mon stro wa ły roz wią za nia po zwa la ją ce nie tyl ko na kom plek so we po dej -

ście do dia gno sty ki i ob słu gi tech nicz nej urzą dzeń, ale tak że na moż li -

wość zdal nej, w try bie on -li ne, re ali za cji nad zo ru nad ich sta nem tech -

nicz nym. Ta kie po dej ście bar dzo do brze wpi su je się w – zdo by wa ją cą

so bie co raz więk szą po pu lar ność i atrak cyj ność – fi lo zo fię utrzy ma nia

urzą dzeń, opar tą o ser wis do staw ców i wy spe cja li zo wa nych firm ser wi -

so wych oraz za rzą dza nie tech ni ką w gru pach ener ge tycz nych przy wy ko -

rzy sta niu, z praw dzi we go zda rze nia, cen trów za rzą dza nia.

Wy gło szo ne re fe ra ty pro wa dzą do waż nych, o prak tycz nym zna cze niu,

spo strze żeń i wnio sków:

• dia gno sty ka urzą dzeń ener ge tycz nych mo że być w co raz więk szym

stop niu re ali zo wa na w try bie on -li ne,

• du ża ilość in for ma cji do ty czą cych sta nu tech nicz ne go urzą dzeń

ener ge tycz nych – obec nie roz pro szo nych – mo że być, po ich se lek -

cji, zin te gro wa na przy za sto so wa niu od po wied nio za pro jek to wa nych

sys te mów dia gno stycz nych i apli ka cji eks perc kich,

• bez pro fe sjo nal nych sys te mów dia gno stycz nych i wła ści we go wy -

ko rzy sta nia wie dzy ja ką mo gą one za pew niać, nie ma szans na pla -

no wa nie opty mal nych bu dże tów na utrzy ma nie urzą dzeń,

• co raz bar dziej wi docz ną ba rie rą dla sto so wa nia opty mal nych stra te -

gii re mon to wych jest or ga ni za cja utrzy ma nia tech nicz ne go urzą dzeń

co wią że się ze sposobem zarządzania samymi elektrowniami oraz

grupami energetycznymi.

Utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go dłu go eks plo ato wa nych urzą dzeń po -

win no po sia dać zde cy do wa nie wyż szą niż obec nie ran gę i po ziom, nie

tyl ko dla te go, że jak na ra zie nie ma wa run ków do bu do wa nia no wych

źró deł, tak że dla te go, że po za ko niecz no ścią speł nie nia wy ma gań eko lo -

gicz nych nie ma istot nych ogra ni czeń tech nicz no -eko no micz nych aby,

więk szość z nich, na dal eks plo ato wać.



F ir ma UNI SERV Bu dow nic two Prze -
my sło we S.A. jest li de rem na ryn ku
bu do wy i mo der ni za cji chłod ni ener -
ge tycz nych i ko mi nów prze my sło -

wych. Jej po wsta nie i roz wój wią żą się z hi -
sto rią trzech firm. 

Trzy w jed nym,
czy li jak się za czę ło

Pierw szą z nich by ły gli wic kie Chłod nie
Ko mi no we, fir ma z po nad 60-let nią tra dy -
cją, któ ra w okre sie PRL -u ja ko je dy ne
przed się bior stwo w Pol sce bu do wa ła
chłod nie ko mi no we i wen ty la to ro we. Dru -
gą – by tom ski Piec bud, li der w dzie dzi nie
bu do wy pie ców i ko mi nów prze my sło -
wych. W1992 r. na are nę dzie jów wkro czy -
ło Przed się bior stwo Usług Tech nicz nych
Uni serv Spół ka z o. o., któ rej za ło ży cie lem
był Ar tur Ni zioł, obec ny pre zes za rzą du.
Po cząt ko wo fir ma ta zaj mo wa ła się głów -
nie wy ko ny wa niem pro stych prac wy so ko -
ścio wych i ro bót an ty ko ro zyj nych. Z cza -
sem za czę ła re ali zo wać co raz bar dziej
skom pli ko wa ne pro jek ty, tak że zwią za ne
z bu do wą i mo der ni za cją chłod ni i ko mi -
nów prze my sło wych. W no wej rze czy wi -
sto ści go spo dar czej lo sy tych trzech przed -
się biorstw po to czy ły się róż ny mi to ra mi.
O ile UNI SERV pręż nie się roz wi jał, sta le
zwięk sza jąc sprze daż, o ty le dwaj po zo sta li
kon ku ren ci, po czę ści w wy ni ku nie uda -
nych prze kształ ceń wła sno ścio wych, za -
czę li stop nio wo tra cić ry nek i klien tów. 

– Oko ło 5 lat te mu za czą łem sku po wać
udzia ły Chłod ni Ko mi no wych i Piec bu du,

a na stęp nie skon so li do wa łem te przed się -
bior stwa naj pierw two rząc gru pę przed się -
biorstw, a po tem pod jed ną fir mą – UNI -
SERV Bu dow nic two Prze my sło we S.A.
Dzię ki te mu zy ska li śmy do świad cze nie oraz
do sko na łych fa chow ców w tak wą sko wy -
spe cja li zo wa nych dzie dzi nach jak bu do wa
chłod ni ko mi no wych, pie ców i ko mi nów
prze my sło wych – mó wi Ar tur Ni zioł, pre -
zes za rzą du. 

Chłod nie, ko mi ny...
UNI SERV ofe ru je swo im klien tom bu -

do wę i kom plek so wą mo der ni za cję chłod -
ni ko mi no wych hi per bo lo idal nych, chłod ni
wen ty la to ro wych, ko mi nów prze my sło -
wych (żel be to wych, z two rzyw sztucz -
nych, sta lo wych), zbior ni ków i si lo sów,
pie ców prze my sło wych. Świad czy rów -
nież usłu gi zwią za ne z uniesz ko dli wia niem
od pa dów po re mon to wych, przede wszyst -
kim tych, któ re za wie ra ją azbest. Fir ma
udzie la bez płat nych kon sul ta cji wstęp nych
oraz in for ma cji o naj now szych roz wią za -
niach. Wy ko nu je pra ce stu dial ne i pro jek -
to we za rów no dla ist nie ją cych, jak i no -
wych obiek tów. Do ko go kie ro wa na jest jej
ofer ta? Przede wszyst kim do elek trow ni
i elek tro cie płow ni, ale klien ta mi fir my są
rów nież za kła dy pe tro che micz ne, hu ty sta -
li, ce men tow nie, kok sow nie, za kła dy azo -
to we i che micz ne.

– Obec nie re ali zu je my wie le in we sty cji
dla bran ży ener ge tycz nej ta kich jak bu do -
wa ko mi nów w Elek trow ni Ryb nik, Elek -
trow ni Ska wi na, Elek trow ni Po ła niec oraz

Kok sow ni Ra dlin. Pod ję li śmy się rów nież
bu do wy, pierw szej w Pol sce od 20 lat, no -
wej chłod ni ko mi no wej dla blo ku w Elek -
trow ni Ła gi sza. Nie ozna cza to, że za po -
mnie li śmy o eks por cie. Przed trze ma la ty
wy bu do wa li śmy no wą chłod nię ko mi no wą
w Ka li nin gra dzie. W tym ro ku za koń czy li -
śmy bu do wę chłod ni w Mo skwie, zre ali zo -
wa li śmy rów nież mo der ni za cję du żej
chłod ni ko mi no wej w Niem czech. Pod pi sa -
li śmy kon trakt na bu do wę ko lej nej chłod ni
w Ka li nin gra dzie. Obec nie eks port sta no wi
kil ka na ście pro cent na szej sprze da ży – in -
for mu je z sa tys fak cją pre zes Ni zioł. 

Pro jek to wa nie, bu do wa i mo der ni za cja
du żych obiek tów prze my sło wych to w naj -
więk szym skró cie spe cy fi ka dzia łal no ści
UNI SERV. 

– Ze wzglę du na pro ce sy tech no lo gicz ne
nie któ re pra ce, jak choć by mo der ni za cja
ukła dów chłod ni czych, mo gą być wy ko ny -
wa ne tyl ko w zi mie. Ko rzy sta my też z pod -
wy ko naw ców – twier dzi Ar tur Ni zioł. – Ko -
niecz nym ele men tem po wo dze nia w tym
biz ne sie jest bez pie czeń stwo do staw.

No we tech no lo gie
Fir ma sta wia na no we tech no lo gie. Ja ko

pierw sza w Pol sce zre ali zo wa ła ko min
z prze wo dem z two rzyw sztucz nych o śred -
ni cy 10 m i wy so ko ści 100 m (Elek trow nia
Ko zie ni ce). By ła rów nież pre kur so rem
w wy ko rzy sta niu mat z włó kien wę glo -
wych do wzmoc nie nia trzo nów żel be to -
wych ko mi nów. Ko lej nym jej osią gnię -
ciem jest udo sko na le nie tech no lo gii wzno -
sze nia po włok chłod ni ko mi no wych
przy uży ciu de sko wa nia prze staw ne go
wła snej pro duk cji oraz wpro wa dze nie uni -
wer sal ne go urzą dze nia do wzno sze nia
trzo nów ko mi nów ener ge tycz nych w tech -
no lo gii śli zgo wej. Fir ma po sia da do świad -
czal ną chłod nię w Elek trow ni Ła zi ska,
dzię ki cze mu mo że ba dać no we roz wią za -
nia urzą dzeń we wnętrz nych i zdo by wać
w ten spo sób cen ną wie dzę. 

Da je my ra dę
Dzi siej sza po zy cja fir my na ryn ku jest

god na po zaz drosz cze nia. Choć war to pa -
mię tać, że przed sze ścio ma la ty prze ży ła
ona za ła ma nie ryn ku zwią za ne z wpro wa -
dze niem ak cy zy na ener gię elek trycz ną.
Przed się bior stwa ener ge tycz ne mu sia ły
wów czas ogra ni czyć wy dat ki na in we sty -
cje. Spa dły za mó wie nia dla przed się -
biorstw dzia ła ją cych w oto cze niu ener ge ty -
ki. Wpły nę ło to nie ko rzyst nie na kon dy cję
fir my, któ ra, aby prze trwać, mu sia ła ogra -
ni czyć kosz ty. Dzi siaj sy tu acja wy glą da
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W drodze na GPW

AR TUR NI ZIOŁ (lat 44), in ży nier me ta lurg,

ab sol went Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej

w Kra ko wie. Ukoń czył stu dia po dy plo mo -

we na AGH z za kre su no wo cze snych

tech no lo gii pro duk cji oraz w Szko le

Głów nej Han dlo wej (MBA). Ka rie rę za wo -

do wą roz po czy nał w Aka de mic kiej Spół -

dziel ni Pra cy „Sig ma” w Kra ko wie ja ko

pre zes za rzą du. Od pięt na stu lat zwią za -

ny z fir mą UNI SERV Bu dow nic two Prze -

my sło we S. A., w któ rej po sia da 100 proc.

ak cji oraz peł ni funk cję pre ze sa za rzą du.

Wi ce pre zes za rzą du Aka de mic ko -Go spo -

dar cze go Sto wa rzy sze nia Hut nic twa,

czło nek za rzą du Izby Go spo dar czej

Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, czło -

nek ra dy re gio nal nej ślą skiej lo ży BCC,

wi ce pre zes Pol skie go Klu bu Sa fa ri. Od -

zna czo ny Srebr nym Krzy żem Za słu gi

oraz od zna ką „Za za słu gi dla ener ge ty ki”.

Żo na ty, jed na cór ka. Wol ny czas po świę -

ca nar ciar stwu, ło wiec twu i po dró żom.



zgo ła ina czej. Ja ko je dy na w Pol sce pro jek -
tu je i bu du je chłod nie ko mi no we żel be to -
we, kon ku ru jąc na tym po lu tyl ko z fir ma -
mi za gra nicz ny mi. Jest li de rem w dzie dzi -
nie bu do wy chłod ni wen ty la to ro wych oraz
po sia da po nad 50 proc. ryn ku bu do wy ko -
mi nów.

– Sta le zwięk sza my sprze daż – mó wi pre -
zes Ni zioł. –. Mo że my po chwa lić się też do -
brym wskaź ni kiem ren tow no ści, po wy żej
śred niej dla ca łe go bu dow nic twa. Nie za -
po mi na my rów nież, jak waż ne jest obec nie
pro wa dze nie od po wied niej po li ty ki ja ko ści.
Ma my wdro żo ny Zin te gro wa ny Sys tem Za -
rzą dza nia Ja ko ścią i Śro do wi sko wy. Na sza
ro sną ca po zy cja na ryn ku zo sta ła do strze -
żo na przez klien tów z za gra ni cy Za czę li śmy
sku tecz nie zdo by wać te ryn ki. Otrzy mu je -
my co raz wię cej za py tań ofer to wych m.in.
z Ro sji, Czech, Nie miec, Pa ki sta nu, a na -
wet z kra jów Afry ki.

Przede wszyst kim lu dzie
Suk ces na ryn ku fir ma w du żym stop niu

za wdzię cza stwo rze niu ze spo łu zło żo ne go
z wy so kiej kla sy fa chow ców. Zło tym środ -
kiem oka za ło się po łą cze nie do świad czo -
ne go per so ne lu, nie kie dy z kil ku dzie się cio -
let nim sta żem, z mło dym na ryb kiem. – Za -
trud nia my obec nie bli sko 500 osób. Dru gie
ty le pra cu je w ko ope ru ją cych z na mi fir -
mach pod wy ko naw czych. Na si pra cow ni cy
są czę sto pro sze ni przez klien tów o kon sul -

ta cje ja ko eks per ci. Do dat ko wo, cha rak ter
wy ko ny wa nych przez nas prac, szcze gól nie
tych na du żych wy so ko ściach, wią że się
z ko niecz no ścią cią głe go szko le nia pra -
cow ni ków. Nie zbęd ny jest rów nież wy so ko -
spe cja li stycz ny sprzęt – stwier dza wła ści -
ciel fir my. Dzię ki te mu, w prze ci wień stwie
do in nych przed się biorstw z bran ży bu -
dow la nej, któ re w ostat nim cza sie bo ry ka ją
się z du żym od pły wem pra cow ni ków,
szcze gól nie za gra ni cę, fir mie uda ło się za -
trzy mać do tych cza so wą ka drę. – Oczy wi -
ście, ma my pro ble my z na bo rem no wych
pra cow ni ków. Szu ka my ich przez biu ra
pra cy, wy ko rzy stu je my kon tak ty na szych
pra cow ni ków, pro wa dzi my rów nież na bór
w szko łach i na uczel niach – do da je.

Gra my Fa ir Play
Wy sił ki w bu do wa niu dy na micz ne go

i rze tel ne go przed się bior stwa zo sta ły do ce -
nio ne w po sta ci licz nych na gród i wy róż -
nień. Aż pię cio krot nie fir ma zo sta ła uho no -
ro wa na cer ty fi ka tem „Przed się bior stwo
Fa ir Play”, w 2004 r. otrzy ma ła Zło ty Cer -
ty fi kat, a w 2006 r. Zło tą Sta tu et kę „Przed -
się bior stwo Fa ir Play”. W 2003 r. Bu si ness
Cen tre Club wraz z Urzę dem Ko mi te tu In -
te gra cji Eu ro pej skiej wy róż nił fir mę Me da -
lem Eu ro pej skim za usłu gi, któ rych ja kość
od po wia da stan dar dom eu ro pej skim.
W tym sa mym ro ku ka to wic ka lo ża BBC
przy zna ła jej sta tu et kę Ce za ry Ślą skie go

Biz ne su. Dy na micz -
ny roz wój fir my zo -
stał rów nież za uwa -
żo ny przez wy wia -
dow nię go spo dar czą
Co fa ce Po land oraz
dzien nik Puls Biz ne -
su, któ ry przy znał jej
dwu krot nie (w 2002
i 2005 r.) ty tuł Ga ze -
le Biz ne su. 

Z my ślą
o in nych

Dzia łal ność cha ry -
ta tyw na fir my świad -
czy, że nie kie ru je się
ona wy łącz nie mak -
sy ma li za cją zy sku,
lecz rów nież ety ką
pro wa dze nia biz ne -
su. Wśród or ga ni za -
cji, któ re ko rzy sta ją
z jej po mo cy, znaj-
du ją się min. Pol-
ski Ko mi tet Po mo-
cy Spo łecz nej, Pol -
ski Czer wo ny Krzyż,
Ca ri tas Pol ska, Gór -
skie Ochot ni cze Po -
go to wie Ra tun ko we,
Pla ców ka Hu ma ni -
tar no -Opie kuń cza

„Skra wek Nie ba” oraz kil ka szkół i fun da cji.
Od lat fir ma uczest ni czy rów nież w pro gra -
mie „Pa ja cyk” or ga ni zo wa nym pod pa tro -
na tem Pol skiej Ak cji Hu ma ni tar nej. – Nie
chciał bym uży wać wiel kich słów, ani do ra -
biać ja kiejś idei, trak tu ję ta ką dzia łal ność
ja ko rzecz nor mal ną, tak po pro stu po win no
się po stę po wać – mó wi Ar tur Ni zioł, pre zes
spół ki UNI SERV.

I co da lej?
Pla ny? Oczy wi ście są. W przy szłym ro -

ku (naj praw do po dob niej pod ko niec pierw -
sze go kwar ta łu) fir ma za mie rza za de biu to -
wać na war szaw skiej gieł dzie. Pro spekt
emi syj ny ma być go to wy w grudniu br.
– Uzy ska ne w ten spo sób środ ki chce my
prze zna czyć na roz wój fir my i prze ję cia
– de kla ru je Ar tur Ni zioł.

15 lat na ryn ku,
czy li bi lans

Pa trząc na osią gnię cia UNI SERV -u przez
ostat nie 15 lat moż na śmia ło po wie dzieć, że
jest to przy sło wio wa dro ga w sty lu Ame ri -
can dre am. Po cząt ki by ły skrom ne. Fir ma
za czy na ła od pro stych mo der ni za cji i re -
mon tów ko mi nów oraz ro bót an ty ko ro zyj -
nych. Póź niej roz sze rzy ła ofer tę o chłod nie.
Dzi siaj jest li de rem na ryn ku bu do wy i mo -
der ni za cji chłod ni i ko mi nów prze my sło -
wych. Przez wszyst kie la ta roz wi ja ła się
sys te ma tycz nie i sta bil nie. Ma opi nię do bre -
go pra co daw cy, co po twier dza fakt, że tyl ko
nie wiel ka część pra cow ni ków po sta no wi ła
z niej odejść i wy je chać za gra ni cę. – Dum -
ny je stem z te go, że moi współ pra cow ni cy
ma ją wciąż no we po my sły i ocho tę, aby je
re ali zo wać. Świad czy to o tym, że wi dzą sens
te go, co ro bią i wi dzą swo ją przy szłość w tej
fir mie – pod su mo wu je pre zes Ni zioł.

To masz Uznań ski
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Budowa komina w Skawinie

Budowa chłodni w Łagiszy



Zgod nie z za le ce nia mi Unii Eu ro pej skiej, glo bal na go spo dar -
ka ener ge tycz na wy ma ga ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia na tu -
ral nych za so bów: wę gla, ro py naf to wej, ga zu ziem ne go oraz
rud ura nu, przy na ra sta ją cym zwięk sza niu ener gii od na wial -

nej, wy twa rza nej z bio ma sy sub stan cji or ga nicz nych (1) (4) (5).
W spe cjal nym stu dium Ko mi sji UE usta lo no, że za so by wę gla, ro -
py naf to wej, ga zu ziem ne go i rud ura nu bę dą się stop nio wo
zmniej szać w la tach 1990–2050 r. (rys. 1) [1]. Na to miast po ten cjał
ener gii od na wial nej, wy twa rza nej z bio ma sy od pa dów or ga nicz -
nych oraz ener gii po zy ski wa nej z wo dy, wia tru i słoń ca bę dzie
szyb ciej wzra stać od 2010 ro ku, co wy ni ka z bi lan su za go spo da ro -
wa nia ist nie ją cych za so bów i wzro stu bio ma sy oraz ener gii sło -
necz nej, wo dy i wia tru – przed sta wio ne na rys. 1.

Ska la na ra sta ją cej za sob no ści bio ma sy obej mu je:
• od pa dy z prze my słu spo żyw cze go, ga stro no micz ne go itp.,
• od pa dy z wy sy pisk i skła do wisk ko mu nal nych,
• od pa dy z drew na i go spo dar ki le śnej,

• od pa dy rol ni cze z ro ślin ole istych, bu ra ków, ku ku ry dzy, sło -
my itp.,

• od pa dy z ho dow li zwie rząt.
Na rys. 2 po ka za no sto so wa ne sys te my uty li za cji bio ma sy od -

pa dów ro ślin nych i ko mu nal nych na pa ra me try ener gii od na -
wial nej.

Pro ce sy bio che micz ne
two rze nia me ta nu

bio ga zo we go
Uprosz czo ny opis mi kro bio lo gicz ne go

pro ce su fi zy ko che micz ne go bez tle no wej
fer men ta cji bio ma sy od pa dów or ga nicz nych
jest na stę pu ją cy [2]. Bez tle no wa fa za fer -
men ta cji jest zło żo nym pro ce sem bio lo gicz -
nym z udzia łem zróż ni co wa nych mi kro or -
ga ni zmów. Pod czas roz kła du bez tle no we go
ok. 95% sub stan cji or ga nicz nych ule ga ka ta -
bo li zmo wi do pro duk tów ga zo wych: CH4

i CO2. Po zo sta łość sta no wi bio ma sa bak te -
ryj na.

Che micz na prze mia na bez tle no wa opar ta
na pro stym mo de lu glu ko zy jest na stę pu ją -
ca:

C6H12O6 → 3CO2 + 3CH4

Sta bi li za cja uwod nio nej bio ma sy od pa -
dów or ga nicz nych w bio re ak to rze spro wa -
dza się do prze mian:
• w pro duk ty ga zo we tzn. w bio ga zy,
• w ma sę od pa do wych mi kro or ga ni zmów

po pro ce so wych.
Po re duk cji CO2 i wo do ru uzy sku je się me tan, zgod nie z re ak cją

che micz ną

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

Pro ce sy te, są bar dzo skom pli ko wa ne, ze wzglę du na od po wied -
nie se kwen cje prze mian bio che micz nych. (rys. 2).
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mgr inż. Stanisław Stępniak
Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne Predom Sp. z o.o.

Energetyczne i biochemiczne parametry
paliwa biogazowego, wytwarzanego

z odpadów rolniczych

Rys. 1. Przebieg wyczerpywania zasobów energii konwencjonalnej i prognozowanego wzrostu nośników
energii odnawialnej w latach 1990–2050. Dane podstawowych założeń zużycia energii w skali Europy [1]:
1) węgiel kamienny, 2) ropa naftowa, 3) uran, 4) gaz ziemny, 5) woda, 6) wiatr, 7) słońce, 8) biomasa

Rys. 2. Systemy utylizacji biomasy odpadów roślinnych i komunalnych



In sta la cje bio ga zow ni
pro du ku ją cej ener gię
od na wial ną z bio ma sy
od pa dów rol ni czych

Na rys. 3 po ka za no tech no lo gicz ny sche -
mat urzą dzeń i in sta la cji bio ga zow ni prze -
twa rza ją cej bio ma sę gno jo wi cy, zmie sza nej
z obor ni kiem na bio gaz w pro ce sie bez tle no -
wej fer men ta cji me ta no wej w tem pe ra tu -
rze 35–40°C. Pre zen to wa ne urzą dze nia do -
sto so wa no do no wych roz wią zań tech no lo -
gicz nych i ener ge tycz nych.

Pod sta wo we urzą dze nia w/w bio ga zow ni:
• ma ga zyn re ten cyj ny gno jo wi cy z obor -

ni kiem,
• bio re ak tor wy twa rza nia bio ga zu (z che -

mo od por nym zbior ni kiem z mie sza -
dłem i in sta la cją ogrze wa nia),

• zbior nik wy twa rza ne go bio ga zu wy po -
sa żo ny w sprę żar kę tło czą cą bio gaz
do sil ni ków ga zo wych,

• dwa ze spo ły sil ni ków ga zo wych, na pę -
dza ją cych ge ne ra to ry prą du z od zy -
skiem cie pła (z chło dze nia ga zów spa li -
no wych),

• trans for ma tor za si la nia sie ci elek trycz -
nej,

• bu dy nek ob słu gi bio ga zow ni.
Pa ra me try ener gii – war to ści opa ło wej i skła du bio ga zu są

zmien ne i wy no szą:
Dla bio ga zu o skła dzie: 60% CH4 + 38% CO2 + 2% N2, o gę sto -

ści 1,2 kg/m3 – war tość opa ło wa wy no si wo = 5,0 – 7,5 kWh/m3.
Dla bio ga zu o skła dzie: 50% CH4 + 27% CO2 + 23% N2, o gę sto -

ści 1,27 kg/m3 – war tość opa ło wa wy no si wo = 4,8 kWh/m3.
Dla po rów na nia: gaz ziem ny o skła dzie 88% CH4 + 0% CO2

+ 5% N2 o gę sto ści 0,78 kg/m3 – war tość opa ło wa wy no si wo = 10,1
kWh/m3.

Przy bli żo ne ilo ści bio ga zu two rzo ne go z nw. od pa dów są na stę -
pu ją ce:
• z gno jo wi cy by dlę cej 20 m3/m3 gno jo wi cy,
• z gno jo wi cy świń 30 m3/m3 gno jo wi cy,

• z obor ni ka ferm dro biu 40 m3/m3 gno jo wi cy,
• ze szla mu oczysz czal ni ko mu nal nych 5 m3/m3 gno jo wi cy,
• od pa dów ko mu nal nych 100 m3/t od pa dów,
• z od pa dów tłusz czo wych 650 m3/t od pa dów,
• z tra wy sko szo nej 125 m3/t od pa dów.

Do pusz czal ne mi ni mal ne pa ra me try za nie czysz czeń bio ga zu
ener ge tycz ne go, przed sta wio ne są w ta be li 1 [1]. Da ne te, od no szą
się do 4-su wo wych sil ni ków OT TO. Pod kre śla się, że bio gaz po -
wsta ją cy w pro ce sach fer men ta cji me ta no wej po wi nien być oczysz -
czo ny z nad mia ru siar ki. Naj lep sze wy ni ki oczysz cza nia ga zu uzy -
sku je się przy za sto so wa niu wę gla ak tyw ne go, któ ry obok usu wa -
nia szko dli wych związ ków siar ki (np. siar ko wo do ru) umoż li wia
jed no cze sne usu wa nie związ ków krze mu (krze mia nów) z bio ga zu

wy twa rza ne go zwłasz cza z gno jo wi cy i tym
po dob nych od pa dów ho dow la nych [1], [2].
Do brze oczysz czo ny bio gaz od po wia da
w przy bli że niu ja ko ści ga zu ziem ne go. Spra -
wia to, że bio gaz oczysz czo ny do pa ra me -
trów okre ślo nych w ta be li 1, a spa la ny w sil -
ni kach bio ga zo wych, znacz nie re du ku je
emi sję w spa li nach ga zu wy de cho we go.

Dwa przy kła dy
nie miec kich bio ga zow ni
pro du ku ją cych ener gię

z bio ma sy od pa dów
or ga nicz nych [1]

Przy kład 1
W Bran den bur gii, w gmi nie Al te no

(fot. 1), eks plo ato wa na jest bio ga zow nia
z ze spo ła mi sil ni ków ga zo wych na pę dza ją -
cych ze spo ły ko ge ne ra cji ener ge tycz nej.
Bio ga zow nia AL TE NO wy po sa żo na jest
w na stę pu ją ce urzą dze nia:
• bio re ak tor za si la ny upłyn nio ny mi od pa -

da mi or ga nicz ny mi w ilo ści 86 000 t/a,
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Rys. 3. Instalacje biogazowni gnojowicy: 1 –  obora, 2 – zbiornik gnojowicy, 3 – biogazownia fermentacyjna,
4 – zbiornik biogazu, 5 – agregat silnika z generatorem prądu i ciepła, 6 – zasilanie publicznej sieci
energetycznej, 7 – akumulator ciepła, 8 – ogrzewanie mieszkań, 9 – odpady kofermentacyjne, 10 – utylizacja
odpadów pofermentacyjnych, 11 – wywóz do rolniczego wykorzystania, 12 – zasilanie cieplne

Ta be la 1. Mi ni mal ne pa ra me try za nie czysz czeń che micz nych i fi zycz nych bio ga zów spa la nych w sil -
ni kach ga zo wych

1) = odniesienie do ciśnienia gazu

Parametr Oznaczenie Wymiar Granice Uwagi
Wartość opałowa Wo [kWh/mn

3] ≥ 4
Dopuszczalna zmiana Wo [%/min] < 5
CO2/Wo CO2/Wo [Vol%/kWh/mn

3] < 10
Zawartość siarki S [mg/mn

3CH4]1) < 2200
lub zawartość H2S H2S [Vol%/mn

3CH4]1) < 0,15 Ze względu na korozję silnika
Zawartość chloru Cl [mg/mn

3CH4]1) < 100
Zawartość fluoru F [mg/mn

3CH4]1) < 50
Suma chloru i fluoru (Cl+F) [mg/mn

3CH4]1) < 100
Amoniak NH3 [mg/mn

3CH4]1) < 30
Zawartość pyłu [mg/mn

3CH4]1) < 10
Wielkość ziaren pyłu [µm] 3-10 Bez kondensacji w rurze

zasysania i gaźniku
Opary oleju (> C5 < C10) [mg/mn

3CH4]1) < 3000
Opary oleju (> C10) [mg/mn

3CH4]1) < 250
Krzem organiczny Si [mg/mn

3CH4]1) < 10
Wilgotność (relatywnie) ϕ [%] < 80
Nie dopuszcza się kondensacji gazu
Minimalne ciśnienie [mbar] 20 Wartość ustalona przy
na wejściu do gaźnika wahaniach częstotliwości

< 10/h
Odchyłki ciśnienia gazu [%] ±10
Temperatura gazu [°C] < 50

> 10



• sor tow ni ki eli mi nu ją ce od pa dy: mi ne ral ne, me ta lo we, szkła
itp., unie moż li wia ją ce wy twa rza nie „czy ste go” bio ga zu,

• urzą dze nia do roz drab nia nia od pa dów spo żyw czych i ich
upłyn nia nia,

• blok ga zo wo -ener ge tycz ny, wy po sa żo ny w 2 sil ni ki ga zo we
ty pu TBG 616V16 DEUTZ (rys. 4), zblo ko wa ne z ge ne ra to ra -
mi prą du zmien ne go i ko ge ne ra cyj nym od zy skiem cie pła
(wo dy go rą cej o tem pe ra tu rze 70°C).

Upłyn nio ne od pa dy pom pu je się do dwóch bio re ak to rów,
ogrze wa nych do 70°C. Umoż li wia to ho mo ge ni za cyj ne nisz cze -
nie bak te rii cho ro bo twór czych. Na stęp nie, wy two rzo ny w pro ce -
sie fer men ta cji me ta no wej (trwa ją cej 20 dni) bio gaz, tło czo ny
jest do sil ni ków ga zo wych. Po pro ce so wy szlam prze ra bia się
na pra sach fil tra cyj nych na kom post na wo zo wy. Moc elek trycz -
na wy twa rza na w ge ne ra to rach wy no si 626 kWel. Moc ciepl -
na 834 kWc. Pro du ko wa ny prąd zmien ny za si la pu blicz ną sieć
ener ge tycz ną. Na to miast wo da (z ko ge ne ra cji ener ge tycz nej),
wy ko rzy sta na jest do ter micz nej hi gie ni za cji upłyn nio nych od pa -
dów or ga nicz nych.

Cał ko wi te wy ko rzy sta nie go rą cej wo dy (70°C) jest nie moż li we
w okre sie let nim. Wte dy wo da schła dza na jest w wie ży chłod ni -
czej, a na stęp nie wy ko rzy sty wa na jest do ce lów go spo dar czych
gmi ny AL TE NO.

Przy kład 2
W AGRO FAR MIE 2006 GmbH, w gmi nie Eichig z po wierzch -

ni 3300 ha, plo ny zbóż wy ko rzy sty wa ne są głów nie na pa sze
dla 1550 krów, da ją cych w cią gu ro ku 10 650 000 li trów mle ka.
W far mie tej po wsta je co dzien nie 120 m3 gno jo wi cy (z obor-

ni kiem), któ rą uty li zu je się w bio re ak to rach wy twa rza ją cych
4400 m3/do bę bio ga zu, wy ko rzy sty wa ne go ja ko pa li wo do na pę du
sil ni ka ga zo we go z ge ne ra to rem o mo cy elek trycz nej 459 kW
i mo cy ter micz nej 225 kW. Prąd elek trycz ny za si la lo kal ną sieć
ener ge tycz ną, a go rą cą wo dę wy ko rzy stu je się do ewen tu al ne go
ogrze wa nia obiek tów in fra struk tu ry go spo dar czej far my. Ener gia
ciepl na wo dy bę dzie do ce lo wo wy ko rzy sty wa na do su sze nia zbóż.
Na fot. 2 po ka za no blok ga zo wo -ener ge tycz ny w za bu do wie kon -
te ne ro wej.

Za koń cze nie
1. Bio gaz wy twa rza ny z bio ma sy w/w od pa dów sto so wa ny jest

do na pę du 4-su wo wych sil ni ków ga zo wych z za pło nem iskro -
wym, na pę dza ją cych ge ne ra to ry ener gii elek trycz nej i ciepl nej,
trak to wa nej ja ko ener gia od na wial na.

2. W sen sie go spo dar czym, pro du ko wa nie z bio ga zu ener gii elek -
trycz nej i ciepl nej z tzw. ko ge ne ra cją cie pła jest uza sad nio ne tak
pod wzglę dem opła cal no ści eko no micz nej jak i ochro ny śro do -
wi ska.

3. Bio gaz wy twa rza ny z upłyn nio nych od pa dów spo żyw czych
i gno jo wi cy z obor ni kiem, cha rak te ry zu je się szcze gól nie wy so -
ką war to ścią opa ło wą wy no szą cą od 4,8 kW do 7,5 kWh/m3 bio -
ga zu. Zmien ność w/w war to ści opa ło wej wy ni ka, ze zmien no ści
stę że nia me ta nu w wy twa rza nym bio ga zie [4], [5].
Ener gię od na wial ną wy twa rza ną z or ga nicz nych od pa dów rol ni -

czych moż na po rów ny wać z efek ta mi fo to syn te zy, obej mu ją cej
pro ce sy przy swa ja nia przez ro śli ny CO2, pod wpły wem ener gii
świa tła sło necz ne go i chlo ro fi lu, tj. głów ne go skład ni ka zie le ni ro -
ślin. Pro ce sy bo ta nicz ne chlo ro fi lu umoż li wia ją prze mia nę ener gii
sło necz nej w ener gię che micz ną.
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4. S. Stęp niak. Ener gia z bio ma sy od pa dów ro ślin nych i spo żyw -
czych. Prze gląd Ener ge tycz ny 1/2007.
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Rys. 4. Agre gat sil ni ka ga zo we go z ge ne ra to rem 3-fa zo we go prą du zmien ne go
z in sta la cja mi od zy sku cie pła [1]: 1 – sil nik TBG 616V16 DEUTZ, 2 – ge ne ra tor
prą du, 3 – pa li wo bio ga zo we, 4 – ko min spa lin, 5 – ta bli ca ste row ni cza

Fot. 2. Biogazownia AgroFarmy – Eichig, Niemcy. Na pierwszym planie kontener
bloku energetycznego. W głębi widać zbiornik biogazu.

Fot. 1. Bio ga zow nia Al te no w bu do wie. Pro jek to wa na moc blo ku ener ge tycz ne -
go: 626 kWel. + 834 kWt





Na świe cie w ener ge ty ce wia tro wej za in sta -
lo wa nych jest obec nie ok. 75 000 MW. Naj -
więk szym ryn kiem są Niem cy z mo cą za in sta -
lo wa ną 20 622 MW, na stęp nie Hisz pa nia – po -
nad 11 615 MW i USA – 11 603 MW. Słyn na
far ma wia tro wa w Al ta mont Pass (Ka li for nia)
o mo cy 712,5 MW rocz nie pro du ku je 1–1,2
TWh ener gii, któ rą wy twa rza 5700 wia tra ków
usta wio nych na po wierzch ni 100 km2!

W wie lu kra jach ener ge ty ka wia tro wa ma
istot ny udział w ich bi lan sie ener ge tycz nym.
Za pew nia po nad 20% kra jo we go za po trze bo -
wa nia na ener gię w Da nii, bli sko 9% w Hisz pa -
nii i bli sko 7% w Niem czech. Przy oka zji:
w Da nii ok. 30% ener gii po cho dzi ze źró deł od -
na wial nych, któ rą uzy sku je się rów nież ze
współ spa la nia bio ma sy, od pa dów ko mu nal -
nych itp. Dzia ła nia, by źró dła od na wial ne mia -
ły co raz więk szy udział w pro duk cji ener gii
elek trycz nej, są na dal kon ty nu owa ne, ale…
– Oczy wi ście, wiatr nie za wsze wie je, nie za -
wsze wie je z ta ką sa mą si łą, więc w przy pad ku
ewen tu al nych wa hań w po da ży ener gii elek -
trycz nej, spad ku jej pro duk cji, ra tu je my się im -
por tem z Nor we gii, któ ra ener gię elek trycz ną
wy twa rza głów nie w hy dro elek trow niach – tlu -
ma czył Hans Jor gen Koch, pod se kre tarz sta -
nu w Mi ni ster stwie Trans por tu i Ener gii Da nii,
pod czas kwiet nio wych ob rad Pol sko -Duń skie -
go Okrą głe go Sto łu, któ ry od by wał się w ra -
mach pro jek tu Bran ding Den mark 2006–2007
„Ener gy – Ef fi cien cy”. – Da nia ści śle współ -
pra cu je w ra mach Nor dyc kie go Ryn ku Ener gii
oraz z Niem ca mi. Gdy by w Eu ro pie uda ło się
uzy skać tak wy so ki udział pro duk cji ener gii ze
źró deł od na wial nych to nie zbęd na by ła by peł -
na li be ra li za cja ryn ku i wpusz cze nie na kra jo -
we ryn ki pro du cen tów ener gii elek trycz nej z in -
nych kra jów, co za bez pie czy ło by przed fluk tu -
acja mi zwią za ny mi z wy twa rza niem ener gii
wia tro wej czy sło necz nej.

Choć nie każ dy kraj mo że ra to wać się na -
tych mia sto wym im por tem ener gii, to w 2006 r.
w USA moc elek trow ni wia tro wych wzro sła
o 2454 MW, w Niem czech o 2233 MW,
a w Hisz pa nii o 1587 MW.

Szan se i za gro że nia
Pol ska ener ge ty ka wia tro wa dys po nu je – wg

Pol skie go Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ki Wia -

tro wej, stan na 4.10.2007 – ok. 280 MW mo cy
za in sta lo wa nej. W 1991 r. si łow nie wia tro we
uru cho mi ły Elek trow nia Wod na Żar no wiec
(w Li se wie k. Gnie wi na, 150 kW) i Ener ga -
-Gdańsk (w Swa rze wie, 95 kW), a w 1999 r.
zbu do wa no pierw szą far mę wia tro wą. Obec nie
w Pol sce pra cu ją 142 tur bi ny o śred niej mo cy
ok. 1,52 MW. Obok firm sprze da ją cych prąd

lo kal nym za kła dom ener ge tycz nym in we sto ra -
mi są rów nież gmi ny, klasz tor (Za wo ja o mo -
cy 160 kW) i oso by pry wat ne, w tym ksiądz
(Ry tro k. No we go Są cza, 160 kW). Po je dyn cze
tur bi ny lub ze spo ły kil ku tur bin o ma łej mo cy
(30–750 kW) są roz sia ne po ca łym kra ju. Na -
sy ce nie elek trow nia mi wia tro wy mi w Pol sce
na le ży do naj niż szych w Eu ro pie: 0,0037
kW/miesz kań ca i 0,45 kW/km2 ob sza ru lą do -
we go.

– Ja ko Sto wa rzy sze nie od dłuż sze go cza su
wal czy my z pew nym ste reo ty pem – od po wia da
na py ta nie, w ja ki spo sób bę dzie się roz wi jać
ener ge ty ka wia tro wa w Pol sce i dla cze go wła -
śnie tak, Ja ro sław Mro czek, pre zes Pol skie go
Sto wa rzy sze nia Ener ge ty ki Wia tro wej, wi ce -
pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Cer ty fi ka cji
Ener gii, po my sło daw ca Fo rum Ener ge ty ki
Wia tro wej. – Oto Pol ska, ja ko czło nek Unii Eu -
ro pej skiej, po dej mu je zo bo wią za nie re ali za cji
wspól ne go po my słu Eu ro py na wy ko rzy sta nie
od na wial nych źró deł ener gii (OZE) w ge ne ra -
cji ener gii pier wot nej. W zde cy do wa nej więk -
szo ści państw Unii rzą dy i pod mio ty go spo dar -
cze przy stę pu ją do szu ka nia dróg wy peł nie nia
zo bo wią za nia. W Pol sce jest ina czej. W Pol sce
w wie lu śro do wi skach (par la men ta rzy ści, pro -
fe so ro wie, tzw. ener ge ty ka za wo do wa, itp.
– pro szę za po znać się z ma te ria ła mi tzw. EU -
RO PO WER 2007, gdzie mie li śmy kla sycz ny te -
go przy kład) za czy na ją się dys ku sje: czy mu si -
my ro bić to co Eu ro pa nam na rzu ca, czy nie po -
win ni śmy sku pić się na mi ni ma li zo wa niu na -
szych zo bo wią zań bo prze cież OZE tak na -
praw dę to „fe”. W Pol sce cią gle my śle niem po -
zo sta je my po za UE. Jest Pol ska i UE. Nie ma
Pol ski bę dą cej człon kiem Unii, dzia ła ją cej
na za sa dzie kon sen su su, trak tu ją cej przy szłość
w spo sób ta ki jak po zo sta li człon ko wie UE. My
na wszel ki wy pa dek je ste śmy na nie na wet jak
wcze śniej po wie dzie li śmy tak. Z tym wła śnie
ste reo ty pem PSEW sta ra się wal czyć. Do suk -
ce su nam da le ko, ale je stem pe wien, że w koń -
cu na dej dzie. 

Je stem głę bo ko prze ko na ny, że nie ma od -
wro tu od ko niecz no ści roz wo ju ener ge ty ki wia -
tro wej. Ja ko Sto wa rzy sze nie ro bi li śmy ana li zę
jej po ten cja łu w per spek ty wie ro ku 2020. Je dy -
nym ta kim praw dzi wym ogra ni cze niem jest
tem po roz wo ju in fra struk tu ry sie cio wej. Ma jąc
to na uwa dze wy li czy li śmy, że bez więk sze go

za gro że nia uznać moż na, iż do te go ro ku mo że
po wstać ok. 14 000 MW za in sta lo wa nej mo cy
w źró dłach wia tro wych. Ener ge ty ka wia tro wa,
choć dziś jesz cze nie wiel ka, to przy łą cza jąc się
do KSE i wy peł nia jąc wszel kie za pi sy – a cza -
sa mi rów nież do dat ko we (IRiESP/D) – jest ta -
kim sa mym pod mio tem, ta ką sa mą „ener ge ty ką
za wo do wą” jak in ne ro dza je ge ne ra cji.

W przy go to wa nym na proś bę Mi ni ster stwa
Go spo dar ki ra por cie „Oce na moż li wo ści roz -

wo ju ener ge ty ki wia tro wej w Pol sce do

2020 r.” Pol skie Sto wa rzy sze nie Ener ge ty ki
Wia tro wej stwier dzi ło, że uwzględ nia jąc obec -
ne uwa run ko wa nia tech nicz ne i tech no lo gicz -
ne, cał ko wi cie moż li wym, bez piecz nym i re al -
nym po zio mem roz wo ju ener ge ty ki wia tro -
wej w Pol sce do 2020 r. jest osią gnię cie pro -
duk cji ener gii elek trycz nej z elek trow ni wia tro -
wych na po zio mie 30 TWh. Na to miast oce nia -
jąc je dy nie do stęp ność po wierzch ni lą do wej
i uwzględ nia jąc dzi siej szy roz wój tech no lo gii,
moż li wa jest w Pol sce in sta la cja bli sko 23 000
MW w ener ge ty ce wia tro wej. Opra co wa nie
uwzględ nia obec ne ogra ni cze nia zwią za ne
z przy łą cza niem tych in we sty cji do sie ci elek -
tro ener ge tycz nej oraz ba rie ry ad mi ni stra cyj ne
roz wo ju sek to ra ener ge ty ki wia tro wej. Po nad to
w ra por cie nie uję to po ten cja łu ener ge ty ki wia -
tro wej of fsho re.

– Głów nym za gro że niem jest stan in fra -
struk tu ry sie cio wej – uwa ża Ja ro sław Mro -
czek. – Wią że się z tym ca ły mo del i pro ce du ra
przy łą cza nia do sie ci i alo ko wa nia je go kosz -
tów. Po dej mo wa ne obec nie w Mi ni ster stwie
Go spo dar ki do raź ne zmia ny (zmia na Pra wa
ener ge tycz ne go i roz po rzą dze nia sys te mo we -
go), zresz tą w du żej czę ści za pro po no wa ne
przez na sze Sto wa rzy sze nie, nie roz wią żą pro -
ble mu ja ki na rósł a jest zwią za ny ze spo so bem
wy da wa nia wa run ków przy łą cze nia. Trze ba
cał ko wi tej zmia ny ist nie ją ce go złe go sys te mu.
Na szczę ście roz ma wia my o tym z PSE Ope ra -
tor SA i Pol skim To wa rzy stwem Prze sy łu i Roz -
dzia łu Ener gii. Choć na ho ry zon cie ry su je się
już ja kieś wspól ne spoj rze nia na spra wę, to
pra ce te jed nak mu szą jesz cze nie co po trwać.
Dzi siaj pró bu je my lek ko udroż nić sys tem, ju tro
chcie li by śmy zbu do wać kla row ny, trans pa -
rent ny dla wszyst kich spo sób przy łą cza nia
do sie ci no wych pod mio tów go spo dar czych
(bę dą cych ge ne ra to ra mi ener gii elek trycz nej),
któ ry po zwo li re ali zo wać ty le przy łą czeń ile
bę dzie wy ma ga ło co naj mniej wy peł nie nie zo -
bo wią zań na sze go kra ju w sto sun ku do in nych
kra jów UE.

In nym za gro że niem jest kwe stia tzw. „Ocen
wpły wu na śro do wi sko”. Przy tak wiel kim za -
gęsz cze niu ob sza rów NA TU RA 2000 w Pol sce
(25% po wierzch ni), bar dzo trud no zde fi nio wać
te re ny w na szym ro zu mie niu na da ją ce się do re -
ali za cji in we sty cji a w prze ko na niu bio lo gów,
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Wiatrowy boomPla ny rzą do we na 2010 r. za kła da ją 2000
MW mo cy za in sta lo wa nych w ener ge ty -
ce wia tro wej, co za pew ni 2,3% udział
ge ne ra cji wia tro wej w kra jo wym zu ży ciu
ener gii, ale… po trzeb ny w tym ce lu
przy rost mo cy ozna cza ko niecz ność
przy łą cza nia ok. 450 MW rocz nie!

Pro duk cja ener gii z wia tru w Pol sce: 2004
– 142,3 GWh, 2005 – 135,3 GWh, 2006 – 245,5
GWh (na ta ką ilość ener gii URE wy da ło
do 7.03.2007 świa dec twa po cho dze nia; licz -
ba ta mo że wzro snąć, gdyż nie ma usta wo -
wych ter mi nów skła da nia wnio sków o wy da -
nie świa dectw po cho dze nia do URE), I pół ro -
cze 2007 – 196,9 GWh (na pod sta wie wy da -
nych świa dectw po cho dze nia ener gii elek -
trycz nej z OZE na 30.06.2007).



or ni to lo gów – nie. Ich ape tyt na te re ny po zba -
wio ne ja kie kol wiek in fra struk tu ry tech nicz nej
jest tak wiel ki, że co raz czę ściej spo ty ka my się
w miej scach, któ re nie są ob ję te pro gra mem
NA TU RA 2000, a mi mo to sta no wią w opi nii
bio lo gów/or ni to lo gów te re ny spor ne. Sta ra my
się roz wią zać ten trud ny pro blem pra cu jąc wraz
z Ogól no pol skim To wa rzy stwem Ochro ny Pta -
ków i wspól ny mi wy tycz ny mi do spo so bów przy -
go to wa nia i re ali za cji in we sty cji.

Fi nan so wa nie
Od mar ca 2006 r. w Ty mie niu (gmi na Bę dzi -

no, wo je wódz two za chod nio po mor skie) pra cu -
je naj więk sza w Pol sce far ma wia tro wa: 25 si -
łow ni wia tro wych o mo cy 2 MW każ da (do -
tych czas naj więk szą far mą wia tro wą by ła uru -
cho mio na w 2003 r. w Za gó rzu na wy spie Wo -
lin o mo cy 30 MW), na te re nie o po wierzch -
ni 35 ha mo że wy twa rzać ok. 115 000 MWh
ener gii elek trycz nej rocz nie. Na kosz tu ją cą 235
mln zł in we sty cję Fun da cja Eko Fun dusz przy -
zna ła 12,69 mln zł do ta cji, któ ra zo sta ła wy ko -
rzy sta na na za ku py gon do li i wir ni ków elek -
trow ni wia tro wych. By ła to ostat nia do ta cja
Fun da cji na ten na cel, któ ra wcze śniej wspar ła
fi nan so wo kil ka te go ty pu pro jek tów, m.in.
w 2001 r. far mę w Ci so wie (9 x 2 MW), o łącz -
nej mo cy za in sta lo wa nej 18 MW (koszt in we -
sty cji bli sko 90 mln zł).

– Pierw szym in we sto rem, któ ry w 1995 r.
otrzy mał na ten cel do ta cję Eko Fun du szu (90
tys. zł) był rol nik z Wrot ko wa – mó wi prof. dr.

hab. inż. Ma ciej No wic ki, pre zes Fun da cji
Eko Fun dusz. – Po sta wił na swo im po lu elek -
trow nię wia tro wą o mo cy 175 kW wy ko na ną
wg pol skiej tech no lo gii przez No wo są dec ką
Fa bry kę Urzą dzeń Gór ni czych „NO WO -
MAG”. Nie ste ty, kon struk cja nie by ła zbyt
uda na. Pro du cent na pra wiał ko lej ne uster ki
a my na ma wia li śmy go, by pod jął pro duk cję
tur bin wia tro wych na li cen cji ja kiejś re no mo -
wa nej fir my za gra nicz nej, na co zresz tą da li -
by śmy pie nią dze. Nie sko rzy stał z na szej ofer -

ty i dość szyb ko za koń czył przy go dę z elek -
trow nia mi wia tro wy mi.

Kosz ty bu do wy far my wia tro wej za le żą
od licz by i mo cy tur bin. Na co li czą przy szli in -
we sto rzy? – De cy zję o bu do wie far my wia tro -
wej po prze dzi ły 2-let nie po mia ry, na pod sta wie
któ rych po wstał biz nes plan. Prze wi du je my wy -
ko rzy sta nie 27–30% za in sta lo wa nej mo cy, co
czy ni tę in we sty cję opła cal ną, choć zwrot za in -
we sto wa nych środ ków na stą pi po 10 la tach
– mó wił swego czasu w „Prze glą dzie Ener ge -
tycz nym” Ta de usz Ba na siak, pre zes Za rzą du
EL BIS Sp. z o.o. Spół ka ta ma 50% udzia łów
(po zo sta łe na le żą do Elek trow ni Szczy to wo -
-Pom po wych SA) w „Elek trow ni Wia tro wej

Ka mińsk Sp. z o. o”, któ ra na wierz cho wi nie
zre kul ty wo wa ne go zwa ło wi ska ze wnętrz ne go
KWB Beł cha tów, zwa ne go Gó rą Ka mień ską,
wy bu do wa ła far mę wia tro wą (15 x 2 MW)
– wia tra ki do brze wi dać z dro gi War sza wa -Ka -
to wi ce.

Czy jest ja kiś spe cy ficz ny biz nes plan far my
wia tro wej i ja ki wpływ na czas zwro tu kosz -
tów in we sty cji ma ją ak tu al ne ce ny ener gii
elek trycz nej? – Biz nes plan nie róż ni się
od każ de go in ne go – od po wia da Ja ro sław
Mro czek. – Im le piej i pre cy zyj niej jest wy ko -
na ny, i bar dziej opie ra się na licz bach rze czy -
wi stych, a nie za kła da nych, tym są mniej sze
róż ne go ro dza ju ry zy ka. I zde cy do wa nie ła -
twiej dojść z ta kim biz nes pla nem do dwóch
pod sta wo wych ele men tów każ de go du że go
pro jek tu, tzn. kom plet ne go „Pro ject Fi nan ce”
i „Fi nan cial Clo se”. W przy pad ku pro jek tów
wia tro wych ce na ener gii elek trycz nej jest dość
ła two prze wi dy wal na, po nie waż zgod nie
z Pra wem ener ge tycz nym, ener gia elek trycz na
po cho dzą ca z farm wia tro wych jest ku po wa na
po ce nie okre ślo nej usta wą. Ce na ta jest każ -
de go ro ku ogła sza na przez Pre ze sa URE, więc
dość ła two uwzględ niać ją w ana li zie ca łe go
przed się wzię cia.

Nie co ina czej ma się spra wa z war to ścią
praw ma jąt ko wych. To dość ry zy kow ny in stru -
ment, bo ce na bie żą ca mo że – w za leż no ści
od po py tu i po da ży – pod le gać dość zna czą cym
wa ha niom. Nie co le piej to wy glą da w trans ak -
cjach dłu go ter mi no wych, ale i wte dy jest wie le
za gro żeń. To wszyst ko i jesz cze spo ro in nych
ele men tów ma wpływ na czas zwro tu na kła dów
na in we sty cję. Jed nak w mo im prze ko na niu dla
in we sto rów czas zwro tu nie ma ja kie go kol wiek
zna cze nia (w prak ty ce jest to 8–14 lat). Istot ny
jest tzw. IRR, czy li we wnętrz na sto pa zwro tu
z za in we sto wa ne go ka pi ta łu. Ja ka ona jest i ile
wy no si dla da ne go pro jek tu te go nikt z ze -
wnątrz ni gdy się nie do wie. To wy jąt ko wo
wraż li wa han dlo wo in for ma cja a jed no cze śnie
po ziom IRR sta no wi o sen sie in we sto wa nia
w da ny biz nes.

Ko lej ne in we sty cje

W Pol sce uży tecz ną dla po trzeb ener ge tycz -
nych pręd kość wia tru, co naj mniej 4 m/s, ma -
my na Po brze żu Sło wiń skim i Ka szub skim, Su -
walsz czyź nie, pra wie ca łej ni zin nej część kra -
ju, w Be ski dzie Ślą skim i Ży wiec kim oraz
w do li nie Sa nu (od gra nic pań stwa do San do -
mie rza). Pra wie 90% kra jo wej pro duk cji elek -
trow ni wia tro wych wy twa rza ne jest w wo je -
wódz twie za chod nio po mor skim, głów nie dzię -
ki do brym wa run kom wia tro wym wzdłuż ca łe -
go pa sa wy brze ża. Na Wy brze żu śred nie rocz -
ne pręd ko ści wia tru prze kra cza ją 6 m/s, ale…
far ma w Ty mie niu mak sy mal ną moc uzy sku je
przy pręd ko ści 12 m/s.

W 2005 r. hisz pań ska Iber dro la ku pi ła MVV
Eter ne gy Pol ska i prze ję ła 8 farm wia tro wych
na Po mo rzu o łącz nej mo cy 161 MW. In we sty -
cje są na róż nych eta pach re ali za cji. Wio sną
roz po czę to roz ruch wy bu do wa nej za 50 mln
eu ro far my w Ki sie li cach w oko li cach Gru dzią -
dza (27 x 1,5 MW). Fir ma roz po czę ła już w po -
bli żu Mal bor ka bu do wę dru giej far my (18 x 1,5
MW), któ ra ma ru szyć do koń ca te go ro ku.
Koszt in we sty cji – ok. 30 mln eu ro. Hisz pa nie
re ali zu ją pro jek ty, dzię ki któ rym bę dą pro du -
ko wać w Pol sce 800 MW ener gii.

Pod ko niec wrze śnia br. w Ja gniąt ko wie,
w są siedz twie far my wia tro wej w Za gó rzu ko -
ło Wo li na, ofi cjal nie otwo rzo no far mę wia tro -
wą (17 x 1,8 MW). In we sto rem jest duń ski
kon cern DONG Ener gy a in we sty cja kosz to -
wa ła ok. 150 mln zł. 

Na uru cho mie nie cze ka Ka mieńsk. W Za jącz -
ko wie (gmi na Ko byl ni ca) far mę wia tro wą za -
mie rza ła po sta wić bia ło gardz ka fir ma Wind pol.
Zgod nie z pro jek tem, któ ry ukoń czy za nią spół -
ka Za jącz ko wo Wind farm (ja poń skie fir my Mit -
sui i Elec tric Po wer De ve lop ment + szwaj car ska
Wind far mer), kosz tem 70 mln eu ro sta nie 24 si -
łow ni wia tro wych o łącz nej mo cy 90 MW, któ re
od przy szłe go ro ku bę dą do star czać ok. 107
GWh ener gii rocz nie. Mit sui chcia ło by mieć
w Pol sce elek trow nie wia tro we o mo cy 400 MW.

We dług por ta lu ener gia. biz. pl nie dłu go
w oko li cach Ust ki po wsta nie far ma wia tro wa
(180 tur bin wia tro wych o łącz nej mo cy 240
MW), któ rą kosz tem bli sko 1,3 mld zł za mie rza
wy bu do wać PS Wind Ma na ge ment, dzia ła ją ca
już w Wlk. Bry ta nii, Gre cji, Fran cji i Hisz pa nii
spół ka z ka pi ta łem ame ry kań sko -an giel skim.
Na Pod kar pa ciu Ga me sa Ener gia Pol ska, któ ra
na le ży do hisz pań skiej Ga me sy (m. in. pro duk cja
tur bin wia tro wych i ener gii elek trycz nej z wia -
tru), chce za po nad 60 mln zbu do wać far my wia -
tro we o mo cy bli sko 60 MW. Z ko lei w gmi nie
Wal ce na Opolsz czyź nie spół ka Cle an Ener gy
z Me klem bur gii za mie rza do 2011 r., kosz tem po -
nad 200 mln eu ro po sta wić 100 tur bin wia tro -
wych. Am bit ne pla ny ma też gieł do wa spół ka Po -
lish Ener gy Part ners, któ ra za 400 mln zł za mie -
rza wy bu do wać pod Su wał ka mi i Szcze ci nem
elek trow nie wia tro we o łącz nej mo cy 300 MW,
co da ło by jej 20–25% udział w pol skim ryn ku. 

Je rzy Bo ja no wicz
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Udział ge ne ra cji wia tro wej w kra jo wym zu ży -
ciu ener gii elek trycz nej:

2004 – 0,1% (142 GWh/144 TWh),
2005 – 0,09% (135 GWh/145 TWh),
2006 – 0,16% (245,5 GWh/149 TWh).



P
ol ska en cy klo pe dia za miesz cza bio -
gra my trzech Kru kow skich: Ka zi mie -
rza, po wszech nie zna ne go ja ko Lo pek,
po pu lar ne go i lu bia ne go ak to ra ka ba -

re to we go; Ste fa na, wy bit ne go (jak za zna czo -
no) ar che olo ga -sa mo uka oraz Wło dzi mie rza,
o któ rym re dak to rzy na der skrom nie na pi sa -
li „in ży nier elek tryk, od 1930 prof. Po li tech -
ni ki Lwow skiej...”

Przy wo łu ję te trzy no ty bio gra ficz ne by -
naj mniej nie dla te go, iż ci trzej lu dzie – ży -
ją cy w tej sa mej epo ce – by li zwią za ni wię -
za mi ro dzin ny mi, lecz dla te go, że ich lo sy
dzie jo we sta no wią ka pi tal ne od zwier cie dle -
nie lo sów ca łej pol skiej in te li gen cji cza sów,
w któ rych przy szło im żyć. W ze tknię ciu
z barw nym ży cio ry sem Lop ka Kru kow skie -
go, czy wy pra wa mi ar che olo gicz ny mi Ste -
fa na Kru kow skie go ży cio we dzie je spe cja li -
sty od mier nic twa elek trycz ne go mo gły by
się wy da wać o wie le mniej spek ta ku lar ne,
a za tem je go ka rie ra za wo do wa mo że za in te -
re so wać ewen tu al nie tyl ko lu dzi upra wia ją -
cych ta ką sa mą pro fe sję. Tym cza sem ży cio -
we wy bo ry Wło dzi mie rza Lu dwi ka Kru -
kow skie go, wy bit ne go (pod kre śle nie – mo -
je) kon struk to ra i wy na laz cy nie za leż nie
od fak tu, iż upra wia ny przez nie go za wód
kwa li fi ko wał go wte dy do bar dzo wą skiej
i eli tar nej gru py za wo do wej, w rów nym
stop niu, jak bio gra fie Ka zi mie rza Lop ka
Kru kow skie go, ar ty sty te atral ne go, czy Ste -
fa na Kru kow skie go, hu ma ni sty, mo gą po -
słu żyć, ja ko traf ne uogól nie nie lo sów kil ku
po ko leń pol skiej in te li gen cji nie ko niecz nie
tyl ko tech nicz nej okre su od prze ło mu wie -

ków XIX i XX oraz pierw szej po ło wy mi -
nio ne go stu le cia.

We wrze śniu – do kład nie 19 wrze śnia
– przy pa da 120 rocz ni ca Je go uro dzin. Przy -
szedł na świat 19. IX 1887 ro ku w Ra do miu,
mie ście gu ber nial nym Kró le stwa Kon gre so -
we go, gdzie je go oj ciec An to ni peł nił obo -
wiąz ki sę dzie go. Mat ka He le na z Chmie lew -
skich zaj mo wa ła się do mem. Po cząt ko wo
uczył się w ro dzin nym gro dzie nad Mlecz ną.
Los jed nak wkrót ce ze chciał mu dać na czas
wcze snej mło do ści miej sce wy jąt ko we. Był
nim po byt na ob sza rze hi sto rycz nych Inf lant.
W mie ście – twier dzy Na rwie, bę dą cej
w daw nych wie kach przed mio tem ostre go
spo ru po mię dzy Pol ską, Ro sją i Szwe cją
(obec nie w gra ni cach Es to nii) peł nym wspa -
nia łych hi sto rycz nych pa mią tek – w po sta ci
za byt ko wych bu dow li – przy szło mu uzy -
skać ma tu rę. Stu dia, po dob nie jak bar dzo
wie lu ów cze snych Po la ków z ob sza ru za bo -
ru ro syj skie go, roz po czął w Pe ters bur gu.
Wy bór – był zgod ny z za in te re so wa nia mi,
a więc – Wy dział Ma te ma tycz no -Fi zycz ny
tam tej sze go uni wer sy te tu. Rok stu diów
na pe ters bur skim uni wer sy te cie dał mu do -
bre pod sta wy z ma te ma ty ki i fi zy ki, ale Wło -
dzi mierz zde cy do wał się na na ukę bar dziej
prak tycz ne go za wo du. Prze no si się na po li -
tech ni kę nie miec ką w Darm sta dzie, gdzie
rów nież stu dio wa ło spo ro Po la ków. Z uczel -
nią tą zwią zał też okre so wo swo ją zna ko mi -
tą ka rie rę sam Mi chał Do li wo -Do bro wol ski,
pio nier tech ni ki prą du trój fa zo we go. Wła -
śnie w cza sie, kie dy świa to wej sła wy elek -
try ko wi Mi cha ło wi Do li wo -Do bro wol skie -
mu uczel nia w Darm sta dzie na da je dy plom
dok to ra ho no ris cau sa „za wy bit ne za słu gi
w roz wo ju elek tro tech ni ki” mło dy Wło dzi -
mierz Kru kow ski na tej że uczel ni, bio rąc
za wzór Do li wo -Do bro wol skie go szyb ko da -
je się po znać, ja ko pra co wi ty, su mien ny, in -
te li gent ny i bar dzo zdol ny stu dent. Nic dziw -
ne go, iż w trak cie stu diów uho no ro wa ny zo -
stał dwo ma na gro da mi za wy ko na nie prac
kon kur so wych z fi zy ki oraz elek tro tech ni ki.
Ów cze snym zwy cza jem jesz cze ja ko stu dent
zo stał mia no wa ny asy sten tem In sty tu tu Fi -
zycz ne go Po li tech ni ki w Darm sta dzie. Do -
dat ko wo po wie rzo no mu rów nież obo wiąz ki
asy sten ta w In sty tu cie Sej smo gra ficz nym
w Darm stad -Ju gen he im. W ro ku 1913 z od -
zna cze niem koń czy stu dia i uzy sku je dy plom
in ży nie ra elek try ka.

Stu den ci w tam tej epo ce – co by ło wów -
czas zwy cza jo wą nor mą – już w trak cie na -
uki sta ra li się mieć bar dzo kon kret ne związ -
ki z prze my słem. Jesz cze przed dy plo mem

Wło dzi mierz Kru kow ski roz po czął pra cę
w przed się bior stwie elek tro tech nicz nym.
By ła to fa bry ka licz ni ków w No rym ber dze,
na le żą ca do wio dą ce go w bran ży na ob sza rze
Eu ro py kon cer nu Sie mens -Schuc kert. Za -
czy nał pra cę za wo do wą w 1912 ro ku ja ko
tech nik, w rok póź niej ja ko dy plo mo wa ny
in ży nier, szyb ko otrzy mu jąc awans na sta no -
wi sko star sze go in ży nie ra, od 1914 r. peł ni
już funk cję za stęp cy kie row ni ka la bo ra to -
rium tech nicz ne go, a w la tach 1918–1926
jest je go sze fem. Na wia sem, uni ka to wa apa -
ra tu ra ba daw cza, ja ką sto so wa no w tym la -
bo ra to rium by ła za pro jek to wa na przez W.
Kru kow skie go i wy ko na pod je go nad zo rem. 

W cią gu dłu gie go cza su pra cy w fir mie na -
le żą cej do Sie men sa miał nie jed no krot nie
oka zję za po zna nia się z dzia łal no ścią wie lu
pla có wek prze my słu elek tro tech nicz ne go za -
rów no w Niem czech, jak też we Wło szech,
co oczy wi ście wzbo ga ci ło je go do świad cze -
nia tak że w za kre sie pro jek to wa nia urzą dzeń
la bo ra to ryj nych z dzie dzi ny mier nic twa
elek trycz ne go.

Burz li we cza sy pierw szej woj ny świa to -
wej nie sprzy ja ją sys te ma tycz nej pra cy na -
uko wej, ale inż. W. Kru kow ski kon se kwent -
nie zbie ra ma te ria ły do swo jej dy ser ta cji
dok tor skiej. Ma o ty le uła twio ne za da nie, że
dzia łal ność w pla ców ce la bo ra to ryj nej do -
star cza si łą rze czy spo ro ma te ria łu em pi rycz -
ne go w wy ni ku pro wa dze nia prac do świad -
czal nych i kon struk cyj nych, w tym wy pad ku
głów nie z dzie dzi ny mier nic twa elek trycz ne -
go. Pu blicz na obro na roz pra wy dok tor skiej
pt. „Vor gan ge in der Sche ibe eines In duk -
tion szah lers und der We chsel strom kom -
pen sa tor als Hil fsmit tel zu de ren Er for -
schung” („Prze bie gi w tar czy licz ni ka in -
duk cyj ne go i kom pen sa to ra prą du prze mien -
ne go, ja ko śro dek po moc ni czy do ba dań tych
przy rzą dów”) od by wa się w 1918 ro ku na je -
go ma cie rzy stej uczel ni w Darm stadt. Otrzy -
mu je dok to rat z od zna cze niem, a roz pra wa
zo sta je wy da na w wer sji książ ko wej w Ber li -
nie w 1920 ro ku.

W koń cu 1925 r. dr inż. Wło dzi mierz Kru -
kow ski bie rze ślub z He le ną Wa sił kow ską
(1895–1982) z za wo du le ka rzem pe dia trą
i de cy du je się na sta ły po byt w Pol sce. Po po -
wro cie do kra ju w li sto pa dzie 1926 r. zo sta je
naj pierw pro ku ren tem, a póź niej dy rek to rem
Pol skich Za kła dów Sie men sa w War sza wie.
Wstę pu je do Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich w 1926 ro ku i od ra zu nie zwy kle
moc no an ga żu je się w dzia łal ność tej pre sti -
żo wej w śro do wi sku na uko wo -tech nicz ny
or ga ni za cji. Peł nił w SEP roz licz ne funk cje,
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był w la tach 1934–37 człon kiem Za rzą du
Głów ne go, w la tach 1935–37 wi ce pre ze sem
Od dzia łu Lwow skie go, w la tach 1936–39 za -
stęp cą prze wod ni czą ce go Pol skie go Ko mi te -
tu Elek tro tech nicz ne go oraz wie lu in nych or -
ga nów SEP. Ja ko czło nek Ko mi sji Or ga ni za -
cyj nej Zna ku Prze pi so we go SEP w ro -
ku 1930 od był stu dyj ną po dróż do Ho lan dii
w ce lu za po zna nia Ko mi sji SEP z dzia łal no -
ścią po dob nych or ga ni za cji za gra nicz nych.
W ro ku 1933 prze wod ni czył ob ra dom sek cji
mier nic twa na V Wal nym Zgro ma dze niu
SEP w War sza wie.

W. Kru kow ski ja ko je den z ini cja to rów or -
ga ni zo wa nia pod egi dą Związ ku Elek trow ni
Pol skich tzw. kon fe ren cji licz ni ko wych, czę -
sto prze wod ni czy jej ob ra dom oraz wy gła sza
na tych że kon fe ren cjach spe cja li stycz ne re -
fe ra ty.

Był wy so ko ce nio nym eks per tem i kon sul -
tan tem. Peł nił m. in. funk cję do rad cy Pań -
stwo wych Za kła dów Te le - i Ra dio tech nicz -
nych w War sza wie, a od 1930 ro ku rów nież
człon ka Ra dy tych Za kła dów, w związ ku
z uru cho mie niem przez tę fa bry kę pro duk cji
licz ni ków ener gii elek trycz nej.

Po ob ję ciu ofi cjal nej funk cji do rad cy na -
uko we go i człon ka Ko mi sji Elek trycz nej
Głów ne go Urzę du Miar (Głów ny Urząd
Miar), przy go to wał kom plek so wy pro jekt
la bo ra to rium elek trycz ne go GUM. Je go za -
słu gi na tym po lu wy so ko oce ni li: inż. Zdzi -
sław Rausz – dy rek to r GUM oraz inż. Jó zef
Rzą śnic ki, kie row nik dzia łu elek trycz ne go
GUM.

Współ pra cu jąc przez dłu gie la ta z Głów -
nym Urzę dem Miar – W. Kru kow ski był au -
to rem licz nych in struk cji oraz wie lu eks per -
tyz i opi nii, do ty czą cych tak prze pi sów elek -
trycz nych, jak i sto so wa nia od po wied nich
na rzę dzi po mia ro wych pod le ga ją cych le ga li -
za cji. Współ pra co wał z Cen tral ną Ko mi sją
Słow nic twa Elek tro tech nicz ne go przy re da -
go wa niu dzia łu: Mier nic two Elek trycz ne
w I to mie „Słow nic twa elek tro tech nicz ne go
pol skie go” (1936). Brał udział w mię dzy na -
ro do wych Kon gre sach IEC w Skan dy na wii
(1930) oraz Ho lan dii i Bel gii (1935). Uczest -
ni czył w VIII Kon fe ren cji Wag i Miar (tzw.
kon fe ren cja me trycz na). Był człon kiem Wy -
dzia łu Na uk Me cha nicz nych Aka de mii Na uk
Tech nicz nych w War sza wie oraz Wy dzia łu
Ma te ma tycz no -Przy rod ni cze go To wa rzy -
stwa Na uko we go we Lwo wie.

Od ma ja 1937 ro ku pia stu je funk cję prze -
wod ni czą ce go Ko mi te tu Na uko we go Me -
cha nicz no -Elek tro tech nicz ne go przy Ra dzie
Na uk Ści słych i Sto so wa nych, po wo ła nej ja -
ko wspól ny or gan przez Pol ską Aka de mię
Umie jęt no ści, Aka de mię Na uk Tech nicz -
nych, To wa rzy stwo Na uko we War szaw skie
i To wa rzy stwo Na uko we we Lwo wie.

Rów no le gle do dzia łal no ści za wo do wej
i an ga żo wa nia się w pra cę spo łecz ną w ra -
mach SEP W. Kru kow ski nie za nie dbu je
dzia łal no ści na uko wo – ba daw czej. W la -

tach 1928–30 na Wy dzia le Elek trycz nym Po -
li tech ni ki War szaw skiej pro wa dzi wy kła dy
zle co ne nt. licz ni ków elek trycz nych. W 1930
ro ku zo sta je mia no wa ny pro fe so rem zwy -
czaj nym po mia rów elek trycz nych Po li tech -
ni ki Lwow skiej oraz zo sta je mu po wie rzo na
funk cja kie row ni ka uczel nia ne go la bo ra to -
rium elek tro tech nicz ne go. 

Rów no le gle z pra cą pe da go gicz ną i za wo -
do wą W. Kru kow ski nie prze rwa nie zaj mu je
się dzia łal no ścią kon struk tor ską. Jest płod -
nym wy na laz cą. Łącz nie uzy skał po nad 50
pa ten tów i wzo rów użyt ko wych w Niem -
czech oraz in nych kra jach eu ro pej skich, któ -
re do ty czy ły no wa tor skich kon struk cji przy -
rzą dów po mia ro wych, a w szcze gól no ści no -
wych ty pów licz ni ków in duk cyj nych i elek -
tro li tycz nych. Sta rał się po sia da ną wie dzę
i do świad cze nie in ży nier skie na ww. te ma ty
upo wszech niać, stąd spo ro pu bli ko wał
w kra ju i za gra ni cą. Du żą licz bę prac ogło sił
dru kiem na ła mach „Prze glą du Elek tro -
tech nicz ne go”. Nie któ re z tych ar ty ku łów
wy da wa ne by ły w po sta ci tzw. od bi tek, ja ko
sa mo dziel ne wy daw nic twa np. „Pod sta wo -
we jed nost ki elek trycz ne i ich wzor ce”
(1934).

Za naj waż niej szą po zy cją wy daw ni czą
w Je go do rob ku na uko wo -tech nicz nym spe -
cja li ści uzna li ob szer ną mo no gra ficz ną pra cę
o licz ni kach ener gii elek trycz nej wy da ną
w ję zy ku nie miec kim pt. „Grun dzu ge und
Za hler tech ni kę (Ber lin 1930). Na ję zyk pol -
ski zo sta ła ona prze tłu ma czo na do pie ro w ro -
ku 1955 pt. „Licz ni ki ener gii elek trycz -
nej”. In na je go pra ca pt. „Do kład ność po -
mia rów me to dą kom pen sa cyj ną prą du
sta łe go i spo so by jej zwięk sze nia” ogło szo -
na naj pierw w ję zy ku nie miec kim, zo sta ła
wy da na w War sza wie po pol sku do pie ro
w 1952 ro ku.

Po za ję ciu Lwo wa przez Ro sjan, w la -
tach 1939–41 zgo dził się peł nić obo wiąz ki
pro rek to ra do spraw na uki Lwow skie go In -
sty tu tu Po li tech nicz ne go, uwa ża jąc, że kwe -
stia kształ ce nia fa chow ców ma prio ry tet
nad spra wa mi po li tycz ny mi i ide olo gicz ny -
mi. Na pi sał wów czas pra cę o hi sto rii licz ni -
ków elek trycz nych (za gi nę ła – nie ste ty
– w ma szy no pi sie). Miał też pro po zy cję wy -
da nia książ ki o licz ni kach w ję zy ku ro syj -
skim. Z uczel nią lwow ską zwią za ny był
do koń ca swe go tra gicz nie prze rwa ne go ży -
cia. 30 czerw ca 1941 ro ku Lwów zo stał za ję -
ty przez woj ska hi tle row skie. W no cy z 3
na 4 lip ca – we dług li sty spo rzą dzo nej przez
na cjo na li stów ukra iń skich – zo sta ły prze pro -
wa dzo ne aresz to wa nia naj wy bit niej szych
przed sta wi cie li in te li gen cji lwow skiej.
Wśród aresz to wa nych był też Wło dzi mierz
Kru kow ski. Aresz to wa nych prze wie zio no
naj pierw do sie dzi by SD (Si cher he its dienst -
-służ ba biez pie czeń stwa), na któ rą za ję to
gmach Bur sy Abra ha mo wi czów, a na stęp nie
wszyst kich wy wie zio no do ja ru nie opo dal
Ka dec kiej Gó ry, ko ło ul. Wu lec kiej i nad ra -

nem roz strze la no. Zgi nę li wów czas oprócz
prof. Wło dzi mie rza Kru kow skie m.in. by ły
pre mier rzą du RP Ka zi mierz Bar tel, ma te -
ma tyk, pro fe sor geo me trii wy kreśl nej Po -
li tech ni ki Lwow skiej oraz pro fe so ro wie:
Ta de usz Boy - Że leń ski, An to ni Cie szyń ski,
Jan Grek z żo ną, Ro man Long champs de
Be rier wraz z trze ma sy na mi, An to ni
Łom nic ki, Ta de usz Ostrow ski, Wło dzi -
mierz Sto żek, Ka sper We igel, Ro man Wit -
kie wicz.

Dnia 8 paź dzier ni ka 1943 ro ku spe cjal na
gru pa tzw. Son der kom man do 1005 od ko pa ła
zbio ro wy grób roz strze la nych uczo nych
lwow skich. Zna le zio no w nim cia ła 36 osób.
Wszyst kie cia ła spa lo no, a po piół roz sy pa no
na oko licz nych po lach. Ta ki prze bieg tych
tra gicz nych wy pad ków po twier dzi li świad -
ko wie na pro ce sie No rym ber skim.

Pró ba udo ku men to wa nia po sta wio nej
na wstę pie te go bio gra ficz ne go szki cu te zy,
że lo sy i do ko na nia za wo do we prof. Wło dzi -
mie rza Lu dwi ka Kru kow skie go są w du żym
stop niu od zwier cie dle niem skom pli ko wa -
nych i za wi łych me an drów kil ku po ko leń in -
te li gen cji pol skiej nie wy ma ga chy ba in nych
do wo dów po za przed sta wio ny mi fak ta mi
z bio gra fii pro fe so ra. Był jed nym z wie lu
przed sta wi cie li pol skiej in te li gen cji, jak Na -
ru to wicz, Mo ścic ki (i wie lu, wie lu in nych)
uro dzo nych w cza sach za bo ru, kształ cą cych
się na uczel niach za gra nicz nych, pra cu ją -
cych po za gra ni ca mi oj czy zny i po wra ca ją -
cych, aby swo je umie jęt no ści spo żyt ko wać
dla kra ju. I nie za leż nie od upra wia nej pro fe -
sji i oce ny ich póź niej sze go wkła du w roz -
wój go spo dar czy, czy kul tu ral ny Pol ski, na -
le ży się tym po sta ciom zwy kła ludz ka pa -
mięć.

Prof. dr inż. Wło dzi mierz Lu dwik Kru -
kow ski kon struk tor i wy na laz ca, spe cja li sta
z dzie dzi ny mier nic twa elek trycz ne go, au tor
licz nych pu bli ka cji, dzia łacz SEP, do brze za -
pi sał się w pa mię ci śro do wi ska elek tro ener -
ge ty ków pol skich, ja ko czło wiek nie zwy kle
pra wy, su mien ny i to le ran cyj ny. Dla uczcze -
nia za sług prof. Wło dzi mie rza Kru kow skie -
go Pol ska Aka de mia Na uk wy da ła dru kiem
zbiór Je go roz praw i ar ty ku łów pt. „Pra ce
Wło dzi mie rza Kru kow skie go” (War sza -
wa 1956), w któ rym za miesz czo no nie mal
wszyst kie ory gi nal ne pu bli ka cje oraz nie któ -
re re fe ra ty o po mia rach i przy rzą dach elek -
trycz nych oraz wzor cach jed no stek elek -
trycz nych. W 1978 ro ku imię prof. Wło dzi -
mie rza Lu dwi ka Kru kow skie go nada no Ze -
spo ło wi Szkół Elek trycz nych w No wej So li
w woj. zie lo no gór skim, gdzie od sło nię to ta -
bli cę pa miąt ko wą. W Od dzia le Wro cław -
skim PAN i w Uni wer sy te cie we Wro cła wiu
dnia 29 czerw ca 1981 ro ku od sło nię to ta bli -
cę pa miąt ko wą z na zwi ska mi po mor do wa -
nych pro fe so rów uczel ni lwow skich. Zna la -
zło się na niej tak że na zwi sko prof. Wło dzi -
mie rza Lu dwi ka Kru kow skie go.

Ma rek Biel ski
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Otwo rzy ło ją krót kie wy stą pie nie Sła wo mi ra Kryst ka, Dy rek -
to ra Ge ne ral ne go IGE iOŚ, w któ rym pa dło stwier dze nie, że Unia
Eu ro pej ska bar dzo pil nie śle dzi re ali za cję swych de cy zji przez
pań stwa człon kow skie w kwe stii emi sji CO2 i SO2, od na wial nych
źró deł ener gii itp. Trze ba wdra żać no we tech no lo gie choć nie ma
roz wią zań do koń ca pew nych. Obec nie sa me np. elek trow nie de -
cy du ją o wy bo rze i za ku pie dóbr in we sty cyj nych. Pa mię taj my, by
wy bra ny wy ko naw ca był w peł ni pro fe sjo nal ny, choć mam świa -
do mość, iż te raz ma my do czy nie nia z ryn kiem wy ko naw cy.

Pierw szym re fe ren tem był prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan -
dow ski, dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Ciepl nej Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Je go wy stą pie nie „Wy mier ne efek ty eko no micz ne za -
sto so wa nia pro ce su współ spa la nia w przed się bior stwie” udo -
wad nia ło te zę za war tą w ty tu le re fe ra tu. Stwier dził, iż ze bra ni
w sa li kon fe ren cyj nej sze fo wie elek trow ni czy elek tro cie płow ni
wie dzą wię cej od nie go o opła cal no ści współ spa la nia. Ja spoj rzę
na to pod ką tem za gro żeń, nie pew no ści i nie po ro zu mień. Nie wie -
my ile w Pol sce ma my bio ma sy. Są róż ne i wza jem nie sprzecz ne
sza cun ki i pro gno zy. Ist nie je oba wa, że jej po pro stu za brak nie. Ist -
nie ją róż ne pro ble my np. spo ro ma my sło my, ale pro ble mem jest
jej trans port. Nie wy ko rzy sta ne, a spo re są za so by z pie lę gna cji la -
sów, sa dów, ro wów i dróg. Tu też wy stę pu je ba rie ra ma ga zy no wa -
nia i lo gi sty ki (roz pro sze nie pro du cen tów). Ni sko są w pro gno zach
wy ce nia ne la sy i od pa dy z pro duk cji drzew nej. Ko lej ny pro blem to
py ta nie: ile ta bio ma sa na praw dę kosz tu je? Otóż wę giel to 11,8 zł
za GJ, a bio ma sa po nad 20 zł za GJ. To co waż ne i god ne pod kre -
śle nia to rów no mier ne, w ska li kra ju, roz miesz cze nie za so bów bio -
ma sy (naj mniej w pod kar pac kim, naj wię cej w war miń sko -ma zur -
skim i po mor skim). Wspo ma ga nie wy twa rza nia cie pła i ener gii
z bio ma sy w Pol sce opie ra się na in we sty cyj nym kre dy cie pre fe -
ren cyj nym i do ta cjach. W fa zie wy twa rza nia, w przy pad ku ener gii
elek trycz nej, ma my obo wią zek za ku pu i świa dec twa po cho dze nia.
W przy pad ku cie pła – je dy nie obo wią zek za ku pu. Oczy wi ście
efekt eko no micz ny współ spa la nia jest czu ły na ce nę bio ma sy. Ma
miej sce przy rost do cho du elek trow ni współ spa la ja cej bio ma sę

ener ge tycz ną, ist nie je w wiel ko ściach bez względ nych (ener ge -
tycz nie w proc.). Mi nu sem jest wy raź ny spa dek spraw no ści ko tła.
Je śli koszt bio ma sy jest na po zio mie 20 zł za GJ. to przy rost do cho -
du przed się bior stwa jest wy raź ny (spa la nie bio ma sy na po zio -
mie 10 proc. wsa du), przy 30 zł był by ujem ny (chy ba że wzro sła -
by ce na upraw nień do emi sji CO2). Bio ma sa mo że tak że po pra wić
opła cal ność in we sty cji, choć w stop niu nie zbyt zna czą cym. Na to -
miast zna ko mi te efek ty eko no micz ne przy no si in we sty cja w po sta -
ci si łow ni na bio ma sę – już jed na ta ka po wsta je w Pol sce.

Ko lej nym mów cą był Mie czy sław Ko by larz, dy rek tor ds. pro -
duk cji Elek trow ni Po ła niec S. A,, Gru pa Elec tra bel, któ ry przed sta -
wił kwe stię „Współ spa la nia bio ma sy na przy kła dzie Elek trow -
ni Po ła niec”. Ta elek trow nia to 5,5 proc. pro duk cji kra jo wej, ma
moc 1800 MW, dys po nu je otwar tym obie giem chło dze nia, za trud -
nia 491 osób. Zo sta ła w peł ni spry wa ty zo wa na, w paź dzier ni -
ku 2004 r. uru cho mi ła li nię do przy go to wa nia bio ma sy drzew nej.
War to pa mię tać, że sto so wa nie tech no lo gii współ spa la nia bio ma sy
ma na ce lu: zmniej sze nie emi sji do at mos fe ry CO2, SO2, py łu lot -
ne go i me ta li cięż kich za war tych w wę glach; pro duk cję i sprze daż
zie lo nej ener gii; ob ni że nie kosz tów opłat za ko rzy sta nie ze śro do -
wi ska na tu ral ne go. W Po łań cu spa la ne są zręb ki od pa dów drzew -
nych i drew na opa ło we go, ga łą zów ka, wió ry i zży ny, tro ci ny oraz
bio ma sa po cho dze nia rol ni cze go (sło ma, wy tło ki, susz owo co wy)
a tak że wierz ba ener ge tycz na. Są efek ty, czy li ob ni że nie emi sji
CO2, SO2, NOX, me ta li cięż kich (rtęć, ar sen, ko balt, miedź, ni kiel),
mniej od pa dów pa le ni sko wych. Wdro że nie współ spa la nia bio ma -
sy w ko tłach wę glo wych wy ma ga zmian w ukła dzie tech no lo gicz -
nym, au to ma ty ce, w spo so bie eks plo ata cji urzą dzeń. W efek cie
rocz na pro duk cja 6 TWh i 15 proc. bio ma sy w spa la nym pa li wie:
zmniej sze nie ilo ści spa la ne go wę gla o ~ 186 tys. ton, emi sji CO2
o ~ 372 tys. ton, emi sji SO2 ~ 3 tys. ton, py łów do at mos fe ry
o ~ 54 tys. t. Spa la nie bio ma sy da je moż li wość za go spo da ro wa nia
od pa dów pro duk cyj nych tar ta ków i za kła dów spo żyw czych i wy -
ko rzy sta nie nie użyt ków rol nych do upraw ener ge tycz nych. Sło -
wem li sta ko rzy ści jest praw dzi wie du ża.

Podobne, proporcjonalnie do ilości spalonej biomasy, efekty
współspalania zostały przedstawione na przykładzie: ZEDO S.A.,
PKE, ZEO S.A.

Re fe rat „Hi sto ria i przy szłość współ spa la nia bio ma sy w Elek -
trow ni Dol na Od ra S.A. Do świad cze nie eks plo ata cyj ne”
zo stał przed sta wio ny przez trzech przed sta wi cie li tej elek -
trow ni – Paw ła War ga sa, Woj cie cha Da rec kie go i Mi ro -
sła wa Ję drzej ka. Na stęp nie głos za brał Ja nusz Tchórz,
dy rek tor ds. roz wo ju tech no lo gii PKE S. A., mó wiąc
o „Szan sach i za gro że niach zwią za nych z emi sją CO2
na przy kła dzie do świad czeń i ba dań pro jek to wych
w PKE S. A.”. Ostat nim mów cą był Sta ni sław Sie dlec ki,
z -ca kie row ni ka wy dzia łu ru chu, Ze spół Elek trow ni Ostro -
łę ka S.A., któ ry za jął się „In sta la cją współ spa la nia wę gla
z bio ma są w Elek trow ni Ostro łę ka „B”.

* * *
Rów nież zgod nie z tra dy cją, Izba Go spo dar cza Ener -

ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska mia ła swo je sto isko tar go -
we. Za pre zen to wa ła swo ją dzia łal ność i do ko na nia.
Uczest ni czy ły w nim, ja ko pod wy staw cy, pre zen tu jąc
swą ofer tę trzy fir my: ASTAT Ele men ty Au to ma ty ki
Prze my sło wej Sp. z o. o z Po zna nia, naj więk szy po MTP
or ga ni za tor tar gów w Pol sce – Tar gi Kiel ce i Elek tro -
mon taż Pół noc SA z War sza wy.

AU
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POLEKO 2007Zgod nie z tra dy cją, pierw sze go dnia do rocz nych
Mię dzy na ro do wych Tar gów Eko lo gicz nych PO LE -
KO, czy li 20 li sto pa da 2007 ro ku, od by ła się kon fe -
ren cja zor ga ni zo wa na przez Izbę Go spo dar czą Ener -
ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz Mię dzy na ro do we
Tar gi Po znań skie. Jej te ma tem by ło „Współ spa la nie
ja ko me to da ogra ni cza nia emi sji szko dli wych ga zów
i py łów do at mos fe ry”.





Naj więk sze i naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją ce się w bran ży
elek tro ener ge tycz nej Tar gi ENE REG TAB za koń czy ły 13 wrze -
śnia br. ko lej ną – 20-tą (ju bi le uszo wą) edy cję. Do ju bi le uszo we -
go na stro ju nie do sto so wa ła się au ra – trwa ją ce przez kil ka dni

przed tar ga mi ulew ne desz cze, któ re spo wo do wa ły lo kal ne pod to pie nia
i za gro że nie po wo dzio we na Pod be ski dziu po waż nie utrud ni ły pra cę eki -
pom bu du ją cym i wy po sa ża ją cym w eks po na ty sto iska tar go we.

Zła po go da nie od stra szy ła zwie dza ją cych, któ rzy jak zwy kle tłum nie
przy je cha li do Biel ska -Bia łej, aby za po znać się z naj now szy mi urzą dze -
nia mi i apa ra tu rą sta cji i sie ci elek tro ener ge tycz nych, czy też roz wią za -
nia mi tech no lo gicz ny mi w za kre sie ge ne ra cji i prze twa rza nia ener gii
elek trycz nej. A trze ba przy znać, że by ło na co po pa trzeć. Padł ko lej ny
re kord – licz ba wy staw ców prze kro czy ła 650, w tym 73 wy staw ców za -
gra nicz nych z 16 kra jów eu ro pej skich, USA i Chin. Re kor do wą licz bę
– bo 67 wy ro bów zgło szo no do kon kur su tar go we go na naj bar dziej wy -
róż nia ją cy się pro dukt. Spo śród nich ko mi sja kon kur so wa przy zna ła
naj wyż sze lau ry na stę pu ją cym pro duk tom:
• Pu char Mi ni stra Go spo dar ki – dla Fa bry ki Prze wo dów Ener ge tycz -

nych S.A. w Bę dzi nie za „Ty po sze reg prze wo dów ener ge tycz nych”.
• Pu char Pre ze sa Pol skie go To wa rzy stwa Prze sy łu i Roz dzia łu

Ener gii Elek trycz nej za „Sys tem sta lo wych po mie dzio wa nych uzie -
mień dla urzą dzeń ener ge tycz nych, te le ko mu ni ka cyj nych i ochro ny
od gro mo wej” zgło szo ny przez fir mę: GAL MAR MAR CI NIAK S. J.
z Po zna nia.

• Zło ty Lew Ka zi mie rza Szpo tań skie go fun da cji Jac ka Szpo tań skie go
za „AMR sys tem APA TOR” dla APA TOR S.A.

• Me dal Pre ze sa Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich za „Mier -
nik MIC -5000” zgło szo ny przez fir mę SO NEL S.A. ze Świd ni cy.

• Zło ty Me dal Pol skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych S.A. za „Za bez -
pie cze nie czę sto tli wo ścio we ty pu RFT -451” zgło szo ne przez fir mę
ZEG -ENER GE TY KA Sp. z o.o.

• Srebr ny Me dal Pol skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych S.A. za „Ka -
blo we li nie uni wer sal ne z prze wo da mi w peł nej izo la cji i sta lo wą lin ką
no śną – opra co wa nie i wdro że nie tech no lo gii pro jek to wa nia i bu do wy”
zgło szo ne przez fir mę PPHU „TRAN ZEX” Sp. z o. o i SAE Sp. z o.o.

• Brą zo wy Me dal Pol skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych S.A.
za „Tech no lo gię oraz urzą dze nie do wy mia ny izo la cji i osprzę tu
na słu pach od po ro wych i od po ro wo -na roż nych li nii 400 kV w za wie -
sze niu Ł02 i Ł03 re ali zo wa ną pod na pię ciem” zgło szo ną przez fir mę
ENER GA -OPE RA TOR S.A. Od dział w To ru niu.

• Zło ty Me dal Tar gów ENER GE TAB 2007 za „Sys tem mo ni to rin gu
in fra struk tu ry tech nicz nej obiek tów te le ko mu ni ka cyj nych i trans mi sji
da nych dla ener ge ty ki” zgło szo ny przez fir mę ELEC TRO NIC PO -
WER AND MAR KET Sp. z o.o. ze Szcze cin ka.

• Srebr ny Me dal Tar gów ENER GE TAB 2007 za „Cy fro wy re je stra tor
za kłó ceń RZ -1” zgło szo ny przez fir mę KA RED Sp. z o.o. z Gdań ska.

• Brą zo wy Me dal Tar gów ENER GE TAB 2007 za „Gru pę słu pów
SAL -P (SAL -P dz)” zgło szo ną przez fir mę Za kład Pro duk cji Sprzę tu
Oświe tle nio we go RO SA Sta ni sław Ro sa.
Ko mi sja Kon kur so wa przy zna ła nad to 10 wy róż nień tar gów ENER -

GE AB 2007 (peł ny ko mu ni kat Ko mi sji Kon kur so wej opu bli ko wa ny
jest na stro nie www.ener ge tab.pl).

Tar gom to wa rzy szy ły licz ne pre zen ta cje pro mo cyj ne i spo tka nia
z klu czo wy mi klien ta mi or ga ni zo wa ne przez po szcze gól nych wy staw -
ców, na to miast re dak cja uka zu ją ce go się już 60 lat mie sięcz ni ka
„ENER GE TY KA” zor ga ni zo wa ła in te re su ją ce se mi na rium re dak to rów
na czel nych cza so pism bran ży ener ge tycz nej. Licz ne gro no zgro ma dzi -
ło tak że se mi na rium „Elek tro ener ge ty ka w bu dow nic twie” zor ga ni zo -
wa ne dru gie go dnia tar gów przez Biel sko – Bial ski Od dział SEP.

Ju bi le uszo wa edy cja tar gów sta ła się do brą oka zją dla or ga ni za to ra
tar gów – ZIAD Biel sko Bia ła S.A. dla uho no ro wa nia spe cjal ną sta tu et -

ką kil ku na stu naj bar dziej za słu żo nych dla roz wo ju tar gów ENER GE -
TAB osób. Wśród nich zna leź li się przed sta wi cie le firm i in sty tu cji
od wie lu lat współ pra cu ją cych przy or ga ni za cji tar gów ze Sto wa rzy sze -
nia Elek try ków Pol skich, To wa rzy stwa Prze sy łu i Roz dzia łu Ener gii
Elek trycz nej, Pol skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych S. A., To wa rzy stwa
Go spo dar cze go Pol skie Elek trow nie, Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki
i Ochro ny Śro do wi ska oraz Pre zy dent Biel ska – Bia łej – Ja cek Kry -
wult, któ ry pod czas in au gu ra cji tar gów za po wie dział roz strzy gnię cie
we wrze śniu prze tar gu na bu do wę wie lo funk cyj nej ha li wraz z roz le gły -
mi par kin ga mi.

Pre zes SEP – prof. Je rzy Bar glik od zna czył tar gi ENER GE TAB
Zło tą Ho no ro wą Od zna ką SEP. Or ga ni za to rzy na to miast wy róż ni li naj -
bar dziej „dłu go let nich” wy staw ców, któ rzy pod czas wie czor ne go ban -
kie tu otrzy ma li ele ganc kie „po dzię ko wa nie”, ma ją ce rów nież wy miar
fi nan so wy.

W tar gach uczest ni czy ła ze swo im sto iskiem tak że IGE iOŚ, w któ rym
wy sta wia ła się wspól nie z Mię dzy na ro do wy mi Tar ga mi Po znań ski mi.

Trzy ma jąc kciu ki za speł nie nie za po wie dzi istot nej po pra wy in fra -
struk tu ry tar go wej już dzi siaj war to za zna czyć w ka len da rzu ter min
przy szło rocz nych tar gów (16–18 wrze śnia 2008 r.).
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Targi ENERGETAB 2007

Pla no wa na no wa in we sty cja 
spół ki AL STOM Po wer

W ra mach roz bu do wy Za kła du Me ta lur gicz ne go el blą skie go
od dzia łu spół ki AL STOM Po wer, gru pa Al stom roz wa ża
umiesz cze nie na tym te re nie pro duk cji wiel ko ga ba ry to wych
od le wów ze sto pów że la za. Łącz ny koszt pla no wa nej in we -

sty cji osza co wa no na 128 mln PLN. W no wej od lew ni że li wa pra cę
znaj dzie po nad 200 osób, w tym wy so ko kwa li fi ko wa na ka dra z za kre su
tech no lo gii od lew nic twa i IT. Osta tecz na de cy zja uza leż nio na jest
od po zio mu wspar cia ze stro ny in sty tu cji kra jo wych i unij nych.

Za kład Me ta lur gicz ny jest uzna nym na ca łym świe cie pro du cen tem
wy so ko prze two rzo nych sta liw nych od le wów dla ener ge ty ki i prze my -
słu stocz nio we go. Klien ci za kła du to pierw sza li ga świa to we go prze my -
słu, mię dzy in ny mi Ge ne ral Elec tric, Rolls -Roy ce, Sie mens czy Hi ta -
chi. Po ten cjal ny no wy obiekt bę dzie spe cja li zo wać się w pro duk cji od -
le wów z że li wa sfe ro idal ne go o ma sach jed nost ko wych od 15 do 60 ton,
a tak że od le wów sta liw nych w prze dzia le 40–80 ton, głów nie na po trze -
by ener ge ty ki, w tym ener ge ty ki od na wial nej (elek trow nie wia tro we).
Pla no wa na rocz na zdol ność pro duk cyj na wy nie sie ok. 6000 ton od le -
wów.

W związ ku z bra kiem stan da ry za cji ca łe go pro ce su tech no lo gicz ne go
że li wa sfe ro idal ne go, no wa in we sty cja bę dzie wy ma ga ła wy so kich na -
kła dów na sfe rę roz wo ju tech no lo gii, a tak że IT. Rów nież w za kre sie
wy po sa że nia pla nu je się za kup naj no wo cze śniej szych urzą dzeń wy ko -
rzy sty wa nych w od lew nic twie, do któ rych na le żą elek trycz ne pie ce in -
duk cyj ne do to pie nia że li wa, sta cja sfe ro idy za cji że li wa, sys tem spo rzą -
dza nia, dys try bu cji i re ge ne ra cji mas for mier skich oraz pie ce do ob rób -
ki ciepl nej. W moż li wie naj szer szym za kre sie urzą dze nia bę dą wy po sa -
żo ne w no wo cze sne sys te my nu me rycz ne go ste ro wa nia. Ochro na śro -
do wi ska zo sta nie za pew nio na przez od po wied nie in sta la cje od py la ją ce
i wy głu sza ją ce.

Spół ka AL STOM Po wer za mie rza wy ko rzy stać współ fi nan so wa nie
tej in we sty cji za po mo cą fun du szy unij nych na la ta 2007-2013 oraz
swo je umiej sco wie nie w wo je wódz twie war miń sko -ma zur skim, pre fe -
ren cyj ne z punk tu wi dze nia Po li ty ki Spój no ści Unii Eu ro pej skiej.



Ro sną cy po pyt na ener gię elek trycz ną w Pol sce przy znacz nie wy eks plo -
ato wa nym po ten cja le wy twór czym oraz ce na zby tu ener gii elek trycz nej
nie wy star cza ją ca na sa tys fak cjo nu ją cy zwrot z za in we sto wa ne go ka pi ta łu,
bę dą pro wa dzić do wzro stu cen ener gii w Pol sce. Bio rąc pod uwa gę ocze -
ki wa nia od bior ców, w ce lu wy ha mo wa nia po wyż sze go tren du wzro sto we -
go cen, fir my wy twór cze mu szą mi ni ma li zo wać kosz ty wy twa rza nia
przy mak sy mal nej dys po zy cyj no ści po sia da nych urzą dzeń. Zmniej sze nie
wskaź ni ka awa ryj no ści urzą dzeń w ce lu za bez pie cze nia bez pie czeń stwa
pra cy sys te mu elek tro ener ge tycz ne go sta je się ko niecz no ścią rów nież z po -
wo du ma le ją cej re zer wy mo cy.

W związ ku z tym Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi -
ska oraz BOT Elek trow nia Opo le S.A. zor ga ni zo wa ły II Kon fe ren cję
pod ty tu łem: „Tech nicz ne moż li wo ści opty ma li za cji kosz tów wy twa rza -
nia ener gii i awa rie trans for ma to rów blo ko wych, a bez pie czeń stwo
sys te mu elek tro ener ge tycz ne go”.

Kon fe ren cja od by ła się w dniach 14–15 li sto pa da 2007 r. w Sa li Par kie -
to wej przy Elek trow ni Opo le w Brze ziu oraz ośrod ku kon fe ren cyj nym
w Ka mie niu Ślą skim. Kon fe ren cja mia ła na ce lu przy bli że nie jej uczest ni -
kom moż li wo ści jak naj lep sze go przy sto so wa nia się wy twór ców do obec -
nej sy tu acji na pol skim ryn ku ener gii elek trycz nej. Na przy kła dzie BOT
Elek trow ni Opo le S.A. po ka za ne zo sta ły roz wią za nia tech nicz ne opty ma li -
zu ją ce kosz ty pro duk cji. Prak tycz ne do świad cze nia stąd pły ną ce mo gą być
obiek tem za in te re so wań in nych wy twór ców, a wy mia na do świad czeń mię -
dzy ni mi słu żyć bę dzie pol skiej ener ge ty ce.
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Techniczne możliwości optymalizacji
kosztów wytwarzania energii i awarie

transformatorów blokowych,
a bezpieczeństwo systemu

elektroenergetycznego

W dniu 22 li sto pa da 2007 ro ku Fa bry ka Ko tłów RA FA KO S.A. pod pi -
sa ła z fir mą Elek trik Ure tim A. S. z Tur cji umo wę o war to ści 57,5 mln
EUR, któ ra jest naj więk szą w hi sto rii emi ten ta umo wą eks por to wą. 

Przed mio tem umo wy jest re ha bi li ta cja dwóch ko tłów ty pu
OB -660 w Elek trow ni Yeniköy w Tur cji, za pro jek to wa nych, wy pro du ko -
wa nych i prze ka za nych do eks plo ata cji przez RA FA KO S.A. ko lej no w la -
tach 1986 i 1987. Są to ko tły z na tu ral ną cyr ku la cją, opa la ne py łem wę gla
bru nat ne go, współ pra cu ją ce z tur bo ze spo ła mi o mo cy no mi nal nej 210
MWe. Re ha bi li ta cja obej mu je: 
• mo der ni za cję czę ści ci śnie nio wej oraz in sta la cji po moc ni czych ko -

tłów w za kre sie uzgod nio nym po sze ro kiej dia gno sty ce prze pro wa -
dzo nej przez służ by Ra fa ko,

• wy mia nę i mo der ni za cję sys te mu au to ma ty ki ko tłów,
• mo der ni za cję in sta la cji pa le ni sko wej,
• wy mia nę znacz nej czę ści izo la cji i wy mu rów ki,
• opty ma li za cję pro ce su spa la nia.

Ce lem re ha bi li ta cji i mo der ni za cji ko tłów jest:
• uzy ska nie gwa ran to wa nych pa ra me trów tech nicz nych, jak m.in. wy -

daj ność, pa ra me try pa ry świe żej i wtór nej, spraw ność,
• bez piecz na i sta bil na pra ca ko tłów w gwa ran to wa nym za kre sie ob -

cią żeń (50–96,4%) bez wspar cia pal ni ka mi ole jo wy mi,
• li kwi da cja/ogra ni cze nie do mi ni mum pro ce su szla ko wa nia oraz

wpro wa dze nie na rzę dzi umoż li wia ją cych kon tro lę te go pro ce su,
• pod wyż sze nie spraw no ści brut to ko tłów,
• przy go to wa nie do pra cy w sys te mie au to ma tycz nej re gu la cji mo cy.

Re ha bi li ta cja bę dzie zre ali zo wa na pod klucz przez RA FA KO S.A. Prze -
ka za nie 1-go ko tła do eks plo ata cji pla no wa ne jest na czer wiec 2009 ro ku,
dru gie go – na czer wiec 2010 ro ku.

RAFAKO modernizuje kotły w Turcji

Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wspól nie z Ze -
spo łem Elek trow ni PAK S.A. zor ga ni zo wa ła IV kon fe ren cję pt. „In we -
sty cje w pol skich elek trow niach i elek tro cie płow niach za wo do wych
– stan obec ny i pla ny na przy szłość”. Kon fe ren cja od by ła się w Cen trum
Kon fe ren cyj nym HO TEL MAG DA w Li che niu k/Ko ni na, w dniach 28–29
li sto pa da 2007 r.

Za pre zen to wa nie pla nów in we sty cyj nych le ży w in te re sie elek trow ni
i elek tro cie płow ni gdyż po zwa la to na za in te re so wa nie ni mi po ten -
cjal nych do staw ców urzą dzeń do elek trow ni i elek tro cie płow ni oraz
ich wy ko naw ców jak rów nież przed sta wi cie li władz pań stwo wych. Z in -
for ma cji wy ni ka, że po ten cjał za rów no do staw ców urzą dzeń i firm za ple -
cza prze my sło wo -usłu go we go elek tro ener ge ty ki i cie płow nic twa jest
za ma ły aby spro stać za mó wie niom pla no wa nym przez ener ge ty kę za wo -
do wą.

Kon fe ren cja po zwo li ła uczest ni kom za po znać się z tech nicz ny mi, fi nan -
so wy mi i cza so wy mi wa run ka mi re ali za cji pla nów stra te gicz nych in we sto -
rów, na to miast bez po śred nie spo tka nie przed sta wi cie li firm pra cu ją cych
na rzecz sek to ra i przed sta wi cie li in we sto rów umoż li wi ło na wią za nie wie -
lu re la cji biz ne so wych.

W trak cie kon fe ren cji wy gło szo no m.in. na stę pu ją ce re fe ra ty:
• „Wzrost za po trze bo wa nia na moc i ener gię elek trycz ną w KSE w la -

tach 2007–2008 i spo so by je go po kry cia w nad cho dzą cym szczy cie je -
sien no -zi mo wym”;

• „Do świad cze nia z bu do wy blo ku 464 MW w Elek trow ni Pąt nów II”;
• „Za mie rze nia mo der ni za cji Elek trow ni Pąt nów I”;
• „Pla ny roz wo jo we do ty czą ce in we sty cji od two rze nio wych, mo der ni za -

cyj nych i pro eko lo gicz nych – wy stą pie nia przed sta wi cie li elek tro cie -
płow ni i elek trow ni: Vat ten fall He at Po land S.A. War sza wa i BOT Elek -
trow nia Opo le S.A.
Za pre zen to wa no tak że moż li wo ści wy ko naw cze firm w za kre sie re ali za -

cji in we sty cji ener ge tycz nych:
• Al stom Po wer Sp. z o.o. „Moż li wo ści re ali za cyj ne blo ków na pa ra me try

nad kry tycz ne”;
• Ra fa ko S.A. „Pla ny in we sty cyj ne w ener ge ty ce i wy ni ka ją ce z nich za da -

nia dla bran ży”;
• Fo ster Whe eler Ener gia Pol ska Sp. z o.o. „Roz wój ko tłów CFB oraz PC

fir my Fo ster Whe eler w opar ciu o tech no lo gie ko tłów prze pły wo wych
z pio no wym pa row ni kiem Ben so na”;

• Uni serv Bu dow nic two Prze my sło we S.A. „Bu dow nic two chłod ni ener -
ge tycz nych i ko mi nów prze my sło wych – roz wią za nia tech nicz ne, pro ble -
my i za gro że nia”;

• Balc ke -Dürr Ro themühle Pol ska Sp. z o.o. „Me to dy mo der ni za cji ist nie -
ją cych elek tro fil trów umoż li wia ją ce po pra wę sku tecz no ści od py la nia
spa lin”;

• Ener go pro jekt War sza wa S.A. „Moż li wo ści pro jek to we Ener go pro jekt
–War sza wa” S.A.

Inwestycje w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych
– stan obecny i plany na przyszłość

Szkolenia i konferencje prowadzi
i udziela na ich temat informacji

TANDEM Aleksandra Urbańska-Mikołajczyk,
tel. kom. 0-602-524-801

e-mail: a.mikolajczyk@tandem.igeos.pl

Dla człon ków i sym pa ty ków Izby ma my do brą wia do mość o wzno wie -
niu przez nas or ga ni za cji tra dy cyj ne go Ba lu Ener ge ty ków, któ ry za pla no -
wa ny jest na 19 stycz nia 2008 r. w Ho te lu Mar riott przy Ale jach Je ro zo lim -
skich w War sza wie. Szcze gó ło we in for ma cje na stro nie in ter ne to wej Izby
www.ige os.pl

Bal Energetyków



W dniu 19 paź dzier ni ka 2007 ro ku, w Pań stwo wej Wyż szej Szko -
le Za wo do wej (PWSZ) w Su le cho wie od by ła się, fir mo wa na
ho no ro wym pa tro na tem Ma cie ja Pła żyń skie go – Wi ce mar -
szał ka Se na tu Rzecz po spo li tej Pol skiej i Ulri cha Jun ghan n sa

– Mi ni stra Go spo dar ki Bran den bur gii, IV Kon fe ren cja Pol sko -Nie miec -
ka „Ener ge ty ka Przy gra nicz na Pol ski i Nie miec”. Mot to Kon fe ren cji
sfor mu ło wa no na stę pu ją co „Moż li wo ści za spo ko je nia po trzeb ener -
ge tycz nych miesz kań ców gmin, szcze gól nie w opar ciu o lo kal ne źró -
dła ener gii”, a jej or ga ni za to ra mi by ły: Lubu skie To wa rzy stwo
na Rzecz Roz wo ju Ener ge ty ki (LTnR RE), Izba Go spo dar cza Ener -
ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska (IGE iOŚ) oraz go spo darz kon fe ren cji
– PWSZ w Su le cho wie. Do pi sa li rów nież spon so rzy tj. E.ON edis
ener gia z Nie miec i Pol skie Gór nic two Naf to we i Ga zow nic two S.A.
w War sza wie Od dział w Zie lo nej Gó rze. Udział w Kon fe ren cji wzię -
ło po nad 100 uczest ni ków re pre zen tu ją cych róż no rod ne śro do wi ska,
a mia no wi cie: przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych wo je wódz twa
i re gio nu, przed sta wi cie le lo kal nych śro do wisk sa mo rzą do wych, firm
ener ge tycz nych i śro do wisk na uko wych.

Uczest ni ków Kon fe ren cji przy wi tał Ma rian Ba biuch – Pre zes
LTnR RE, Se kre tarz IGE iOŚ, któ ry w sło wie wstęp nym pod kre ślił wa gę
te go wy da rze nia. Ra iner Wolff – Pro ku rent z E. ON edis AG na wią zał
w swo im wy stą pie niu do do brych tra dy cji we współ pra cy ob sza ru przy -
gra ni cza. Wszyst kich Go ści przy wi tał rów nież dr inż. Sta ni sław Iwan
– Prze wod ni czą cy Ze spo łu Or ga ni za cyj ne go, Wi ce pre zes LTnR RE, któ -
ry po dzię ko wał ca łe mu ze spo ło wi or ga ni za cyj ne mu za wkład pra cy
w zor ga ni zo wa nie kon fe ren cji. W imie niu go spo da rza PWSZ wy stą pił
i przy wi tał uczest ni ków Se na tor prof. Ma rian Mi łek.

W kli ma cie za byt ko we go gma chu głów ne go Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Za wo do wej uczest ni cy kon fe ren cji wy słu cha li łącz nie 12 wy stą -
pień kon fe ren cyj nych (przed sta wio nych w trzech czę ściach ob rad se syj -
nych prze pla ta nych prze rwa mi na ka wę, her ba tę czy lunch) i wzię li
udział w dys ku sji oraz w pod su mo wa niu, do ko na nym przez prof. Wal -
de ma ra Kam ra ta.

Re fe ra ty do ty czy ły głów nie pro ble ma ty ki tech nicz no -eko no micz nej
i fi nan so wej roz wo ju ener ge ty ki re gio nal nej, szcze gól nie w opar ciu
o lo kal ne źró dła. Pre zen ta cje kon fe ren cyj ne zo sta ły roz po czę te re fe ra -
tem Her ber ta L. Ga bry sia, b. Pod se kre ta rza Sta nu (od po wie dzial ne go
za sek tor ener gii), któ ry przed sta wił „Syn te zę sta nu pol skiej ener ge ty -
ki” w prze kro ju ma kro eko no micz nym. Na tle bar dzo do brze udo ku men -
to wa ne go ma te ria łu sta ty stycz ne go au tor do ko nał traf nej dia gno zy w za -
kre sie kie run ków i uwa run ko wań roz wo ju sek to ra ener gii. Ko lej ny re fe -
rent prof. Adam Gu ła z AGH w wy stą pie niu pt. „Ma łe źró dła cie płow -
ni cze w opar ciu o bio ma sę w świe tle dy rek tyw unij nych” przed sta wił
ana li zę po rów naw czą efek tyw no ści eko no micz nej i eko lo gicz nej wy ko -
rzy sta nia bio ma sy do ce lów ener ge tycz nych w Pol sce. Wska zał, że cel
eko lo gicz ny w pro mo cji wy ko rzy sta nia bio ma sy do pro duk cji ener gii
elek trycz nej przez współ spa la nie z wę glem mo że być uzy ska ny na kła -
dem środ ków pu blicz nych prze zna cza nych na sub sy dia, mniej szym
niż 10%, gdy by te środ ki po mo co we zo sta ły prze zna czo ne na wspar cie
in dy wi du al nych in we sty cji kon wer sji wę gla na bio ma sę dla miesz kań -
ców ob sza rów wiej skich.

Nie miec kie do świad cze nia w za kre sie wy ko rzy sta nia bio ga zu do ce -
lów ener ge tycz nych przed sta wił Tho mas Ki nal, prze wod ni czą cy Ra dy
Nad zor czej Me ga Mo dus Pro jekt War sza wa w re fe ra cie pt. „Ener gia
z bio ga zu – na pod sta wie nie miec kich do świad czeń”. Na stęp nie
Krzysz tof Grze lak z Ze spo łu Elek trow ni Wod nych Dy chów w wy stą pie -
niu za ty tu ło wa nym „Hy dro ener ge ty ka pol skich ziem za chod nich”
omó wił w spo sób po glą do wy in fra struk tu rę ener ge ty ki wod nej w Pol sce

ze szcze gól nym uwzględ nie niem wo je wództw za chod nich. Ko lej ny re -
fe rent Wil fried Fi scher z Grid Re in for ce ment Trans mis sion GmbH
Ber lin za jął się pro ble ma ty ką ener ge ty ki wia tro wej i przed sta wił do -
świad cze nia nie miec kie w tym za kre sie. Nie ja ko kom ple men tar nym
wy stą pie niem do po wyż sze go by ła pre zen ta cja dr inż. Ja ro sła wa
Gniaz dow skie go z Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go, któ ry omó wił moż -
li wo ści wy ko rzy sta nia lo kal nych za so bów od na wial nych źró deł ener gii.
Piotr Busz ka z PC Ener gia S.A. przed sta wił na to miast pro ble ma ty kę
za sto so wa nia LNG i na kre ślił kie run ki roz wo ju te go in te re su ją ce go pa -
li wa. An na So wiż dżał z AGH bar dzo su ge styw nie i z du żą do zą eks pre -
sji za pre zen to wa ła moż li wo ści wy ko rzy sta nia wód i ener gii geo ter mal -
nej w Pol sce Za chod niej. Ko lej ne re fe ra ty, któ re przed sta wi ły re pre zen -
tant ki Urzę du Mar szał kow skie go w Zie lo nej Gó rze, do ty czy ły bar dzo
in te re su ją cych za gad nień z za kre su moż li wo ści i pro ble mów uczest nic -
twa sa mo rzą dów i przed się biorstw ener ge tycz nych w pro gra mach ope -
ra cyj nych Unii Eu ro pej skiej.

Moż li wo ści wy ko rzy sta nia sie ci elek tro ener ge tycz nej na ryn ku lo kal -
nym za pre zen to wał dy rek tor Sta ni sław Za le ski z Za chod nie go Za kła du
PKP Ener ge ty ka w re fe ra cie pt. „Prze sy ło wo -roz dziel cza sieć PKP
– do wy ko rzy sta nia”, zaś dr Wal de mar Słu goc ki z Uni wer sy te tu Zie -
lo no gór skie go sil nie za ak cen to wał w re fe ra cie pt. „Moż li wo ści uzy ska -
nia fi nan so we go wspar cia na od na wial ne źró dła ener gii” wa gę i zna -
cze nie środ ków na wspó fi nan so wa nie roz wo ju, za pi sa nych w Lu bu skim
Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj nym, Pro gra mach Eu ro pej skiej
Współ pra cy Te ry to rial nej, Pro gra mie Ope ra cyj nym In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko, In no wa cyj na Go spo dar ka, a tak że w in nych me cha ni zmach
wspar cia.

W dys ku sji prof. Wal de mar Kam rat z Po li tech ni ki Gdań skiej za uwa -
żył, że „ener ge ty ka przy gra nicz na” to w za sa dzie „ener ge ty ka przy gra -
ni cza”, czy li ener ge ty ka w szer szym aspek cie re gio nal nym. Pre zes
M. Ba biuch w in te re su ją cy spo sób na kre ślił swo je wy obra że nia do ty -
czą ce roz wo ju ener ge ty ki. Za in spi ro wał tym dal sze gło sy w dys ku sji,
gdzie ko lej ni dys ku tan ci: dr inż. St. Iwan, P. Ra iner Wolff,. dr hab. inż.
Z. Lip nic ki pod no si li kwe stie roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii,
kosz tów ze wnętrz nych, czy eko no mi ki geo ter mii. W pod su mo wa niu
dys ku sji i ca łej kon fe ren cji prof. Wal de mar Kam rat stwier dził, że ener -
ge ty ka przy gra nicz na z na tu ry rze czy po sia da cha rak ter re gio nal ny, a jej
roz wój po wi nien być zde ter mi no wa ny do stę pem do za so bów i źró deł
ener gii, in fra struk tu rą wy twór czą i sie cio wą oraz za po trze bo wa niem
na ener gię. Za ak cen to wał, że za gad nie nia te na le ży roz pa try wać w spo -
sób kom plek so wy, uwzględ nia jąc opcje po py to wo -po da żo we, współ -
pra cę sa mo rzą dów lo kal nych i zhar mo ni zo wa ne ure gu lo wa nia for mal -
no -praw ne, zwra ca jąc przy tym uwa gę na pla no wa nie roz wo ju ener ge -
ty ki re gio nal nej, a w szcze gól no ści roz wój ryn ku ener gii, któ ry po wi -
nień sku piać się na wy ko rzy sta niu lo kal nych źró deł, za so bów i su row -
ców ener ge tycz nych. Waż ne jest, oprócz wy ko rzy sta nia lo kal nych źró -
deł ga zu (głów nie w ko ge ne ra cji), za sto so wa nie bio ma sy, bio ga zu, ener -
gii wia tru, ener gii wo dy, geo ter mii. Istot nym za gad nie niem wa run ku ją -
cym roz wój jest tak że in fra struk tu ra sie cio wa bę dą ca w ge stii za wo do -
wych i bran żo wych za kła dów dys try bu cyj nych sek to ra ener gii. Za sad -
ni czo roz wój ener ge ty ki re gio nal nej na le ży pro gra mo wać w wie lo wy -
mia ro wej ska li: ener gii, eko no mii, eko lo gii i edu ka cji, gdyż ta ki spo sób
po strze ga nia sy tu acji po zwo li na wy pra co wa nie ra cjo nal nej stra te gii,
za pew nia ją cej kon ku ren cyj ność, in no wa cyj ność i bez pie czeń stwo do -
staw, co z ko lei wpły nie istot nie na roz wój go spo dar czy re gio nu.

Już dzi siaj ser decz nie za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych
na ko lej ną, już V Ju bi le uszo wą edy cję kon fe ren cji, w li sto pa -
dzie 2008 r. w Su le cho wie.

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY
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Waldemar Kamrat
Politechnika Gdańska

Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec
– doświadczenia i perspektywy
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TRZE CI PA KIET ENER GE TYCZ NY

19 wrze śnia prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej Jo se Ma nu el Bar ro -
so ujaw nił trze ci pa kiet pro po zy cji do ty czą cych li be ra li za cji ryn ków ener -
gii w UE. Pro jekt zmian obej mu je zak tu ali zo wa ne dy rek ty wy w spra wie
ga zu i ener gii elek trycz nej, zak tu ali zo wa ne prze pi sy trans gra nicz ne dla
oby dwu sek to rów oraz prze pi sy po wo łu ją ce Biu ro Re gu la to rów (ang. Re -
gu la tros” Agen cy).

Pa kiet za wie ra za pi sy, zgod nie z któ ry mi przed się bior stwa ener ge tycz -
ne po win ny do pro wa dzić do roz dzia łu dzia łal no ści wy twór czej i prze sy ło -
wej po przez tzw. po dział wła sno ścio wy (ang. owner ship unbun dling).
Pro po zy cja no wych ure gu lo wań do pusz cza też al ter na tyw ną opcję – two -
rze nie Nie za leż nych Ope ra to rów Sys te mu (ang. In de pen dent Sys tem Ope -
ra tor, ISO). Wy bie ra jąc tę ścież kę spół ki ener ge tycz ne mo gły by za cho wać
wła sność sie ci prze sy ło wych, jed nak by ły by zo bo wią za ne do prze ka za nia
eks plo ata cji do nie za leż nych ope ra to rów sys te mu (co pod le ga ło by we ry -
fi ka cji).

Ko lej ną pro po zy cją jest wzmoc nie nie ro li kra jo wych re gu la to rów przez
za pew nie nie im nie za leż no ści od rzą dów oraz umoż li wie nie współ pra cy
w ra mach ofi cjal ne go Biu ra UE. Współ pra ca ope ra to rów sie ci prze sy ło -
wych zo sta ła by sfor ma li zo wa na po przez Eu ro pej ską Sieć OSP (ang. Eu -
ro pe an Ne twork for TSO), któ ra roz wi ja ła by ko dy tech nicz ne i ryn ko we,
a tak że za pew ni ła sko or dy no wa ną eks plo ata cję sie ci i sko or dy no wa ne pla -
no wa nie in we sty cji sie cio wych. Ko mi sja chce po nad to zo bo wią zać
uczest ni ków ryn ku do prze cho wy wa nia przez okres kil ku lat re je strów co -
dzien nych ope ra cji.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej prze wi du je, że po ro zu mie nie
w spra wie pa kie tu zo sta nie osią gnię te do grud nia 2008 ro ku.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 27-09-2007

NO WE ZA SA DY WŁA SNO ŚCI
IN FRA STRUK TU RY SIE CIO WEJ
DLA POD MIO TÓW SPO ZA UE

Zgod nie z pro po zy cją Ko mi sji Eu ro pej skiej, za war tą w trze cim pa kie -
cie li be ra li za cyj nym dla ryn ków ener gii elek trycz nej i ga zu, spół ki za gra -
nicz ne nie mo gły by na by wać ak ty wów sie cio wych w UE, je śli nie speł nia -
ły by kry te rium roz dzia łu dzia łal no ści wy twór czej od prze sy ło wej. Z oce -
ny wpły wu opu bli ko wa nej z pro po zy cja mi le gi sla cyj ny mi wy ni ka, że
„kra je trze cie dą żą do prze ję cia Unij nej in fra struk tu ry sie cio wej”. Brak
od po wied niej ochro ny praw nej mógł by, zda niem Ko mi sji, za gro zić moż -
li wo ści dy wer sy fi ka cji do staw ga zu przez UE.

Gaz prom, ro syj ska pań stwo wa spół ka ener ge tycz na, na któ rej in te re -
sy no we roz wią za nia le gi sla cyj ne wpły ną praw do po dob nie naj bar dziej,
za re ago wa ła na te pro po zy cje stwier dze niem, że jest „go to wa do kon -
struk tyw nej dys ku sji na te mat nie za wod no ści do staw ga zu z Ro sji”. Ro -
syj skie Mi ni ster stwo Go spo dar ki i Han dlu sko men to wa ło pla ny Ko mi sji
na stę pu ją co: „upo li tycz nie nie za gad nień in we sty cyj nych przy nie sie
szko dę obu stro nom, w więk szym jed nak stop niu do tkną one UE”. Po -
mi mo ta kie go sta no wi ska, Ro sja sa ma sto su je po dob ne roz wią za nia
praw ne.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 01-10-2007

OCHRO NA IN FRA STRUK TU RY
KRY TYCZ NEJ

10 lip ca Par la ment Eu ro pej ski przy jął spra woz da nie do ty czą ce pro po -
zy cji Dy rek ty wy w spra wie roz po zna nia i wy zna cze nia kry tycz nej in fra -

struk tu ry eu ro pej skiej oraz oce ny ko niecz no ści wzmoc nie nia jej ochro ny
(ang. Di rec ti ve on the iden ti fi ca tion and de si gna tion of Eu ro pe an Cri ti cal
In fra struc tu re and the as ses sment of the ne ed to im pro ve the ir pro tec tion),
w któ rym po sło wie wzy wa ją do zwięk sze nia za an ga żo wa nia państw
człon kow skich w przed mio to we dzia ła nia.

Rów no cze śnie Ko mi sja czę ścio wo od taj ni ła ko mu ni kat w spra wie in -
fra struk tu ry ener ge tycz nej i trans por to wej, do ty czą cy kry te riów ty po wa -
nia in fra struk tu ry. Ko mi sja wzy wa do opra co wa nia na po zio mie UE kry -
te riów wy zna cza nia kry tycz nej in fra struk tu ry eu ro pej skiej, któ rych pro -
po zy cje za mie ści ła w nie ujaw nio nej wer sji ko mu ni ka tu. Roz wa ża no
w tym za kre sie róż ne go ty pu za gro że nia, nie tyl ko ter ro ry stycz ne, do ty -
czą ce wię cej niż jed ne go pań stwa człon kow skie go. Do in fra struk tu ry kry -
tycz nej mia ły by zo stać włą czo ne m.in. ta my elek trow ni wod nych, in sta la -
cje ją dro we – nie za leż nie od ich wiel ko ści i ty pu, oraz sie ci elek tro ener ge -
tycz ne naj wyż szych na pięć. Chro nio ne ma ją być rów nież ele men ty in fra -
struk tu ry ga zu i ro py.

Po przy ję ciu dy rek ty wy w spra wie in fra struk tu ry kry tycz nej Ko mi sja
„przy go tu je pro po zy cje od po wied nich roz wią zań praw nych”. Na stęp nie
po szcze gól ne pań stwa zi den ty fi ku ją po ten cjal ne zda rze nia ry zy kow ne
i do ko na ją oce ny ich wpły wu na in fra struk tu rę, a Ko mi sja „roz wa ży czy
ko niecz ne jest po dej mo wa nie środ ków ochro ny in fra struk tu ry na po zio -
mie unij nym”.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 26-07-2007

INI CJA CJA PRAC
PLAT FOR MY TECH NO LO GICZ NEJ

DLA ZRÓW NO WA ŻO NEJ
ENER GE TY KI JĄ DRO WEJ

21 wrze śnia ko mi sarz UE ds. ba dań Ja nez Po točnik i ko mi sarz UE ds.
ener ge ty ki An dris Pie balgs ofi cjal nie za ini cjo wa li dzia łal ność Eu ro pej -
skiej Plat for my Tech no lo gicz nej dla Zrów no wa żo nej Ener ge ty ki Ją dro wej
(ang. Eu ro pe an Tech no lo gy Plat form on Su sta ina ble Nuc le ar Ener gy).
Plan dzia łań plat for my do ro ku 2040 obej mu je swym za kre sem m.in. pra -
ce nad wy ko rzy sta niem lek ko wod nych re ak to rów dru giej i trze ciej ge ne -
ra cji, przy go to wa nie wdro że nia zrów no wa żo nych sys te mów ją dro wych
na po trze by przy szłe go wy ko rzy sta nia za awan so wa nych cy kli pa li wo -
wych, a tak że upo wszech nia nie sto so wa nia ener gii ją dro wej. Pro jek ty te
prze wi du ją stwo rze nie pro to ty pu pręd kie go re ak to ra chło dzo ne go so dem
do ro ku 2020, zbu do wa nie re ak to ra wy so ko tem pe ra tu ro we go i za de mon -
stro wa nie je go za sto so wa nia do wy twa rza nia sko ja rzo ne go do ro ku 2040
oraz do pro wa dze nie do wdro że nia in sta la cji ba zu ją cych na za awan so wa -
nym cy klu pa li wo wym – oko ło ro ku 2040.

Obok Eu ro pej skiej Plat for my Tech no lo gicz nej dla Zrów no wa żo nej
Ener ge ty ki Ją dro wej we wrze śniu zo sta ła po wo ła na Gru pa Wy so kie go
Szcze bla ds. Bez pie czeń stwa Ją dro we go (ang. High -Le vel Gro up on Nuc -
le ar Sa fe ty), a w li sto pa dzie w Bra ty sła wie mia ło roz po cząć pra cę Eu ro -
pej skie Fo rum Ją dro we (ang. Eu ro pe an Nuc le ar Fo rum).

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 08-10-2007

KO MI SJA NIE CHCE NA RZU CAĆ
STO SO WA NIA TECH NO LO GII

WY CHWY TY WA NIA
I PRZE CHO WY WA NIA CO2

Po nad 120 przed sta wi cie li Ko mi sji Eu ro pej skiej, państw człon kow -
skich UE i sto wa rzy szeń bran żo wych wzię ło udział w Fo rum Pa liw Ko -
pal nych (ang. Fos sil Fu els Fo rum), 8–9 paź dzier ni ka w Ber li nie.

Energetyka na świecie
Przegląd najważniejszych wydarzeń w energetyce światowej w opracowaniu EPC S.A.



Sto ją cy na cze le Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Ener ge ty ki Mat thias Ru ete
otwie ra jąc Fo rum wy ra ził opi nię, że UE nie zdo ła osią gnąć ce lów zwią za -
nych z prze ciw dzia ła niem zmia nom kli ma tycz nym je dy nie za po mo cą od -
na wial nych źró deł ener gii, i że po trzeb ne jest rów nież wy ko rzy sta nie
ener ge ty ki ją dro wej oraz tech no lo gii wy chwy ty wa nia i prze cho wy wa nia
dwu tlen ku wę gla (ang. car bon cap tu re and sto ra ge, CCS). Ru ete za po wie -
dział, że Ko mi sja ocze ku je od prze my słu „wy ka za nia, iż wdro że nie tech -
no lo gii wy chwy ty wa nia i prze cho wy wa nia CO2 jest wy ko nal ne w cią -
gu 10–15 lat”.

Przed sta wia jąc ra my praw ne do ty czą ce CCS, Scott Broc kett z Dy rek cji
Ge ne ral nej ds. Śro do wi ska oświad czył, że przy szłe pra ce le gi sla cyj ne do -
ty czyć bę dą przede wszyst kim pro ce su prze cho wy wa nia, po nie waż za -
rów no wy chwy ty wa nie, jak i trans port mo gą być re ali zo wa ne w ra mach
ist nie ją ce go pra wa. Broc kett po in for mo wał, że Dy rek cja prze pro wa dzi ła
oce nę skut ków wpro wa dze nia obo wiąz ko we go sto so wa nia wy chwy ty wa -
nia i prze cho wy wa nia CO2. „Je go wa dy to wy so kie kosz ty, po wie la nie
prze pi sów praw nych wzglę dem prze pi sów do ty czą cych sys te mu han dlu ze -
zwo le nia mi na emi sję CO2 oraz ry zy ko zwią za ne ze sto so wa niem nie -
spraw dzo nych tech no lo gii”, za koń czył Broc kett. Jak się wy da je, roz wią -
za nia praw ne, któ re zo sta ną za pro po no wa ne nie bę dą za wie ra ły żad nych
obo wiąz ko wych wy ma gań.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 16-10-2007

PAR LA MENT OKRE ŚLA CE LE
DLA ENER GE TY KI OD NA WIAL NEJ

25 wrze śnia Par la ment Eu ro pej ski przy jął opra co wa ny z wła snej ini cja -
ty wy ra port, po świę co ny pro gra mo wi dzia łań dla ener ge ty ki od na wial nej
(ang. Ro ad map for Re ne wa ble Ener gy). W do ku men cie tym par la men ta -
rzy ści od no szą się do pro gra mu przed sta wio ne go wcze śniej w ro ku bie żą -
cym przez Ko mi sję Eu ro pej ską i ape lu ją do Ko mi sji o przed ło że nie pro -
po zy cji od no śnej dy rek ty wy. 

Ra port pod trzy mu je usta lo ny przez Ko mi sję cel uzy ska nia 20% ener gii
ze źró deł od na wial nych do ro ku 2020. Par la men ta rzy ści opo wia da ją się
prze ciw ko te mu, aby cel ten był re ali zo wa ny z wy ko rzy sta niem in nych
źró deł ener gii o ni skiej emi sji dwu tlen ku wę gla, ta kich jak ener gia ją dro -
wa. Po dob nie jak Ko mi sja, Par la ment opo wie dział się za 10%. udzia łem
bio pa liw w bi lan sie pa liw dla trans por tu, za strze ga jąc, że po win ny one być
pro du ko wa ne w spo sób zrów no wa żo ny. W ra por cie za le ca się usta le nie
kry te riów do oce ny zrów no wa żo ne go wy twa rza nia bio pa liw – Ko mi sja
nie pod ję ła jak do tąd de cy zji w tej spra wie.

Do ku ment kła dzie szcze gól ny na cisk na po ten cjał przy brzeż nych in sta -
la cji wia tro wych. Par la ment we zwał Ko mi sję do stwo rze nia pla nu dzia ła -
nia w tej dzie dzi nie, pro mu ją ce go roz wój tech no lo gii i ści ślej szą współ -
pra cę po szcze gól nych państw, któ re mo gły by wspól nie wy ko rzy sty wać
pod mor ską in fra struk tu rę prze sy ło wą. Ra port ak cen tu je rów nież po trze bę
zhar mo ni zo wa nia sys te mów słu żą cych wspie ra niu ener ge ty ki od na wial -
nej oraz ko niecz ność szyb kiej in te gra cji ener ge ty ki od na wial nej z we -
wnętrz nym ryn kiem ener gii.

Mi mo iż ra port Par la men tu nie ma mo cy praw nej, ko mi sarz UE ds.
ener ge ty ki An dris Pie balgs za po wie dział, iż zo sta nie on wy ko rzy sta ny
na po trze by opra co wa nia przez Ko mi sję przy szłej dy rek ty wy w spra wie
ener ge ty ki od na wial nej.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 09-10-2007

WE RY FI KA CJA SYS TE MU HAN DLU
EMI SJA MI UE 

Mi ni stro wie ds. śro do wi ska UE przy ję li w dniach 28–29 czerw ca
wnio ski do ty czą ce we ry fi ka cji Sys te mu Han dlu Emi sja mi UE
(ang. EU Emis sions Tra ding Sche me, ETS). W do ku men cie pod kre śla
się ko niecz ność dal szej har mo ni za cji ETS, a w szcze gól no ści me tod
i re guł alo ka cji w ce lu za pew nie nia jed na ko wych wa run ków w ca łej
Unii.

We dług mi ni strów dla po szcze gól nych sek to rów po win ny zo stać roz -
wa żo ne róż ne me to dy alo ka cji, uwzględ nia ją ce sto pień glo bal nej kon ku -

ren cji. Mi ni stro wie pod kre śli li też zna cze nie usta le nia dłu go okre so wych
ce lów re duk cji emi sji.

Ra da po twier dzi ła po nad to za miar po łą cze nia ETS z in ny mi sys te ma mi
han dlu emi sja mi i po pro si ła Ko mi sję o roz pa trze nie moż li wo ści roz sze -
rze nia po sta no wień Dy rek ty wy w spra wie han dlu emi sja mi na funk cjo nu -
ją ce już sys te my o za się gu kra jo wym i re gio nal nym. 

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 19-07-2007

PEŁ NE WEJ ŚCIE W ŻY CIE
DY REK TY WY IPPC 

Od 30 paź dzier ni ka w peł ni obo wią zu ją wy ma ga nia Dy rek ty wy w spra -
wie zin te gro wa ne go za po bie ga nia i kon tro li za nie czysz czeń z ro ku 1996
(ang. In te gra ted Pol lu tion Pre ven tion and Con trol, IPPC), na mo cy któ -
rych wszyst kie po wsta łe przed ro kiem 1999 in sta la cje mu szą po sia dać ze -
zwo le nia na użyt ko wa nie, zgod ne z kon cep cją Naj lep szych Do stęp nych
Tech nik (ang. Best Ava ila ble Tech ni qu es, BAT). W od nie sie niu do no wo
bu do wa nych in sta la cji dy rek ty wa IPPC obo wią zu je od paź dzier ni ka 1999
ro ku.

Ak tu al nie w Ko mi sji Eu ro pej skiej trwa ją we wnętrz ne kon sul ta cje do ty -
czą ce pro po zy cji zmian w dy rek ty wie, w związ ku z jej prze glą dem, któ ry
roz po czął się w ro ku 2005. Pro jekt ma sca lić dy rek ty wę IPPC z dy rek ty -
wa mi sek to ro wy mi. No we pro po zy cje istot nie in ge ru ją w głów ne za sa dy,
na któ rych ba zo wa ła pier wot na dy rek ty wa i za ostrza ją do ce lo we li mi ty
emi sji. Ce le emi syj ne okre ślo ne zo sta ną praw do po dob nie na po zio mach
zbli żo nych do tych za war tych w Wy tycz nych Re fe ren cyj nych dla Naj lep -
szych Do stęp nych Tech nik (ang. Best Ava ila ble Tech ni qu es Re fe ren ce,
BREF). 

Sto wa rzy sze nie Eu re lec tric, po ana li zie fi nal nej wer sji do ku men tu
BREF opra co wa ne go na po trze by du żych źró deł spa la nia, od nio sło się
kry tycz nie do pro po zy cji no wej dy rek ty wy. We dług przed sta wi cie li sto -
wa rzy sze nia, pro po no wa ne war to ści gra nicz ne emi sji sta no wią zbyt wy so -
kie wy ma ga nia. Eu re lec tric wska zu je też, że sto so wa nie ujed no li co nych
wy tycz nych re fe ren cyj nych w od nie sie niu do du żych źró deł mo że do pro -
wa dzić do wzro stu kosz tów, osła bie nia bez pie czeń stwa do staw i od ro cze -
nia no wych in we sty cji.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 30-10-2007

WTO PU BLI KU JE BA DA NIA
NA TE MAT OD DZIA ŁY WA NIA

PÓL ELEK TRYCZ NYCH
I MA GNE TYCZ NYCH

Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia (ang. World He alth Or ga ni sa tion,
WHO) opu bli ko wa ła stu dium śro do wi sko wych kry te riów zdro wia (ang.
Envi ron ment He alth Cri te ria, EHC), od no szą ce się do wpły wu na zdro wie
ludz kie pól elek trycz nych i ma gne tycz nych o krań co wo ni skiej czę sto tli -
wo ści (ang. Extre me ly Low Fre qu en cy, ELF). W pra cy prze ana li zo wa no
prze ja wy wpły wu pól elek trycz nych i ma gne tycz nych ELF na róż ne
aspek ty zdro wia. WHO uwa ża, że nie za cho dzi zwią zek mię dzy na ra że -
niem na po la ELF a sta nem zdro wia lu dzi.

Od ro ku 2002, kie dy po dob ną pra cę opu bli ko wa ła Mię dzy na ro do wa
Agen cja Ba dań nad No wo two ra mi (ang. In ter na tio nal Agen cy for Re se -
arch on Can cer, IARC), no we ba da nia nad ludź mi i zwie rzę ta mi nie do pro -
wa dzi ły do uzna nia pól ELF za po ten cjal nie ra ko twór cze. Do wo dy
na zwięk sze nie ry zy ka wy stą pie nia bia łacz ki dzie cię cej w wy ni ku chro -
nicz ne go na ra że nia na od dzia ły wa nie pól o krań co wo ni skiej czę sto tli wo -
ści nie są moc ne, ale oba wy wciąż po zo sta ją. Je śli ta ka za leż ność ist nia ła -
by w rze czy wi sto ści, licz ba za cho ro wań zwią za nych z od dzia ły wa niem
ELF sta no wi ła by od 0,2% do 4,9% wszyst kich przy pad ków bia łacz ki. Na -
wet wte dy w ska li glo bal nej wpływ na zdro wie lud no ści był by ogra ni czo -
ny, pod kre śla WHO.

Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 06-09-2007

Mag da le na Ryś -Prze szla kie wicz
EPC S.A.
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Wstęp

Krót ko trwa łe wy chło dze nie dna ka dłu ba
tur bi ny pa ro wej w czę ści wy so ko pręż nej
mo że po wo do wać po wsta nie nie ko rzyst -
nych na prę żeń ciepl nych. W efek cie mo że
dojść do skur cze nia dol nej czę ści ka dłu ba,
je go de for ma cji i uszko dze nia ru cho mych
czę ści tur bi ny. Ce lem ana li zy na prę żeń
ciepl nych by ło stwier dze nie, czy w przy -
pad ku na głe go wy chło dze nia czę ści ka dłu -
ba jest praw do po dob ne uszko dze nie wir ni -
ka. Po nad to, w wy ni ku prze pro wa dzo nych
po mia rów stwier dzo no, że na sku tek nie -
pra wi dło we go uło że nia gra nu la tu weł ny
mi ne ral nej (uzy ska nia znacz nej gę sto ści),
jak rów nież je go za wil go ce nia zna czą co
po gar sza się współ czyn nik prze wo dze nia
cie pła izo la cji ciepl nej tur bi ny [1]. Dla te go
w pre zen to wa nej pra cy wy ko na no rów nież
ana li zy nu me rycz ne do ty czą ce wpły wu
zwięk sze nia współ czyn ni ka prze wo dze nia
cie pła izo la cji na na prę że nia i prze miesz -
cze nia ka dłu ba. 

Mo del ob li cze nio wy
Do ob li czeń przy ję to uprosz czo ny mo del

geo me trii, uwzględ nia jąc sy me trię bu do wy
ka dłu ba oraz sy me trię ob cią żeń, ana li zo wa -
no po la tem pe ra tu ry i na prę żeń w po ło wie
ka dłu ba. Ba da ny ob szar zo stał przed sta wio -
ny na rys. 1. Wy od ręb nić w nim moż na ka -
dłub tur bi ny oraz izo la cję ter micz ną. Przed -
sta wio na jest rów nież dys kre ty za cja ob ję to -
ścia mi kon tro l ny mi. Ob szar zo stał po dzie -
lo ny na 248500 ob ję to ści kon tro l nych.
Wpro wa dzo ny zo stał układ współ rzęd nych
o środ ku w cen tral nym punk cie ko mo ry
wlo to wej, oś X skie ro wa na w kie run ku osi
tur bi ny, oś Y le ży w płasz czyź nie po zio mej,
oś Z w płasz czyź nie pio no wej.

W pre zen to wa nej pra cy roz wią za no za -
gad nie nie usta lo ne go prze wo dze nia cie pła
w ka dłu bie tur bi ny i izo la cji ter micz nej.
Na wszyst kich po wierzch niach ze wnętrz -
nych przy ję to wa run ki brze go we trze cie go
ro dza ju, a na po wierzch ni sy me trii, jed no -
rod ny wa ru nek dru gie go ro dza ju. Za ło żo no
sta łe (nie za leż ne od tem pe ra tu ry) war to ści

współ czyn ni ków prze wo dze nia cie pła ma -
te ria łów.

Na rys. 2 ozna czo ne są stre fy, na któ re
po dzie lo ny jest brzeg ana li zo wa ne go ob -
sza ru, na któ rych okre ślo ne są na stę pu ją ce
wa run ki brze go we [2]:

W opra co wa niu ba da ny był wpływ lo kal -
ne go wy chło dze nia ko mo ry wlo to wej, stąd
wy od ręb nio no część ob sza ru o śred ni cy
0,37 m, za zna czo ne go na ry sun ku 2 ja ko
„ob szar lo kal ne go wy chło dze nia”. Za ło żo -
no na nim tem pe ra tu rę po wierzch ni ścian ki
rów ną 200ºC.

Za ło żo no sta łe war to ści oraz izo tro po -
wość wła ści wo ści ma te ria ło wych ka dłu ba
i izo la cji. Współ czyn nik prze wo dze nia cie -

pła ma te ria łu ka dłu ba zo stał okre ślo ny
na po zio mie 45 W/(m·K), dla izo la cji wy -
no sił on 0,7 W/(m·K) lub 0,12 W/(m·K),
któ ry od po wia da prze wod no ści weł ny
mi ne ral nej o gę sto ści od po wied nio 100
i 215 kg/m3 w tem pe ra tu rze 230ºC.

Po le tem pe ra tu ry w ka dłu bie tur bi ny
i izo la cji opi sa ne jest rów na niem róż nicz -
ko wym prze wo dze nia cie pła, któ re zo sta ło
roz wią za ne przy wy ko rzy sta niu me to dy
ob ję to ści kon tro l nych.

W ko lej nym eta pie pra cy wy zna czo no
na prę że nia w ka dłu bie. W mo de lu uwzględ -
nio no od dzia ły wa nie ci śnie nia pa ry na we -
wnętrz ne ścian ki ka dłu ba oraz na prę że nia
ter micz ne. Po mi nię to si ły ma so we. Dla
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Analiza numeryczna
pól temperatury i naprężeń
w kadłubie turbiny parowej

Nazwa brzegu typ war. brzeg. warunek brzegowy

Króćce wlotowe III α = 1500 W/(m2⋅K); Tf = 510°C
Komora wlotowa III α = 300 W/(m2⋅K); Tf = 470°C
Skrzynka dyszowa III – rozkład współczynnika przejmowania ciepła

i temperatury płynu – odcinkami liniowy
określony między punktami A (α = 1800 W/(m2⋅K),
Tf = 470°C), B (α= 1275 W/(m2⋅K), Tf = 360°C)
i C (α = 1200 W/(m2⋅K), Tf = 320°C),
znajdującymi się w odległościach od środka
układu współrzędnych w kierunku osi turbiny
kolejno: 0,244 m, 1,22 m i 1,677 m.

Dławnice II adiabatyczny
Komora wylotowa III α = 400 W/(m2⋅K); Tf = 320°C
Wylot III α = 1500  W/(m2⋅K); Tf = 300°C
Łapy i zewn. powierz. izolacji III α = 10 W/(m2⋅K); Tf = 30°C

Rys. 1. Widok kadłuba turbiny oraz izolacji termicznej od strony wnętrza oraz strony zewnętrznej. Naniesiona
zastała siatka dyskretyzacji objętościami kontrolnymi



uprosz cze nia przy ję to, że mię dzy wlo tem
a wy lo tem pa ry ci śnie nie zmie nia się
od war to ści 9 MPa na wlo cie do 0,6 MPa
na wy lo cie, tak jak po ka za no na rys 3.
Na le wej ła pie ode bra no moż li wość prze -
miesz cza nia się w kie run ku X i Z, na to miast
na pra wej ode bra no moż li wość prze miesz -
cza nia się w kie run ku Z.

W trak cie ob li czeń przy ję to, że współ -
czyn nik roz sze rzal no ści ter micz nej jest sta -
ły i wy no sił β = 13,0 × 10-6 K-1, mo duł
Youn ga był rów ny E = 2,1 × 105 MPa, na -
to miast współ czyn nik Po is so na wy no sił
γ = 0,29. Po wyż sze war to ści są cha rak te ry -
stycz ne dla sta li wa sto so wa ne go do pro -
duk cji ka dłu bów. 

Prze miesz cze nia oraz na prę że nia wy wo -
ła ne zmia na mi tem pe ra tu ry zo sta ły wy zna -
czo ne z wy ko rzy sta niem me to dy ele men -
tów skoń czo nych [3].

Wy ni ki ob li czeń
W pierw szej czę ści ana li zy, z wy ko rzy sta -

niem ko mer cyj ne go ko du FLU ENT wy ko -
na no ob li cze nia roz kła dów tem pe ra tu ry
w izo la cji i ka dłu bie tur bi ny. Uzy ska ne wy -
ni ki są punk tem wyj ścia do wy zna cze nia
w ko lej nym kro ku roz kła du prze miesz czeń
i na prę żeń w ka dłu bie z wy ko rzy sta niem ko -
mer cyj ne go ko du AN SYS. Ze wzglę du
na róż ne for ma ty re pre zen ta cji siat ki dys kre -
ty za cji prze strzen nej oraz da nych w obu tych
pro gra mach, siat ka zo sta ła prze trans for mo -
wa na przy po mo cy wła sne go ko du. Wa run ki
brze go we dla ob li czeń ciepl nych i wy trzy -
ma ło ścio wych zo sta ły okre ślo ne na rys. 2 i 3.

Przed sta wio ne zo sta ły wy ni ki ob li czeń
od po wia da ją ce czte rem przy pad kom; dla
przy pad ków nor mal nej pra cy tur bi ny oraz
lo kal ne go wy chło dze nia dol nej czę ści ko -

mo ry wlo to wej, dla dwóch róż nych war to ści
współ czyn ni ka prze wo dze nia cie pła izo la cji
(λ = 0,07 W/(m·K)) i λ = 0,12 W/(m·K)).

1) No mi nal na war tość współ czyn ni ka
prze wo dze nia cie pła izo la cji

a) Przy pa dek bez lo kal ne go wy chło dze nia,
no mi nal ne wa run ki pra cy tur bi ny
Na rys. 4 i 5 przed sta wio no roz kła dy

tem pe ra tu ry, na prę żeń von Mi se sa oraz

prze miesz czeń w kie run ku osi Z, dla no mi -
nal nych wa run ków pra cy tur bi ny przy za -
ło że niu niż szej war to ści współ czyn ni ka
prze wo dze nia cie pła izo la cji.

Na rys. 5 wy so kie na prę że nia wy stę pu ją
lo kal nie w miej scach kar bu, wią że się to 
z przy bli żo nym przed sta wie niem geo me -
trii i za sto so wa niem dość „gru bej” siat ki
ob ję to ści kon tro l nych. W po zo sta łych czę -
ściach ka dłu ba zre du ko wa ne na prę że nia
von Mi se sa nie prze kra cza ją 70 MPa.
W ce lu prze pro wa dze nia do kład niej szej
ana li zy na le ża ło by do pra co wać mo del geo -
me trycz ny oraz za sto so wać gęst szą siat kę,
szcze gól nie w miej scach kon cen tra cji na -
prę żeń.
b) Lo kal ne wy chło dze nie ko mo ry

wlo to wej
Na rys. 6 przed sta wio ne są roz kła dy tem -

pe ra tu ry w pio no wej płasz czyź nie sy me -
trii, prze cho dzą cej przez oś tur bi ny (le wy
ry su nek) oraz na po wierzch ni izo la cji (pra -
wy ry su nek) dla przy pad ku wy stę po wa nia
czę ścio we go wy chło dze nia w dol nej czę ści
ko mo ry wlo to wej. W tym ce lu na wy cin ku
o śred ni cy 37 cm za da no tem pe ra tu rę rów -
ną 200ºC (rys. 2 „ob szar lo kal ne go wy chło -
dze nia”). W po rów na niu z no mi nal ny mi
wa run ka mi pra cy tur bi ny wi docz na jest
istot na zmia na roz kła du tem pe ra tu ry je dy -
nie w ob sza rze lo kal ne go wy chło dze nia
dna wy so ko pręż nej czę ści ka dłu ba tur bi ny
(rys. 6). Po wsta nie wy so kie go gra dien tu
tem pe ra tu ry wy wo łu je spo re na prę że nia
ter micz ne w dol nej czę ści ka dłu ba. Ob li -
czo ne na prę że nia mak sy mal ne osią ga ją
war tość 400 MPa i są bli skie gra ni cy pla -
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Rys. 2. Oznaczenie stref warunków brzegowych do
obliczeń cieplnych

Rys. 3. Oznaczenie stref warunków brzegowych do
obliczeń wytrzymałościowych

Rys. 4. Rozkład temperatury w pionowej płaszczyźnie
symetrii przechodzącej przez oś turbiny (lewy) oraz
na powierzchni izolacji (prawy). Współczynnik prze-
wodzenia ciepła izolacji 0,07 W/(m⋅K)

Rys. 6. Rozkład temperatury w pionowej płaszczyźnie
symetrii przechodzącej przez oś turbiny (lewy) oraz
na powierzchni izolacji (prawy). Współczynnik
przewodzenia ciepła izolacji 0,07 W/(m⋅K). W dolnej
części komory wlotowej widoczny obszar lokalnego
wychłodzenia

Rys. 5. Rozkład wydłużenia w kierunku pionowym
[mm] (lewy) oraz naprężeń von Misesa [MPa]
(prawy) w kadłubie turbiny. Widok od strony wew-
nętrznej. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji
0,07 W/(m⋅K)



stycz no ści sta li wa 21HMF, bę dą ce go funk -
cją tem pe ra tu ry (R

e
= 510 MPa dla 200ºC,

R
e

= 480 MPa dla 300ºC, R
e

= 430 MPa
dla 400ºC, R

e
= 400 MPa dla 450ºC).

W czę ści tło ka od cią ża ją ce go ka dłu ba wy -
dłu że nia w kie run ku osi Z, dla obu przy -
pad ków (a, b) po zo sta ją pra wie nie zmie -
nio ne (rys. 5 i 6), dla te go nie ma za gro że -
nia uszko dze nia czę ści wi ru ją cych tur bi ny.
Ze wzglę du na dość du że na prę że nia w ob -
sza rze wy chło dze nia, mo że na stą pić
uszko dze nie dol nej czę ści ko mo ry wlo to -
wej ka dłu ba. 

2) Pod wyż szo na war tość
współ czyn ni ka prze wo dze nia
cie pła izo la cji

a) Przy pa dek bez lo kal ne go
wy chło dze nia, no mi nal ne wa run ki
pra cy tur bi ny
W przed sta wio nym przy pad ku (rys. 8),

wi docz ne jest, że tem pe ra tu ra po wierzch -
ni izo la cji jest wyż sza o oko ło 8ºC w po -
rów na niu z przy pad kiem 1a. Wy ni ka stąd,
zgod nie z ocze ki wa nia mi, wy raź ny
wpływ współ czyn ni ka prze wo dze nia cie -
pła na tem pe ra tu rę na po wierzch ni izo la -
cji. Tem pe ra tu ra na po wierzch ni we w-
nętrz nej ka dłu ba jest w przy bli że niu rów -
na otrzy ma nej w przy pad ku 1a, co wy ni ka
z fak tu, iż współ czyn ni ki przej mo wa nia
cie pła po we wnętrz nej stro nie ka dłu ba
osią ga ją spo re war to ści. Zmia na współ -
czyn ni ka prze wo dze nia cie pła izo la cji nie
wpły wa istot nie na prze miesz cze nia
w kie run ku pio no wym i na prę że nia von
Mi se sa (rys. 5 i 9).

b) Lo kal ne wy chło dze nie ko mo ry wlo to wej
Po dob nie jak w przy pad ku 1b, ba da ny jest

wpływ wy stę po wa nia ob sza ru czę ścio we go
wy chło dze nia na po wsta wa nie na prę żeń ter -
micz nych. Roz kład tem pe ra tu ry na po -
wierzch ni we wnętrz nej ka dłu ba (rys. 10)
jest zbli żo ny do wy zna czo ne go w punk -
cie 1b. Uza sad nie nie po wsta nia wy so kich
na prę żeń w dol nej czę ści ka dłu ba (rys. 11)
jest ana lo gicz ne jak w przy pad ku 1b.

Po rów na nie roz kła du
tem pe ra tu ry

w wy bra nych miej scach
po wierzch ni ka dłu ba
z wy ni ka mi ob li czeń

W ta be li 1 po rów na ne są war to ści tem pe -
ra tu ry zmie rzo nej przy po mo cy ter mo par
umiesz czo nych na ka dłu bie w punk tach za -
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Rys. 8. Rozkład temperatury w pionowej płaszczyźnie
symetrii przechodzącej przez oś turbiny (lewy) oraz
na powierzchni izolacji (prawy). Współczynnik prze-
wodzenia ciepła izolacji 0,12 W/(m⋅K)

Rys. 7. Rozkład wydłużenia w kierunku pionowym
[mm] (lewy) oraz naprężeń von Misesa [MPa]
(prawy) w kadłubie turbiny. Widok od strony wew-
nętrznej. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji
0,07 W/(m⋅K)

Rys. 9. Rozkład wydłużenia w kierunku pionowym
[mm] (lewy) oraz naprężeń von Misesa [MPa] (pra-
wy) w kadłubie turbiny. Widok od strony wew-
nętrznej. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji
0,12 W/(m⋅K)

Rys. 10. Rozkład temperatury w pionowej płaszczyźnie
symetrii przechodzącej przez oś turbiny (lewy) oraz na
powierzchni izolacji (prawy). Współczynnik prze-
wodzenia ciepła izolacji 0,12 W/(m⋅K)

Rys. 11. Rozkład wydłużenia w kierunku pionowym
[mm] (lewy) oraz naprężeń von Misesa [MPa]
(prawy) w kadłubie turbiny. Widok od strony wew-
nętrznej. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji
0,12 W/(m⋅K)



zna czo nych na rys. 12 oraz wy zna czo nej
nu me rycz nie dla przy pad ku bra ku lo kal ne -
go wy chło dze nia, oraz przy za ło że niu pod -
wyż szo nej war to ści współ czyn ni ka prze -
wo dze nia cie pła. Rów nież ob li czo ne prze -

miesz cze nia wzdłuż ne ka dłu ba tur bi ny
rów ne 17,7 mm dla wa run ków bez pod la nia
są zgod ne z po mia rem wy dłu że nia ka dłu ba
tur bi ny w wa run kach no mi nal nej pra cy
(17,5 mm). Do bra zgod ność wy ni ków z ob -
li czeń z da ny mi po mia ro wy mi wska zu je
na wła ści we za mo de lo wa nie geo me trii ka -
dłu ba tur bi ny (mi mo uprosz czeń za da nej
geo me trii) oraz traf ny do bór wa run ków
brze go wych i da nych ma te ria ło wych.

Wnio ski
Ce lem pra cy by ło za ob ser wo wa nie wpły -

wu wy chło dze nia na roz kład tem pe ra tu ry,
prze miesz czeń oraz na prę żeń w ka dłu bie
tur bi ny. W pra cy przed sta wio ne zo sta ły wy -
ni ki ob li czeń roz kła du tem pe ra tu ry, prze -
miesz czeń pio no wych oraz na prę żeń zre du -
ko wa nych von Mi se sa w ka dłu bie WP tur bi -
ny pa ro wej o mo cy 25 MW. Ba da no no mi -
nal ne wa run ki pra cy tur bi ny oraz wpływ lo -
kal ne go wy chło dze nia dol nej po łów ki ka -
dłu ba WP. Za ło żo no uprosz czo ną geo me trię
i przy bli żo ne wa run ki brze go we. W ob li cze -
niach współ czyn ni ki prze wo dze nia cie pła,
osza co wa ne są na pod sta wie po mia rów eks -
pe ry men tal nych, dla izo la cji o gę sto ści no -
mi nal nej i zwięk szo nej. Pro blem roz wią za -
no ko rzy sta jąc z ko dów ko mer cyj nych
FLU ENT (ob li cze nia ciepl ne) oraz AN SYS
(ob li cze nia wy trzy ma ło ścio we). Pre zen to -

wa ne wy ni ki ob li czeń po zo sta ją w do brej
zgod no ści z wy ni ka mi po mia rów rze czy wi -
ste go obiek tu dla no mi nal nych wa run ków
pra cy tur bi ny. Stwier dzo no spo ry wpływ
współ czyn ni ka prze wo dze nia cie pła na tem -
pe ra tu rę po wierzch ni ze wnętrz nej izo la cji
oraz prak tycz ny brak wpły wu na tem pe ra tu -
rę po wierzch ni we wnętrz nej ka dłu ba oraz
roz kład prze miesz czeń i na prę żeń w ka dłu -
bie. Lo kal ne wy chło dze nie dol nej po łów ki
ka dłu ba, w czę ści ko mo ry wlo to wej, po wo -
du je po wsta nie du żych na prę żeń w tym ob -
sza rze. Prze ana li zo wa no wpływ tych na prę -
żeń na współ pra cę ka dłu ba z wir ni kiem
i stwier dzo no brak bez po śred nie go wpły wu
lo kal ne go wy chło dze nia ka dłu ba – w za mo -
de lo wa nej for mie – na uszko dze nia wir ni ka.

Bi blio gra fia
1. Wi śniew ski T. S., Łap ka P., Mi ścic ki M.,

Se re dyń ski M., Fur mań ski P.: Ba da nie
współ czyn ni ka przej mo wa nia cie pła izo -
la cji ka dłu ba tur bi ny oraz ana li za je go
wpły wu na po la tem pe ra tu ry i na prę żeń.
VIII Kon fe ren cja „Pro ble my Ba daw cze
Ener ge ty ki Ciepl nej”. War sza wa, 2007.

2. Chmiel niak T., Ko sman G.: Ob cią że nia
ciepl ne tur bin pa ro wych. WNT. War sza -
wa, 1990.

3. Or łoś Z. (red.): Na prę że nia ciepl ne.
PWN. War sza wa, 1991.

DZIAŁ NAUKOWO-TECHNICZNY

Rys. 12 Widok kadłuba turbiny parowej o mocy 25
MW. Zaznaczone zostały miejsca zamocowań
termopar mierzących temperaturę na powierzchni
kadłuba

Tabela 1. Zestawienie wartości temperatury
otrzymanych z obliczeń oraz pomiarów.

Oznaczenia Temperatury Temperatury
termopar zmierzone [°C] obliczone [°C]

T1 465,9 466
T2 461,2 455
T3 473,8 473
T4 466,0 450
T5 438,6 429
T6 424,6 420
T7 356,9 340
T8 354,1 337






