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• Na ja kim eta pie re ali za cji jest rzą do wy
„Pro gram dla elek tro ener ge ty ki”? Cze go na -
le ży się spo dzie wać w tym ro ku?

– Stra te gia roz wo ju i nie zbęd nych prze -
kształ ceń spół ek sek to ra elek tro ener ge tycz ne -
go zo sta ła okre ślo na w przy ję tym przez Ra dę
Mi ni strów 28 mar ca 2006 r. „Pro gra mie dla
elek tro ener ge ty ki”. Prze wi du je on kon so li da -
cję pio no wą pol skich spół ek z bran ży ener ge -
tycz nej w ce lu po pra wy zdol no ści in we sty cyj -
nej two rzo nych struk tur i moż li wo ści ich kon -
ku ro wa nia na wspól nym eu ro pej skim ryn ku
ener gii elek trycz nej. Głów ny mi ce la mi Pro -
gra mu są:
• ob ni że nie kosz tów wy twa rza nia, prze sy ła -

nia i dys try bu cji ener gii elek trycz nej po -
przez zwięk sze nie efek tyw no ści dzia ła nia
przed się biorstw ener ge tycz nych w wy ni ku
za sto so wa nia me cha ni zmów ryn ko wych
w wy twa rza niu oraz sku tecz nej re gu la cji
dzia łal no ści sie cio wej;

• wzrost bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go
i wzrost nie za wod no ści do staw ener gii elek -
trycz nej dla od bior ców za pew nio ny przez
bu do wę od po wied nio sil nych struk tur or ga -
ni za cyj nych firm ener ge tycz nych;

• re ali za cja zrów no wa żo ne go roz wo ju go spo -
dar ki, po przez ogra ni cze nie od dzia ły wa nia
ener ge ty ki na śro do wi sko zgod nie ze zo bo -
wią za nia mi Trak ta tu Ak ce syj ne go i dy rek ty -
wa mi Unii Eu ro pej skiej oraz roz wój od na -
wial nych źró deł ener gii.
Jak wy ni ka z ko lej nych dy rek tyw, Unia Eu -

ro pej ska zmie rza do usta no wie nia wspól ne go
ryn ku ener gii elek trycz nej w Eu ro pie. Dzia ła -
ją ce na tym ryn ku fir my ener ge tycz ne są pio -
no wo zin te gro wa ne, o du żych za so bach fi -
nan so wych. Za tem kwe stią prio ry te to wą
w ra mach stra te gii dla pol skie go sek to ra elek -
tro ener ge tycz ne go jest do sto so wa nie go
do pro wa dze nia efek tyw nej dzia łal no ści
na kon ku ren cyj nym ryn ku ener gii. Za cho wa -
nie po zy cji kon ku ren cyj nej pod mio tów sek to -
ra elek tro ener ge tycz ne go w Pol sce wy ma ga
zmian struk tu ral nych w bran ży, kon cen tra cji
i zwięk sze nia po ten cja łu ka pi ta ło we go ce lem
za bez pie cze nia fi nan so wa nia in we sty cji
w roz wój naj no wo cze śniej szych tech no lo gii
wy twór czych ener gii elek trycz nej. Re ali za cja
tych ce lów wy ma ga ła rów nież roz wią za nia
kwe stii kon trak tów dłu go ter mi no wych
(KDT), któ re sta no wi ły ogra ni cze nie kon ku -
ren cji oraz mo gły być trak to wa ne ja ko for ma
nie do zwo lo nej po mo cy pu blicz nej.

Po nad to, zgod nie z za pi sa mi „Pro gra mu dla
elek tro ener ge ty ki”, Mi ni ster Skar bu Pań stwa
miał za de cy do wać o spo so bie naj efek tyw niej -
sze go wy dzie le nia Ope ra to ra Sys te mu Prze sy -

ło we go (OSP) ra zem z sie cią prze sy ło wą z Pol -
skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych SA (obec -
nie PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na SA) i za -
sa dach wy dzie le nia Ope ra to rów Sys te mów
Dys try bu cyj nych (OSD) w pod mio tach, w któ -
rych kon tro lę ma Skarb Pań stwa. Mi ni ster
Skar bu Pań stwa zre ali zo wał wszyst kie wy zna -
czo ne w „Pro gra mie” ce le zwią za ne z kon so li -
da cją sek to ra elek tro ener ge tycz ne go (utwo rze -
nie 4 grup ener ge tycz nych), a tak że do ko nał
wy dzie le nia Ope ra to ra Sys te mu Prze sy ło we go
i wy po sa żył go w ma ją tek sie ci prze sy ło wych
oraz do ko nał wy dzie le nia Ope ra to rów Sys te -
mów Dys try bu cyj nych, co by ło wa run kiem ko -
niecz nym do roz po czę cia prze kształ ca nia ryn -
ku ener gii elek trycz nej w Pol sce zmie rza ją ce -
go do umoż li wie nia od bior com de ta licz nym
prą du elek trycz ne go wy bo ru do staw cy. 

Kon ty nu acja „Pro gra mu dla elek tro ener ge -
ty ki” po le ga na dal szej we wnętrz nej re struk -
tu ry za cji grup ener ge tycz nych w ce lu po pra -
wie nia ich efek tyw no ści funk cjo no wa nia,
a tak że na pry wa ty za cji grup ka pi ta ło wych,
przez wpro wa dze nie ak cji tych pod mio tów
do pu blicz ne go ob ro tu, a na stęp nie sprze daż
czę ści ak cji sta no wią cych wła sność Skar bu
Pań stwa. 

• Co da lej z Ze spo łem Elek trow ni Pąt nów -
-Ada mów -Ko nin?

– ZE PAK SA, wraz z Ko pal nią Wę gla Bru -
nat ne go KO NIN w Kle cze wie SA i Ko pal nią
Wę gla Bru nat ne go Ada mów SA, two rzą kom -
pleks pa li wo wo -ener ge tycz ny, któ re go ist nie -
nie za le ży od kon dy cji eko no micz nej każ de go
z wcho dzą cych w je go skład pod mio tów. Mi -
ni ster stwo Skar bu Pań stwa roz pa tru je pro jekt
kon so li da cji za kła da ją cy wzmoc nie nie ener -
ge tycz nej Gru py Cen trum, bu do wa nej wo kół
ENEA SA, przez prze ję cie przez nią kon tro li
nad ZE PAK SA, KWB Ada mów SA i KWB
Ko nin w Kle cze wie SA. Głów ne eta py re ali -
za cji te go pro jek tu to: ENEA za wie ra umo wę
z Elek tri mem, w wy ni ku któ rej przej mu je pra -
wa i obo wiąz ki cią żą ce na In we sto rze na pod -
sta wie umo wy pry wa ty za cyj nej ZE PAK i do -
pro wa dza do wyj ścia ka pi ta ło we go spół ek
z gru py ka pi ta ło wej Elek trim z ZE PAK.
W wy ni ku trans ak cji ENEA przej mu je ope ra -
cyj ną kon tro lę nad ZE PAK. Skarb Pań stwa
wno si do ENEA ak cje KWB Ada mów i KWB

Ko nin. Po wsta je pio no wo zin te gro wa na gru -
pa ener ge tycz na. Ko lej nym kro kiem jest upu -
blicz nie nie ENEA przez emi sję no wych ak cji
i w na stęp nych eta pach zby wa nie ak cji Skar -
bu Pań stwa. ENEA na by wa na le żą ce do Skar -
bu Pań stwa ak cje ZE PAK.

Pod sta wo wą za le tą tej kon cep cji jest moż li -
wość jej zre ali zo wa nia w krót kim cza sie,
a pro sta for mu ła umoż li wia upu blicz nie nie
ENEA w 2008 r. Po nad to prze ję cie przez
ENEA kom plek su wy do byw czo -wy twór cze -
go sta no wić mo że – obok in we sty cji w no we
źró dło ener gii w Elek trow ni Ko zie ni ce SA
– pod sta wo wy ele ment pro spek tu emi syj ne go
po pra wia jąc za sad ni czo atrak cyj ność ofer ty
pu blicz nej ENEA. Wzmoc nie niu uległ by po -
ten cjał tzw. Gru py Cen trum, bu do wa nej wo -
kół ENEA, któ ra po re ali za cji pro jek tu sku -
piać bę dzie ak ty wa wy do byw cze, wy twór cze
i dys try bu cyj ne za pew nia jąc gru pie sil ną po -
zy cję nie tyl ko na ryn ku dys try bu cji ener gii,
ale rów nież w wy twa rza niu. Wszyst kie efek ty
i pre mie uzy ski wa ne w wy ni ku re ali za cji re -
ko men do wa nej kon cep cji są dys kon to wa ne
przez Skarb Pań stwa ja ko je dy ne go ak cjo na -
riu sza ENEA. Kon cep cja wy cho dzi na prze -
ciw ocze ki wa niom lo kal nej spo łecz no ści za -
głę bia ko niń sko -tu rec kie go, co do za pew nie -
nia sta bil ne go roz wo ju spół ek wcho dzą cych
w skład gru py i ca łe go re gio nu. Re ali za cja po -
wyż sze go pro jek tu uza leż nio na jest od wy ni -
ków ne go cja cji z Elek trim SA, co do wyj ścia
ka pi ta ło we go z ZE PAK SA na rzecz
ENEA SA oraz zgo dy Ra dy Mi ni strów
na wnie sie nie ak cji KWB Ko nin w Kle cze -
wie SA i KWB Ada mów SA do ENEA SA.

„Program dla elektroenergetyki”
jest kontynuowany

Z JANEM BURYM,
sekretarzem stanu

w Ministerstwie Skarbu
Państwa,

rozmawia Jerzy Robert

dokończenie na str. 6
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Od po wia da jąc na za py ta nie ENEA SA od -no śnie do ce lo wo ści pro wa dze nia roz mówz Elek trim SA w spra wie od ku pie nia ak cji ZEPAK SA, Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa w pi -śmie z 25.01.2008 r. po twier dzi ło ce lo wośćza an ga żo wa nia ENEA SA w ZE PAK SA,stwier dza jąc, iż przed się wzię cie to mo że byćzre ali zo wa ne przez wstą pie nie ENEA SAw pra wa i obo wiąz ki spół ki Elek trim SA bę -dą cej stro ną umo wy pry wa ty za cyj nej ZEPAK SA za war tej po mię dzy Skar bem Pań -stwa a Elek trim SA w 1999 r. Jed nak za rów noDe par ta ment Praw ny (w opi nii z 5 paź dzier ni -ka 2007 r.) jak i De par ta ment Za stęp stwa Pro -ce so we go (w opi nii z 15 paź dzier ni ka 2007 r.)wska zu ją na ry zy ka praw ne zwią za ne z wnie -sie niem ak cji KWB Ko nin oraz KWB Ada -mów do ENEA SA na obec nym eta pie re ali za -cji Umo wy Pry wa ty za cyj nej ZE PAK SA.Cho dzi o § 2 Po ro zu mie nia z 29 kwiet -nia 2005 r., zgod nie z któ rym Skarb Pań stwai Elek trim SA zło ży li oświad cze nie, że bę dąwspól nie dą żyć do re ali za cji kon cep cji kon so -li da cji ka pi ta ło wej ZE PAK SA, Ko palń i pod -mio tu umoż li wia ją ce go dys try bu cję ener gii.W ce lu re ali za cji wska za nej kon cep cji, Mi ni -ster Skar bu Pań stwa zde kla ro wał się wy stą pićdo Ra dy Mi ni strów z wnio skiem o za ak cep to -wa nie stra te gii za kła da ją cej utwo rze nie zin te -gro wa nej gru py ener ge tycz nej, uwzględ nia ją -cej Ko pal nie, pro du cen ta ener gii i pod mio tuumoż li wia ją ce go dys try bu cję ener gii. ObaDe par ta men ty wska zu ją w opi niach, iż wnie -sie nie ak cji Ko palń do ENEA, przy bra ku ak -cep ta cji ta kie go dzia ła nia przez Elek trim SA,z po wo ła niem się na od mien ną in ter pre ta cję§ 2 Po ro zu mie nia, w szcze gól no ści in ny za -miar stron w chwi li je go za wie ra nia, wią że sięz moż li wo ścią po szu ki wa nia przez Elek -trim SA ochro ny praw nej na dro dze są do wej.Upraw nie nie swo je mo że re ali zo wać m.in.przez po wódz two od szko do waw cze, tj. od -szko do wa nie za nie na le ży te wy ko na nie Po ro -zu mie nia z 29 kwiet nia 2005 r. (art. 471 KC).Wska zu je się rów nież, iż in nym spo so bem dą -że nia do zni we cze nia skut ków dzia ła nia Skar -bu Pań stwa jest moż li wość sko rzy sta nia przezElek trim SA z po wódz twa o uzna nie za bez -sku tecz ne umów wnie sie nia ak cji Ko palńdo ENEA w opar ciu o art. 59 KC. Zgod niez tym prze pi sem, w ra zie za war cia umo wy,któ rej wy ko na nie czy ni cał ko wi cie lub czę -ścio wo nie moż li wym za dość uczy nie nie rosz -cze niu oso by trze ciej, oso ba ta mo że żą daćuzna nia umo wy za bez sku tecz ną w sto sun kudo niej, je że li stro ny o jej rosz cze niu wie dzia -ły al bo je że li umo wa by ła nie od płat na. Swo je sta no wi sko Elek trim SA przed sta -wił 15.11.2007 r., stwier dza jąc w pi sem nymoświad cze niu, iż w wy ni ku nie wy ko ny wa niaprzez Skarb Pań stwa zo bo wią zań wy ni ka ją -cych z Umo wy Pry wa ty za cyj nej z 1999 r. orazPo ro zu mie nia z 29 kwiet nia 2005 r., przy słu gu -je mu pra wo od stą pie nia od Umo wy Pry wa ty -

za cyj nej. Co praw da Elek trim SA ce lo wo niespre cy zo wał, na ru sze nia któ rych po sta no wieńUmo wy i Po ro zu mie nia za rzu ca Skar bo wi Pań -stwa, moż na jed nak do mnie my wać, iż w gręwcho dzić mo gą wspo mnia ne wy żej za pi sy.Pi smem z 3 stycz nia 2008 r. Elek trim SAzwró cił się z za py ta niem czy Skarb Pań stwaza mie rza wy wią zać się z Umo wy Pry wa ty za -cyj nej i zwią za nych z nią Po ro zu mień,w szcze gól no ści co do kon so li da cji pio no wejpo le ga ją cej na zin te gro wa niu ZE PAK, Ko pal -ni oraz dys try bu to ra ener gii, czy też w gręwcho dzą in ne roz wią za nia. Spra wa jest dlaElek tri mu pil na ze wzglę du na ko niecz nośćpod ję cia dzia łań w ce lu re ali za cji dal szych in -we sty cji wy ni ka ją cych z Umo wy Pry wa ty za -cyj nej. Elek trim wy ra ził go to wość spo tka niaz Mi ni strem Skar bu Pań stwa ce lem prze dys ku -to wa nia kwe stii zwią za nych z re ali za cją Umo -wy Pry wa ty za cyj nej i wspól ne go usta le nia wa -run ków dal sze go funk cjo no wa nia ZE PAK SA.
• Ja ka jest Pa na od po wiedź na po wszech -

ne stwier dze nie, że kon so li da cja – wbrew za -
po wie dziom – nie wpro wa dzi ła wol ne go ryn -
ku ener gii?– Pro wa dze nie efek tyw nej dzia łal no ścina zli be ra li zo wa nym ryn ku ener gii wy ma gaofe ro wa nia kon ku ren cyj nych cen ener gii,a tym sa mym kon ku ren cyj nych kosz tów jejwy twa rza nia. Bez prze pro wa dze nia zmianstruk tu ral nych oraz bez zwięk sze nia po ten cja -łu ka pi ta ło we go pol skie pod mio ty sek to raelek tro ener ge tycz ne go mo gły by nie po do łaćostrej kon ku ren cji na otwar tym ryn ku eu ro pej -skim. Z te go też wzglę du kon so li da cja pod mio -tów sek to ra elek tro ener ge tycz ne go do ko na nana pod sta wie „Pro gra mu dla elek tro ener ge ty -ki”, zgod nie z za ło że nia mi te go do ku men tu,ma na ce lu utwo rze nie sil nych eko no micz nieprzed się biorstw bę dą cych w sta nie za pew nić:nie zbęd ne in we sty cje w zdol no ści wy twór cze,prze sy ło we i dys try bu cyj ne w ce lu za gwa ran -to wa nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go oraznie za wod no ści do staw ener gii elek trycz nej;zrów no wa żo ny roz wój ener ge tycz ny przy wy -peł nie niu przy ję tych zo bo wią zań w za kre sieochro ny śro do wi ska oraz moż li wość kon ku -ren cyj no ści firm ener ge tycz nych na eu ro pej -skim ryn ku ener gii po przez zmniej sze nie kosz -tów na sku tek efek tu ska li i sy ner gii.Na to miast dzia ła nia mi ma ją cy mi na ce luwpro wa dze nie wol ne go ryn ku ener gii, jakrów nież za pew nie nie nie dys kry mi nu ją ce godo stę pu do sie ci elek tro ener ge tycz nej osóbtrze cich, by ły – prze pro wa dzo ne jed no cze śniez kon so li da cją – pro ce sy wy dzie le niapod wzglę dem praw nym, or ga ni za cyj nymi po dej mo wa nia de cy zji Ope ra to ra Sys te muPrze sy ło we go oraz Ope ra to rów Sys te mówDys try bu cyj nych w przed się bior stwach ener -ge tycz nych zin te gro wa nych pio no wo. Dzia ła -nia te po win ny przy czy nić się do zre ali zo wa -nia za sa dy TPA.

• Ko mi sja Eu ro pej ska nie tyl ko już nie na -
le ga na kon so li da cję sek to ra, ale za le ca od -
cho dze nie od niej.

– Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa stoi na sta -no wi sku, iż prze pro wa dzo na kon so li da cjasek to ra elek tro ener ge tycz ne go po zwa la utwo -rzo nym gru pom ener ge tycz nym na za an ga żo -wa nie więk szych środ ków fi nan so wych na in -we sty cje w no we źró dła wy twa rza nia prą duelek trycz ne go, re mon ty i od twa rza nie sta rychoraz in we sty cje w od na wial ne źró dła ener gii,w po rów na niu do sy tu acji, w któ rej każ dyz za kła dów ener ge tycz nych miał by pro wa -dzić ta kie in we sty cje sa mo dziel nie. 
• Py ta nie, któ re za da ję ko lej nym mi ni -

strom skar bu pań stwa: za bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne kra ju od po wia da re sort go spo -
dar ki, ale więk szość wy twór ców ener gii pod -
le ga Pa nu. Ja ki mi „na rzę dzia mi” w tym za -
kre sie Pan dys po nu je, jak wy glą da współ pra -
ca z „ko le gą”?– Za da nia Mi ni stra Skar bu Pań stwa, zgod niez usta wą o dzia łach ad mi ni stra cji rzą do wej,obej mu ją dzia ła nia wła ści we do spraw do ty -czą cych go spo da ro wa nia mie niem Skar buPań stwa, z wy jąt kiem spraw, któ re na mo cyod ręb nych prze pi sów przy pi sa ne są in nymdzia łom. Re ali zu jąc funk cję wła ści ciel ską pań -stwa w od nie sie niu do spół ek pra wa han dlo we -go Mi ni ster ko rzy sta z upraw nień wy ni ka ją -cych przede wszyst kim z prze pi sów ko dek suspół ek han dlo wych okre śla ją cych re la cje mię -dzy ak cjo na riu sza mi a spół ką i jej or ga na mi.Na to miast re sort go spo dar ki funk cjo nu jezgod nie z usta wą o dzia łach ad mi ni stra cji rzą -do wej oraz na pod sta wie usta wy Pra wo ener -ge tycz ne i od po wia da za ener ge ty kę w sen siestra te gicz nym i jej funk cjo no wa nie ja ko sek -tor. W tym m.in. od po wia da za re ali za cję„Pro gra mu dla elek tro ener ge ty ki”. Re sort go -spo dar ki i Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwawspół pra cu ją w sze re gu ze spo łów i ko mi sjachmię dzy re sor to wych, w tym m.in. na fo rumZe spo łu Ste ru ją ce go ds. re ali za cji „Pro gra mudla elek tro ener ge ty ki”.

• Ja kie są pla ny re sor tu na ten rok?– Za mie rza my upu blicz nić ak cje dwóchgrup ener ge tycz nych: PGE SA i ENEA SA– no we emi sje ak cji na GPW. Po nad to MSPpla nu je sprze daż po sia da nych, mniej szo ścio -wych pa kie tów ak cji w spół kach Gór no ślą skiZa kład Ener ge tycz ny SA, Vat ten fall He at Po -land SA (daw ne Elek tro cie płow nie War szaw -skie), Elek trow nia Ska wi na SA, Elek tro cie -płow nia Bia ły stok SA i Elek tro cie płow niaKra ków SA oraz w Przed się bior stwach Ener -ge ty ki Ciepl nej w Śre mie i Chrza no wie. Bę dątak że kon ty nu owa ne pro ce sy pry wa ty za cyj newo bec Nad wi ślań skiej Spół ki Ener ge tycz -nej Sp. z o.o., Elek trow ni Cho rzów SA, Za -kła dów Pro duk cyj no -Re mon to wych Ener ge -ty ki JE DLI CZE Sp. z o.o. i Wo je wódz kie goPrzed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej w Le -gni cy SA. W naj bliż szym cza sie zo sta nie za -koń czo ny pro ces pry wa ty za cji Przed się bior -stwa Ener ge tycz ne go ME GA WAT Sp. z o.o.po przez sprze daż 100% udzia łów na rzeczSFW Ener gia Sp. z o.o. w Gli wi cach.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

STRATEGIA DLA POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

dokończenie ze str. 3
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• Jak Pan oce nia spo sób uwol nie nia cen i sy tu ację na ryn ku
ener gii?

– De cy zja o uwol nie niu cen ener gii elek trycz nej by ła przed -
wcze sna. Za bra kło szer szej re flek sji na te mat uwol nie nia w wa run -
kach kon so li da cji. Tym cza sem sy tu acja, z punk tu wi dze nia ochro -
ny kon ku ren cji i kon su men tów, jest trud na. Ma my oto je den pod -
miot o zna czą cej si le ryn ko wej oraz in ne pod mio ty, dla któ rych na -
le ży otwo rzyć moż li wo ści pod wa ża nia po zy cji do mi nan ta. Za da -
nia przy pi sa ne Pre ze so wi URE przez usta wo daw cę nie po zwa la ją
de le ge la ta na sku tecz ną in ter wen cję w sy tu acji za gro że nia kon ku -
ren cji i kon su men tów. Je dy nym w za sa dzie in stru men tem, któ re go
moż na użyć jest po wrót do ta ry fi ka cji z in ten cją ochro ny naj słab -
szych uczest ni ków ryn ku. Jed nym z aspek tów, któ re po win ny ulec
po pra wie wo bec wszyst kich od bior ców, jest me cha nizm zmia ny
sprze daw cy, któ ry po wi nien ulec udroż nie niu.

Nie któ rzy eks per ci wska zu ją wpraw dzie, że me cha nizm ten jest
ure gu lo wa ny pra wi dło wo, ja mam na ten te mat in ne zda nie. Zwróć -
my uwa gę na to w ja ki spo sób ure gu lo wa ne są tu taj obo wiąz ki Pre -
ze sa URE. Otóż mo że on za twier dzić in struk cję ru chu i eks plo ata cji
sie ci lub od mó wić jej za twier dze nia. W ra mach swo ich kom pe ten cji,
od mien nie niż w przy pad ku re gu la cji te le ko mu ni ka cji (ofer ty ra mo -
we), Pre zes URE nie mo że przed sta wio nych in struk cji zmie niać lub
wręcz nada wać z urzę du. Zbyt ma ła jest też wie dza na te mat moż li -
wo ści zmia ny sprze daw cy. In fo li nia URE nie cie szy się zna czą cą
– w licz bach bez względ nych – po pu lar no ścią. Tu po ja wia się po le
do za go spo da ro wa nia przez dzia ła nia in for ma cyj ne pań stwa. 
•W tym ro ku ce ny ener gii elek trycz nej wzro sną o 12%, a póź -

niej?
– Ce ny w naj bliż szych la tach bę dą wzra stać. Pro blem w tym,

aby wzra sta ły w spo sób uza sad nio ny tzn, aby mia ły po kry cie
w obiek tyw nych czyn ni kach wzro stu. Na le ży mieć rów nież na -
dzie ję, że wzrost cen prze ło ży się w spo sób re al ny na in we sty cje
w sek to rze ener ge tycz nym. Z dru giej stro ny, wzrost cen nie mu si
się w spo sób lu strza ny prze kła dać na ra chun ki od bior ców. Tu taj
po ja wia się pro blem ener go osz częd no ści i moż li wo ści ob ni że nia
ra chun ków za ener gię po przez cho ciaż by wy mia nę ża ró wek. Tu taj
rów nież po ja wia się ro la pań stwa w za kre sie pro mo cji za cho wań
zmie rza ją cych do ge ne ro wa nia ener go osz częd no ści. Wzrost cen
mo że oka zać się re al nym pro ble mem z punk tu wi dze nia od bior -
ców sła bych eko no micz nie. Sze reg państw ure gu lo wa ło już środ ki
po mo co we skie ro wa ne wo bec te go ty pu od bior ców. Uwzględ nia -
jąc od mien no ści przyj mo wa nych roz wią zań, po dob ne środ ki po -
win ny być rów nież przy ję te w wa run kach pol skich. 
• Czy z wy twór ca mi jest usta lo na ja kaś „ścież ka ce no wa”, któ -

ra za pew ni  im zwrot ka pi ta łu  oraz re ali za cję kosz tow nych i ko -
niecz nych in we sty cji?

– Z wy twór ca mi nie zo sta ła uzgod nio na żad na ścież ka ce no wa.
Je że li uda się zre ali zo wać za da nia zmie rza ją ce do mak sy mal nie
bez piecz ne go – z punk tu wi dze nia kon su men tów (od bior ców koń -
co wych) – uwol nie nia cen ener gii, a wy ni ka ją ce go z przy go to wa -
nej w URE ma py dro go wej, to w przy szłym ro ku bę dzie moż na
uwol nić ce ny ener gii…

•…co to ta kie go owa ma pa?
– Opra co wa na w URE ma pa dro go wa jest wy ni kiem re ali za cji

zo bo wią zań re gu la to ra wy ni ka ją cych z uczest nic twa w Eu ro pej -
skiej Gru pie Re gu la to rów Ener gii Elek trycz nej i Ga zu (ER GEG).
Jest to do ku ment tech nicz ny – pro po zy cja pod ję cia okre ślo nych
dzia łań na rzecz, jak już wspo mnia łem – mak sy mal nie bez piecz ne -
go uwol nie nia cen ener gii z punk tu wi dze nia od bior ców koń co -
wych. 
• Ja kie jest  Pa na zda nie od no śnie do kon cep cji Ko mi sji Eu ro -

pej skiej, któ ra za mie rza zmie nić po zy cję re gu la to ra  ryn ku ener -
gii, a więc i URE?

– Pro po zy cje Ko mi sji to jesz cze kwe stia dys ku sji. W obec nych
wa run kach ko niecz ne jest wzmoc nie nie po zy cji ustro jo wej re gu la -
to ra. Ide ałem w na szych wa run kach jest po zy cja ustro jo wa ban ku
cen tral ne go. W przy pad ku Pre ze sa URE or gan ten po wi nien być
ka den cyj ny (z ka den cją prze su nię tą w sto sun ku do ka den cji Par la -
men tu), wy bie ra ny al bo przez Par la ment al bo przez Pre mie ra
po za się gnię ciu opi nii Ko mi sji Go spo dar ki Sej mu RP. Ko niecz ne
jest rów nież za pew nie nie nie za leż no ści fi nan so wej te go or ga nu.

W chwi li obec nej Pre zes URE nie jest or ga nem ka den cyj nym,
a środ ki bu dże to we bę dą ce w ge stii URE są nie ade kwat ne
do zwięk sza ją ce go się za kre su za dań. Re gu la cja jest za wsze istot -
nym kosz tem z punk tu wi dze nia bu dże tu pań stwa.
• Jak ma wy glą dać re gu la cja w wa run kach kon so li da cji?
– Re gu la cja w wa run kach kon so li da cji wy ma ga przede wszyst -

kim do sto so wa nia in stru men tów re gu la cyj nych do sta nu roz wo ju
ryn ku.

Nie ukry wam, że je stem zwo len ni kiem przy zna nia URE na rzę -
dzi, któ re w tej chwi li są w ge stii UOKiK, z uwzględ nie niem spe -
cy fi ki URE. In te re su ją cą wy da je się być w szcze gól no ści idea wy -
zna cza nia pod mio tów dys po nu ją cych si łą ryn ko wą i na kła da nia
na te pod mio ty do dat ko wych obo wiąz ków pu blicz no praw nych.
Oba wiam się, że skut kiem kon so li da cji mu si być zwięk sze nie
kosz tów dzia ła nia re gu la to ra. 

Wska zu je na to choć by bli ski przy kład dzia ła nia re gu la to ra ryn -
ku te le ko mu ni ka cyj ne go. Kosz tem kon so li da cji jest więc ko niecz -
ność wzmoc nie nia re gu la to ra i to za rów no w aspek cie or ga ni za cyj -
nym, jak też fi nan so wym.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

Należy wzmocnić rolę
regulatora

Z dr. MARIUSZEM SWORĄ,
Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wymagania Unii Europejskiej
dla polskiej elektroenergetyki

– czy im sprostamy?



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ds. Energetyki
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wzglę du na wę glo wą spe cy fi kę pol skiej elek -
tro ener ge ty ki, więk sze przy dzia ły emi sji
– mo gą nic nie dać.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dzię ku je my za roz mo wę.
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Ak ty praw ne, nor my tech nicz ne,
dy rek ty wy UE 

Od cza su wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej
prze pi sa mi re gu lu ją cy mi za sa dy wpro wa dza nia
rusz to wań do ob ro tu i użyt ko wa nia w Pol sce są:
• Usta wa z dnia 12 grud nia 2003r. o ogól nym

bez pie czeń stwie pro duk tów wdra ża ją ca do
pra wa pol skie go Dy rek ty wę Unii Eu ro pej -
skiej 92/95/EEC (2001/95/EC).
• Usta wa z dnia 30 sierp nia 2002 r. o sys te mie

oce ny zgod no ści.
• Sze reg ak tów praw nych wdra ża ją cych do pra -

wa Pol skie go dy rek ty wy no we go po dej ścia.
Po nie waż rusz to wa nia nie są przy pi sa ne żad -

nej dy rek ty wie no we go po dej ścia, nie ma ob li -
ga to ryj nych i jed no li tych prze pi sów do ty czą -
cych za sad wpro wa dza nia rusz to wań na ryn ki
Unij ne. W wy pad ku rusz to wań nie ma ją więc za -
sto so wa nia pro ce du ry Unij ne go sys te mu zna -
ko wa nia pro duk tów CE. Od no śnie wpro wa -
dza nia rusz to wań na ry nek każ dy kraj człon kow -
ski Unii sto su je wła sne prze pi sy – a z uwa gi
na róż ni ce w prze pi sach po szcze gól nych człon -
ków Unii – nie są uzna wa ne do ku men ty i wy ni ki
po twier dza ją ce zgod ność speł nie nia wy mo gów
in ne go (in nych) kra jów unij nych (np.: we Fran cji
nie są uzna wa ne do pusz cze nia i cer ty fi ka ty nie -
miec kie, w Niem czech nie są uzna wa ne do -
pusz cze nia i cer ty fi ka ty fran cu skie,).

Wy ma ga nia, kry te ria oraz za gad nie nia bez -
pie czeń stwa eks plo ata cji rusz to wań re gu lu je
w Pol sce sze reg do ku men tów, do któ rych moż -
na za li czyć: ak ty praw ne, nor my tech nicz ne,
pro ce du ry cer ty fi ka cyj ne. Sys tem za pew nie nia
bez pie czeń stwa eks plo ata cji rusz to wań, wy ma -
ga nia i kry te ria ja kie win ny speł niać rusz to wa nia
zo stał sche ma tycz nie przed sta wio ny na ry sun -
ku po ni żej: 

Istot nym ak tem praw nym re gu lu ją cym wa run -
ki do pusz cze nia rusz to wań do ob ro tu i wpro wa -
dze nia na ry nek Pol ski jest usta wa z dnia 12
grud nia 2003 r. o ogól nym bez pie czeń stwie pro -
duk tów sta no wią ca w art. 6 p. 1:

„W przy pad ku gdy brak jest szcze gó ło wych
prze pi sów Wspól no ty Eu ro pej skiej do ty czą cych
bez pie czeń stwa okre ślo ne go pro duk tu, pro dukt
wpro wa dza ny na ry nek uzna je się za bez piecz ny,
je że li speł nia okre ślo ne prze pi sa mi pol ski mi
szcze gó ło we wy ma ga nia do ty czą ce bez pie -
czeń stwa pro duk tów”.

W wy pad ku rusz to wań za sto so wa nie ma ja
przede wszyst kim:
• Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30

paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych
wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra -
cow ni ków pod czas pra cy.
• Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry

z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro -
bót bu dow la nych.
Pod su mo wu jąc: §108 ust. 2 Roz po rzą dze nia

Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r.
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) wpro wa dza obo -
wią zek pod da wa nia ba da niom ele men tów rusz -
to wań. Ba da nia te na le ży prze pro wa dzać
na zgod ność z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi
w kry te riach oce ny zgod no ści wy ro bów
pod wzglę dem bez pie czeń stwa, przy czym do -
ku ment ten nie jest jed no znacz nie zde fi nio wa ny
w roz po rzą dze niu. Pro blem ten wy ja śnia się

po za po zna niu się z pro ce du ra mi cer ty fi ka cji
rusz to wań prze pro wa dza nych w ra mach pol -
skie go sys te mu cer ty fi ka cji. Otóż, już od 1994
ro ku In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa
i Gór nic twa Skal ne go ja ko jed nost ka akre dy to -
wa na przez PCA prze pro wa dza cer ty fi ka cję
rusz to wań sys te mo wych ro bo czych wg do ku -
men tów od nie sie nia pt. „Kry te ria oce ny wy ro -
bów pod wzglę dem bez pie czeń stwa”. Tak
więc, za pis znaj du ją cy się w roz po rzą dze niu
z 2003 ro ku, na da je no wą ran gę praw ną do bro -
wol nej cer ty fi ka cji rusz to wań, któ ra pro wa dzo na
by ła już od daw na. Za pis ten rów nież no bi li tu je
IM BiGS któ ry jest au to rem kry te riów. 

Obec nie cer ty fi ka cja rusz to wań prze pro wa -
dza na jest w IM BiGS na pod sta wie trzech do ku -
men tów od no szą cych się do sys te mo wych
rusz to wań ro bo czych. Są to: 
• K/0812-72/1/05 – KRY TE RIA OCE NY WY RO -

BÓW POD WZGLĘ DEM BEZ PIE CZEŃ STWA
Rusz to wa nia sys te mo we sto ją ce nie ru cho me
ro bo cze.
• K/0812-72/2/99 – KRY TE RIA OCE NY WY RO -

BÓW POD WZGLĘ DEM BEZ PIE CZEŃ STWA
Rusz to wa nia sys te mo we sto ją ce ru cho me
(prze jezd ne) ro bo cze.
• K/0812-72/3/01 – KRY TE RIA OCE NY WY RO -

BÓW POD WZGLĘ DEM BEZ PIE CZEŃ STWA
Rusz to wa nia sys te mo we sto ją ce ru cho me
(prze jezd ne) ro bo cze ni skie.
Kry te ria są opra co wy wa ne przez Ośro dek

Cer ty fi ka cji IM BiGS na pod sta wie Pol skich
Norm PN, norm PN -EN oraz in nych prze pi sów
i pod le ga ją sta łej ak tu ali za cji i do sko na le niu.
Przed wpro wa dze niem, kry te ria są przed sta wia -
ne przed sta wi cie lom pro du cen tów i użyt kow ni -
ków zrze szo nych w Pol skiej Izbie Go spo dar -
czej Rusz to wań do za opi nio wa nia, a na stęp nie
opi nio wa ne przez Ko mi tet Tech nicz ny IM BiGS
i Ra dę ds. Cer ty fi ka cji. W skład Ra dy wcho dzą
nie za leż ni eks per ci, bę dą cy przed sta wi cie la mi
na uki, firm pro du cenc kich i użyt kow ni ków. Kry -
te ria są za twier dza ne przez Dy rek to ra IM BiGS,
na pod sta wie wszyst kich uzy ska nych opi nii.
Wie lo let nia prak ty ka (12 lat) wska zu je, że cer ty -
fi ka cja rusz to wań w IM BiGS sta no wi waż ne i nie -
zbęd ne ogni wo w sys te mie za pew nie nia od po -
wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa przy eks -
plo ata cji rusz to wań ro bo czych.

Po dob ne sta no wi sko od no śnie in ter pre ta cji
za pi sów roz po rzą dze nia Mi ni stra in fra struk tu ry
z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro -
bót bu dow la nych (Dz. U. nr 47 poz. 401) re pre -
zen tu ją:

Sto wa rzy sze nie Dys try bu to rów Ma szyn
Bu dow la nych:

„Je dy ną jed nost ką po sia da ją ca upraw nie nia
do ba dań ele men tów rusz to wań na zgod ność
z wy ma ga nia mi i co za tym idzie po sia da ją cą kry -
te ria oce ny wy ro bów jest IM BiGS. W związ ku
z po wyż szym wszyst kie wpro wa dza ne do ob ro tu
rusz to wa nia mu szą przejść ba da nia w In sty tu cie.
In sty tut, na da jąc wy ro bom znak bez pie czeń stwa
B (któ ry od mo men tu wej ścia Pol ski do Unii Eu -
ro pej skiej jest zna kiem do bro wol nym) po świad -
cza jed no cze śnie, że wy rób speł nia wy ma ga nia
kon struk cyj ne i ma te ria ło we okre ślo ne w kry te -
riach oce ny wy ro bów pod wzglę dem bez pie -
czeń stwa” (...)

Ko mi sja Za rzą du Pol skiej Izby Go spo dar -
czej Rusz to wań ds. Cer ty fi ka cji, de kla ra cji
zgod no ści z nor mą oraz do pusz czeń rusz to -
wań do ob ro tu na ryn ku:

(...) „w chwi li obec nej Pol skie Pra wo nie pre cy -
zu je do kład nie ja kie do ku men ty po wi nien mieć
dys try bu tor lub pro du cent sprze da ją cy rusz to wa -
nia na ryn ku pol skim. Nie mniej na le ży stwier dzić,
że ta ki mi do ku men ta mi są wszyst kie moż li we do -
ku men ty po twier dza ją ce bez pie czeń stwo ele -
men tów wcho dzą cych w skład sys te mu rusz to -
wań. Ko mi sja stwier dza przy tym, iż je dy nym
obec nie w Pol sce zbio rem wszyst kich norm
i prze pi sów do ty czą cych bez pie czeń stwa ele -
men tów rusz to wa nio wych są kry te ria oce ny opra -
co wa ne przez IM BiGS. Ko mi sja stwier dza, iż do -
ku ment po twier dza ją cy speł nie nie kry te riów IM -

BiGS w przy pad ku pro du cen tów/dys try bu to rów
sys te mów rusz to wań na ryn ku pol skim mo że być
jed nym z do ku men tów „do pusz cza ją cych” sys -
tem rusz to wań do sprze da ży i użyt ko wa nia
na ryn ku pol skim. Ko mi sja skie ru je proś bę do Za -
rzą du aby umie ścić na stro nie  Izby in for ma cje
na po wyż szy te mat w for mie: „z uwa gi na bez pie -
czeń stwo mon ta żu, de mon ta żu oraz użyt ko wa nia
rusz to wań za le ca się pod da wa nie rusz to wań do -
bro wol nej cer ty fi ka cji na przy kład w IM BiGS lub
pod da nie sys te mu rusz to wań pro ce du rom we ry -
fi ka cji na speł nie nie kry te riów zgod nie z za pi sem
roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu -
te go 2003 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych
(Dz. U. nr 47 poz. 401)” (...)

W świe tle po wyż szej in ter pre ta cji, opie ra jąc
się o sta no wi sko bran żo wych or ga ni za cji opi -
nio twór czych ta kich jak „Pol ska Izba Go spo dar -
cza Rusz to wań” oraz „Sto wa rzy sze nie Dys try -
bu to rów Ma szyn Bu dow la nych” cer ty fi kat bez -
pie czeń stwa IM BiGS na znak „B” jest do ku men -
tem do pusz cza ją cym rusz to wa nia do ob ro tu
i użyt ko wa nia na te re nie Pol ski. Spis sys te mów
rusz to wań po sia da ją cych cer ty fi kat IM BiGS
na znak „B” za miesz czo ny jest na stro nach IM -
BiGS i/lub PIGR.

Na za koń cze nie jesz cze jed no cie ka we spo -
strze że nie do ty cząc Roz po rzą dze nia Mi ni stra
In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy -
ko ny wa nia ro bót bu dow la nych, rozdz. 8,
par. 108 pkt. 2, któ re w bran ży rusz to wa nio wej
wy wo łu je mnó stwo emo cji i po le mik. 

Za pis roz po rzą dze nia brzmi:
(...) „rusz to wa nia sys te mo we po win ny być

mon to wa ne zgod nie z do ku men ta cja pro jek to wą
z ele men tów pod da nych przez pro du cen ta ba -
da niom na zgod ność z wy ma ga nia mi kon struk -
cyj ny mi i ma te ria ło wy mi okre ślo ny mi w kry te -
riach oce ny wy ro bów pod wzglę dem bez pie -
czeń stwa (…)”

Ana li zu jąc in ten cje usta wo daw cy za pi sa ne
w rozdz. 8, par. 108 pkt. 2 ma my więc sy tu ację,
gdzie: 
1) Pro du cent – po wi nien prze ba dać ele men ty

sys te mu. Pro ce du ra do bro wol nej cer ty fi ka cji
IM BiGS speł nia in ten cję usta wo daw cy
– na dzień dzi siej szy jest to je dy na zna na
nam dro ga by speł nić wy mo gi pra wa. Za sad -
ne sta je się więc py ta nie: czy za pis te go ro -
dza ju nie wpro wa dza ob li ga to ryj nej cer ty fi ka -
cji sys te mów rusz to wań? (cer ty fi kat czyt.: =
do ku ment za świad cza ją cy speł nie nie wy mo -
gów praw nych).

2) Użyt kow nik – do wy bu dów rusz to wa nio -
wych po win ny zo stać uży te ele men ty, któ re
są przez pro du cen ta prze ba da ne na zgod -
ność z kry te ria mi bez pie czeń stwa: Za pis..
„po win ny być mon to wa ne” moż na w tym wy -
pad ku od czy tać ja ko mu szą być mon to wa ne
– wszyst kie do stęp ne nam in ter pre ta cje praw -
ne te go za pi su  mó wią wy raź nie i bez po śred -
nio: je śli nie ma do ku men tu stwier dza ją ce go
zgod ność (po twier dzo ną ba da nia mi a nie de -
kla ra cją) z kry te ria mi bez pie czeń stwa (kry te ria
to nie nor my – jest to po ję cie o wie le szer sze)
– nie wol no mon to wać ta kich rusz to wań
sys te mo wych – przy czym od po wie dzial ność
le ży po stro nie mon tu ją ce go, obo wią zek
po stro nie pro du cen ta. 
Zgod nie z mak sy mą, iż nie zna jo mość pra wa

nie uspra wie dli wia, nie zwal nia z kon se kwen cji
nie sto so wa nia się do obo wią zu ją cych prze pi -
sów  oraz  nie uchy la skut ków na ru szeń (igno ra -
cia iu ris no cet) – pra gnie my zwró cić uwa gę po -
ten cjal nych użyt kow ni ków na te za gad nie nia
wska zu jąc jed no cze śnie, iż kon cern Lay her
cer ty fi ku je  swe pro duk ty we wszyst kich kra -
jach eu ro pej skich (a więc i w Pol sce) w jed -
nost kach do te go upo waż nio nych, zgod nie z lo -
kal ny mi prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w tych kra -
jach.

Krzysz tof Su li ma, czło nek Ko mi sji Za rzą du
ds. „Cer ty fi ka cji, de kla ra cji zgod no ści z nor mą

oraz do pusz czeń rusz to wań do ob ro tu na
ryn ku” Pol skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań 
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Wymogi i kryteria dla rusztowań budowlanych w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych



Stan po sia da nia

Tau ron Pol ska Ener gia SA zna ny wcze -
śniej pod na zwą Ener ge ty ka Po łu dnie jest
jed nym z czte rech pod mio tów po wsta łych
w związ ku z re ali za cją pro gra mu rzą do we go
po le ga ją ce go na stwo rze niu czte rech skon -
so li do wa nych, du żych pod mio tów ener ge -
tycz nych. Wnie sie nie w po ło wie 2007 ro ku
do tej spół ki przez Skarb Pań stwa ak cji czte -
rech pod mio tów: PKE SA, Enio nu, Ener -
gii Pro i Elek trow ni Sta lo wa Wo la stwo -
rzy ło hol ding bę dą cy naj więk szym w Pol sce
sprze daw cą de ta licz nym ener gii elek trycz -
nej (31 TWh) i dru gim jej kra jo wym wy -
twór cą (5407 MW mo cy za in sta lo wa nej).
Tau ron jest obec nie jed nym z naj więk szych
pod mio tów go spo dar czych w Pol sce, dys -
po nu je ka pi ta łem oko ło 14 mi liar dów zł.
Gru pa za trud nia oko ło 20 tys. osób.

W skład hol din gu, obok wy mie nio nych
czte rech głów nych spół ek, wcho dzą tak że
in ne pod mio ty. W za kre sie ob ro tu ener gią
jest to Enion Ener gia, Pol ska Ener gia
oraz Ener gia Pro Gi ga wat, w sfe rze wy -
twa rza nia z od na wial nych źró deł ener gii
Je le nio gór skie Elek trow nie Wod ne, Ze -
spół Elek trow ni Wod nych Roż nów,
a w ob sza rze wy do by cia wę gla Po łu dnio -
wy Kon cern Wę glo wy. Tau ron jest rów -
nież wła ści cie lem Elek tro cie płow ni Ty -

chy oraz PEC Ka to wi ce, po sia da ak cje
EC No wa w Dą bro wie Gór ni czej. Łącz nie
Gru pa po sia da ak cje i udzia ły w po nad 90
pod mio tach.

Wiel kie in we sty cje
W Tau ro nie li czą, że w cią gu naj bliż -

szych pięt na stu lat in we sty cje w ca łej gru -
pie po chło ną 30 mi liar dów zło tych. Z tej
kwo ty 13 mi liar dów zł prze zna czo nych zo -
sta nie na dzia łal ność wy twór czą. Naj waż -
niej sze za da nie in we sty cyj ne, miesz czą ce
się w tej czę ści pla nu in we sty cyj ne go Gru -
py, to od two rze nie i roz bu do wa mo cy wy -
twór czych. Ko niecz ność po no sze nia tak
znacz nych na kła dów czę ścio wo wy ni ka
z no wych wy mo gów śro do wi sko wych,
czę ścio wo zaś z ko niecz no ści za stą pie nia
wy eks plo ato wa ne go ma jąt ku, bar dziej
efek tyw ny mi blo ka mi wy twór czy mi. Nie -
ba ga tel ną ro lę od gry wa wzrost za po trze bo -
wa nia na ener gię. Hol ding chce utrzy mać
swój udział w kra jo wej mo cy za in sta lo wa -
nej na po zio mie co naj mniej 5 400 MW.
Tak że po pyt na zie lo ną ener gię za chę ca
do in we sty cji. Tau ron wy da oko ło pół mi -
liar da zł na in we sty cje w od na wial ne źró -
dła ener gii. Pla no wa ne jest po dwo je nie
mo cy elek trow ni wod nych ze 130 MWe
do 270 MWe i zwięk sze nie udzia łu w pro -
duk cji kra jo wej do 25%. W tej gru pie dzia -
łań prze wi dy wa ne są tak że in we sty cje
w far my wia tro we oraz źró dła opa la ne bio -
ma są, więc na kła dy in we sty cyj ne w tym
ob sza rze bę dą na pew no więk sze.

Obok wy twa rza nia do naj waż niej szych
przed mio tów dzia łal no ści Gru py na le ży
dys try bu cja ener gii elek trycz nej re ali zo wa -
na przez dwóch ope ra to rów. Gru pa pla nu je
prze zna czyć na roz wój sie ci oko ło 10 mld
zł. Tu taj szcze gól nie waż ne są na kła dy
na zmniej sze nie awa ryj no ści sie ci i bu do -
wę po łą czeń trans gra nicz nych. Ko lej ne
trzy mi liar dy po chło ną in we sty cje w sys te -
my cie płow ni cze. Tau ron chce nie mal po -
dwo ić moc ciepl ną z 2700 MWt do 4600
MWt. Spół ka pla nu je zwięk szyć udział
czer wo nej ener gii w sprze da ży oraz pod -
nieść spraw ność łą cząc źró dła wy twa rza nia
z prze sy łem cie pła.

W dro dze na gieł dę
Pla ny rzą do we wska zu ją, że de biut gieł -

do wy Tau ro na bę dzie miał miej sce w 2009
ro ku. Spół kę cze ka za tem szyb kie wpro wa -
dze nie w ca łej gru pie mię dzy na ro do wych
stan dar dów ra chun ko wo ści oraz kon so li -
da cja i uni fi ka cja pro ce dur i sys te mów,
w tym sys te mów in for ma tycz nych. 

Przed de biu tem Tau ron przy go to wu je
wpro wa dze nie sko or dy no wa nej po li ty ki

ce no wej, cen tra li za cję nie któ rych funk cji
ad mi ni stra cyj nych, wspól ną po li ty kę za ku -
po wą. W za my słach jest ujed no li ce nie sys -
te mów te le in for ma tycz nych i ujed no li ce -
nie struk tu ry. Wszel kie dzia ła nia Gru py
po dej mo wa ne są z my ślą o sta łym wzro ście
war to ści hol din gu, pod no sze niu ren tow no -
ści i kon ku ren cyj no ści na ryn ku ener gii.
Gieł do wy de biut Tau ro na bez wąt pie nia
bę dzie jed ną z naj więk szych ka pi ta li za cji
w hi sto rii war szaw skie go par kie tu. Ka pi ta -
li za cja ryn ko wa spół ki w pierw szym dniu
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Gigant z bykiem w tle
Wie le wska zu je, że byk w lo go Tau ro na
ma swo je od zwier cie dle nie w si le te go
gi gan ta. Już dziś spół ka za po wia da in -
we sty cje war te 30 mld zło tych oraz jed -
ną z naj więk szych ka pi ta li za cji w dzie -
jach war szaw skiej Gieł dy.

JO AN NA STRZE LEC -ŁO BO DZIŃ SKA,
Pre zes Za rzą du – Dy rek tor Ge ne ral ny.
Z wy kształ ce nia praw nik z dy plo mem
Uni wer sy te tu Ślą skie go. Swo ją ka rie -
rę za wo do wą roz po czy na ła w 1978
ro ku w Elek tro cie płow ni Bę dzin. W la -
tach 1980-88 pra co wa ła w Po łu dnio -
wym Okrę gu Ener ge tycz nym. Na stęp -
ne dwa la ta by ła głów nym eko no mi -
stą w Za rzą dzie Wspól no ty Ener ge ty -
ki i Wę gla Bru nat ne go. Ko lej nym eta -
pem ka rie ry za wo do wej by ły sta no wi -
ska za rząd cze w tym funk cja wi ce pre -
ze sa w Elek trow ni Ja worz no III. W la -
tach po prze dza ją cych ob ję cie sta no -
wi ska w Tau ron Pol ska Ener gia by ła
wi ce pre ze sem w Po łu dnio wym Kon -
cer nie Ener ge tycz nym SA. Funk cję
pre ze sa Za rzą du Tau ron Pol ska Ener -
gia SA peł ni od 2006 ro ku, kie ru jąc
pra cą jed no stek zaj mu ją cych się
m.in. za rzą dza niem za so ba mi ludz ki -
mi, pla no wa niem stra te gicz nym, ob -
słu gą or ga nów kor po ra cyj nych, ob ro -
tem ener gią, po li ty ką pa li wo wą. Jo an -
na Strze lec-Ło bo dziń ska zna la zła się
w gro nie 33 naj bar dziej wpły wo wych
Po lek na li ście spo rzą dzo nej w 2008
roku przez mie sięcz nik For bes.

JA NUSZ GRU DZIŃ SKI, Czło nek Za -
rzą du – Dy rek tor Pio nu Fi nan sów.
Z wy kształ ce nia eko no mi sta z dy plo -
mem wro cław skiej Aka de mii Eko no -
micz nej. Ukoń czył sze reg stu diów
uzu peł nia ją cych do ty czą cych con -
trol lin gu i do radz twa po dat ko we go.
Swo ją ścież kę za wo do wą roz po czy -
nał w 1987 ro ku w Elek trow ni Ła zi -
ska S. A., gdzie w cza sie 14 lat pra cy
prze szedł dro gę ka rie ry od spe cja li -
sty do za stęp cy dy rek to ra – pro ku ren -
ta. W la tach 2001-2007 pra co wał ja ko
dy rek tor ds. con trol li gu w Po łu dnio -
wym Kon cer nie Ener ge tycz nym S.A.
Rów no le gle, w róż nych okre sach pra -
co wał w ra dach nad zor czych Ze spo łu
Elek tro cie płow ni Wro cław skich Ko -
ge ne ra cja, Za brzań skich Za kła dów
Zbo żo wo Mły nar skich oraz Ener ge ty -
ki Cie szyń skiej. Ak tu al ne sta no wi sko
peł ni od lip ca 2007, kie ru jąc pra cą,
m.in. jed no stek zaj mu ją cych się con -
trol lin giem, fi nan sa mi, księ go wo ścią
i za rzą dza niem ry zy kiem. Od zna czo -
ny brą zo wym Krzy żem Za słu gi i ho no -
ro wą od zna ką „Za za słu gi dla ener ge -
ty ki”. Au tor kil ku pu bli ka cji na te mat
za rzą dza nia i con trol lin gu.



no to wań ma być więk sza niż 24, 5 mld zł.
Dla po rów na nia po dob ne war to ści dla
PKO BP SA wy nio sły 24, 5 mld zł, a dla
TP SA 23, 7 mld zł.

Tro chę mi to lo gii 
w stra te gii

Do jed nych z pierw szych wi docz nych
dzia łań spół ki na le ży zmia na jej wi ze run ku.
Od paź dzier ni ka kon cern po ja wia się w bur -
gun do wo -zło tych bar wach z no wą toż sa mo -
ścią wi zu al ną. Na zwa Tau ron wy wo dzi się
od tau ru sa czy li by ka. In spi ra cję na zwie da -
ła wzię ta z mi to lo gii le gen da te bań ska o po -

rwa niu Eu ro py przez Zeu sa ukry wa ją ce go
się w po sta ci by ka. Tak jak Zeus Tau ron,
w swo ich pla nach stra te gicz nych, ma za -
miar wyjść po za Pol skę i po rwać Eu ro pę.
Am bi cją Gru py jest uzy ska nie po zy cji nie
tyl ko naj sil niej sze go przed się bior stwa ener -
ge tycz ne go w Pol sce, ale rów nież za uwa ża -
ne go w Eu ro pie. Słu żyć te mu ma usta wicz -
ne pod no sze nie war to ści Gru py, bu do wa nie
no wo cze snej, pol skiej mar ki, ła two od róż -
nial nej w bran ży ener ge tycz nej. To ostat nie
za da nie bar dziej od no si się do prze wyż sza -
nia stan dar dów bran żo wych ani że li je dy nie
no we go, in try gu ją ce go znacz ka.

Wróż ba
ze zło tych ro gów

Dzia ła niom Tau ro na bez wąt pie nia war to
się przy glą dać. W mo men cie de biu tu gieł -
do we go mo że być ła ko mym ką skiem.
Trud no przejść obo jęt nie obok fir my, któ ra
ma w rę ku ta kie pro duk ty jak prąd do star -
cza ny 4 mi lio nom klien tów, czy istot ne
udzia ły w sprze da ży cie pła, a pla no wa ne
wiel kie in we sty cje ma ją bez po śred nie
prze ło że nie na za po trze bo wa nie ryn ku.
Wie le wska zu je, że zło te ro gi by ka w lo go
Tau ro na mo gą wró żyć suk ces.
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Potencjał TAURON Polska Energia SA 
• Moc elektryczna zainstalowana 5 407 MWe
• Moc cieplna zainstalowana 2 741 MWt
• Produkcja energii elektrycznej 21 500 GWh
• Liczba odbiorców końcowych 3,9 mln
• Obszar dystrybucji 52 900 km2

• Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych 31 TWh
Zamierzenia inwestycyjne Grupy TAURON Polska Energia
w perspektywie 15 lat
• odtworzenie i rozbudowa mocy wytwórczych 13 mld PLN
• odtworzenie i nowe przyłącza sieci dystrybucyjnych 10 mld PLN
• tworzenie systemów ciepłowniczych 3 mld PLN
• inwestycje w OZE 0,5 mld PLN
• pozostałe 3,5 mld PLN
łącznie min. 30 mld PLN
Cel Taurona na rynku kapitałowym  – kapitalizacja rynkowa w pierwszym
dniu notowań na GPW to ponad 24 500 000 000 PLN



W ener ge tycz nym biz ne sie nie cho dzi już wy łącz nie o to, że by
wy do być wę giel, prze two rzyć go na ener gię elek trycz ną i do star -
czyć do od bior cy. Spół ki Gru py PGE po tra fią to ro bić do sko na le.
Suk ce su nie gwa ran tu je dziś sa ma umie jęt ność pro duk cji, ale to, że
pro du ku jąc zgod nie z ak tu al nie obo wią zu ją cy mi re gu ła mi (np.
ogra ni cze nia mi wy ni ka ją cy mi z prze pi sów o ochro nie śro do wi -
ska), ofe ru je się od bior cy lep sze wa run ki do sta wy ener gii. Pro du -
ku je się ta niej, przy jaź niej i bar dziej nie za wod nie niż in ni.

Gru pa PGE jest bez wąt pie nia zna czą cym gra czem na pol skim
ryn ku. Jed nym z pod sta wo wych za dań sta ją cych dziś przed ener -
ge tycz nym czem pio nem mu si być po szu ki wa nie naj bar dziej efek -
tyw nych eko no micz nie i naj ko rzyst niej szych dla ca łej Gru py no -
wych przed się wzięć in we sty cyj nych. Ak tu al ne prze pi sy i sy tu acja
ryn ko wa za chę ca ją do bu do wy od na wial nych źró deł ener gii: elek -
trow ni wia tro wych, wy ko rzy stu ją cych bio pa li wa, źró deł roz pro -
szo nych i pro du ku ją cych ener gię ciepl ną i elek trycz ną w sko ja rze -
niu. Trze ba jed nak pa mię tać, że no we in sta la cje pro du ku ją ce „zie -
lo ną” i „czer wo ną” ener gię to kro pla w mo rzu po trzeb i nie wy star -
czą na po kry cie wzra sta ją ce go w Pol sce za po trze bo wa nia na ener -
gię elek trycz ną. Po trzeb ne są no we, du że blo ki ener ge tycz ne.
W Pol sce, ze wzglę du na do stęp ność w kra ju te go ro dza ju pa li wa,
bę dą to przede wszyst kim blo ki wę glo we. Ko niecz ne bę dzie tu
sto so wa nie naj no wo cze śniej szych tech no lo gii, bo wiem dzi siej -
sze i nad cho dzą ce re gu la cje do ty czą ce ochro ny śro do wi ska
zde cy do wa nie nie sprzy ja ją wę glo wi. Wy so ka spraw ność wy -
twa rza nia to dziś nie tyl ko wy móg ni skich kosz tów eks plo ata cyj -
nych, ale przede wszyst kim me to da ob ni że nia li mi to wa nej, a za -
tem dro giej emi sji CO2. Być mo że już wkrót ce Gru pa PGE bę dzie
dys po no wać naj no wo cze śniej szy mi w Pol sce blo ka mi ener ge tycz -
ny mi.

W Beł cha to wie już bu du ją
Po wie lu la tach przy go to wań 2 paź dzier ni ka 2006 ro ku wy da no

po le ce nie roz po czę cia prac przy bu do wie naj no wo cze śniej sze go
i naj więk sze go w Pol sce blo ku ener ge tycz ne go o mo cy 858 MW
na te re nie Elek trow ni Beł cha tów. De cy zja ze zwa la ją ca na roz po -
czę cie pro ce su in we sty cyj ne go zo sta ła pod ję ta przez Mi ni ster stwo
Prze my słu i Han dlu już 9 stycz nia 1996 ro ku. We wrze śniu 2001
uzy ska no ofi cjal ną ak cep ta cję Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa
na dal szy roz wój pro jek tu. Roz po czę te w 2002 ro ku po stę po wa nie
prze tar go we do pro wa dzi ło do wy bo ru kon sor cjum firm AL STOM
ja ko re ali za to ra in we sty cji. Umo wa na „re ali za cję pod klucz” blo -
ku 858 MW po mię dzy Elek trow nią Beł cha tów S.A. a kon sor cjum
firm AL STOM pod pi sa na zo sta ła 20 grud nia 2004.

Ko lej ne eta py prac przy go to waw czych, a mia no wi cie uzy ska nie
po zwo le nia na bu do wę oraz za mknie cie fi nan so wa nia, umoż li wi ły
roz po czę cie w dniu 2 paź dzier ni ka 2006 fak tycz nych prac bu dow -
la nych.

Przy bu do wie no we go blo ku wy ko rzy sta ne zo sta ną naj now sze
tech no lo gie i do świad cze nia świa to we w za kre sie re ali za cji i wy -
po sa że nia du żych blo ków ener ge tycz nych. Blok ten bę dzie speł -
niał wszel kie wy ma ga nia do ty czą ce po zio mu emi sji za nie czysz -
czeń do po wie trza.

Czas na ko lej ne blo ki
Ko lej nym waż nym pro jek tem in we sty cyj nym PGE za li cza nym

do gru py pro jek tów roz wo jo wych – czy li zmie rza ją cych do zwięk -
sze nia moż li wo ści pro duk cyj nych hol din gu, jest bu do wa no wych
blo ków w Elek trow ni Opo le. Elek trow nia Opo le eks plo atu je
obec nie czte ry blo ki ener ge tycz ne (z pla no wa nych pier wot nie sze -
ściu) opa la ne wę glem ka mien nym o łącz nej mo cy 1492 MW.
Opol ska elek trow nia by ła ostat nią zna czą cą kra jo wą in we sty cją
ener ge tycz ną. Jej blo ki od da wa ne by ły do eks plo ata cji w la -
tach 1993–1997. Dzię ki te mu Elek trow nia Opo le jest kom plek so -
wo wy po sa żo na w sto so wa ne już w trak cie jej bu do wy urzą dze nia
ochro ny śro do wi ska, speł nia ją ce wy ma ga nia pra wa pol skie go
i unij ne go. Ogra ni cza to w znacz nym stop niu po trze by in we sty cyj -
ne fir my w za kre sie do sto so wy wa nia urzą dzeń do za ostrza ją cych
się norm w za kre sie emi sji za nie czysz czeń. Ze wzglą du na czę ścio -
wo ure gu lo wa ne kwe stie ad mi ni stra cyj ne i ist nie ją cą in fra struk tu -
rę, pro ces in we sty cyj ny w Elek trow ni Opo le mo że roz po cząć się
bar dzo szyb ko.

Na te re nie Elek trow ni Opo le zo sta ły już wy dzie lo ne dział ki
pod przy szłą in we sty cję. Są one w peł ni uzbro jo ne w in fra struk tu -
rę pod ziem ną z do god nym do stę pem do in fra struk tu ry dro go wej
i ko le jo wej. Jesz cze na eta pie bu do wy pierw szych czte rech blo -
ków, w znacz nym stop niu przy go to wa no in fra struk tu rę po moc ni -
czą zwią za ną z przy szłą eks plo ata cją jed nej lub dwóch ko lej nych
jed no stek, zwłasz cza w za kre sie in sta la cji na wę gla nia, od po pie-
la nia, go spo dar ki wod nej i ście ko wej. Do stęp ność nie zbęd nych
me diów, tj. wo dy su ro wej, pa ry tech no lo gicz nej, sprę żo ne go po -
wie trza, oczysz cza nia ście ków prze my sło wych i ko mu nal nych
oraz za si la nia w ener gię elek trycz ną to ko lej ne waż ne atu ty
Elek trow ni Opo -
le. Waż nym czyn -
ni kiem sprzy ja ją -
cym bu do wie no -
wych jed no stek
w y  t w ó r  c z y c h
wła śnie w Opo lu
są sy gna ły ze
stro ny ope ra to ra
Kra jo we go Sys te -
mu Elek tro ener -
ge tycz ny (KSE)
od no śnie po trze -
by wzro stu do -
staw ener gii w re -
gio nie dol no ślą -
skim. Re gion ten
cha rak te ry zu je się
bo wiem naj więk -
szą w kra ju dy na -
mi ką zgła sza ne go
wzro stu za po trze -
bo wa nia na ener -
gię elek trycz ną. 

Nie bez zna cze -
nia, pod czas pla -
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PGE będzie inwestować w nowe moce
Po wsta nie naj więk szej w Pol sce gru py ener ge tycz nej – PGE,
w skład któ rej wszedł m.in. hol ding BOT Gór nic two i Ener ge ty -
ka wy wo ła ło la wi nę opty mi stycz nych de kla ra cji o po wsta wa -
niu re gio nal ne go li de ra ener ge tycz ne go, part ne ra i kon ku ren ta
dla ta kich eu ro pej skich firm ener ge tycz nych jak RWE, EdF,
Eon, czy Vat ten fall. Nie wszy scy od bior cy tych de kla ra cji zda ją
so bie jed nak spra wę z rze czy wi stej od le gło ści dzie lą cej pol ski
sek tor elek tro ener ge tycz ny od eu ro pej skich li de rów bran ży.
Że by się li czyć w tym gro nie PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na
bę dzie mu sia ła in we sto wać!



no wa nia in we sty cji, jest ko rzyst na lo ka li za cja Elek trow ni Opo le.
Do god ny do stęp do głów nych dróg kra jo wych i do bre po łą cze nie
ko le jo we umoż li wia re ali za cję do staw pa li wa za po mo cą ta bo ru
ko le jo we go z od le głych za le d wie o ok. 100 km. ko palń Ka to wic -
kie go Hol din gu Wę glo we go i Ja strzęb skiej Spół ki Wę glo wej. Ist -
nie je rów nież moż li wość wy ko rzy sta nia rze ki Od ry do trans por tu
wę gla. Elek trow nia Opo le po ło żo na jest bo wiem w od le gło ści za -
le d wie 2 km od pla no wa ne go na brze ża prze ła dun ko we go wraz
z pla cem skła do wym na rze ce Od rze, w miej sco wo ści Do brzeń
Wiel ki. Stwa rza to do god ne wa run ki do trans por tu wę gla dro gą
wod ną. Rze ka Od ra wraz z Ka na łem Gli wic kim gwa ran tu je trans -
port przez okres 10 mie się cy w cią gu ro ku. Ra da Gmi ny Do brzeń
Wiel ki uchwa la jąc miej sco wy plan za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go uwzględ ni ła moż li wość ta kie go za opa trze nia Elek trow ni
Opo le w wę giel. Prze wi du je się, że tą dro gą moż na do star czyć
do Elek trow ni do 2 mln ton wę gla rocz nie.

W Opo lu go to wi do star tu
Szyb kie upo ra nie się z nie zbęd ny mi pro ce du ra mi ad mi ni stra cyj -

ny mi, sta no wi dziś bar dzo waż ny czyn nik de cy du ją cy o cza sie roz -
po czę cia in we sty cji. Elek trow nia Opo le po sia da już waż ne Po zwo -
le nie Zin te gro wa ne, któ re prze wi du je w swych za pi sach eks plo ata -
cję no wych jed no stek wy twór czych. Bar dzo do brze ukła da się też
współ pra ca Elek trow ni z wła dza mi Gmi ny Do brzeń Wiel ki, dzię ki
cze mu przy ję to już Miej sco wy Plan Za go spo da ro wa nia Prze -
strzen ne go dla ob sza ru ob ję te go przy szłą in we sty cją.

W stycz niu br. za twier dzo no treść Spe cy fi ka cji Istot nych Wa run -
ków Za mó wie nia (SIWZ) dla po stę po wa nia w spra wie „Peł nie nia
funk cji Do rad cy Tech nicz ne go w pro ce sie wy bo ru re ali za to ra
bu do wy no wych mo cy wy twór czych w BOT Elek trow nia Opo -

le S. A.” SIWZ zo stał wy sła ny do trzech za kwa li fi ko wa nych firm
– dwóch pol skich: Ener go pro jek tu – War sza wa S.A. i Ener go pro -
jek tu Ka to wi ce S.A. oraz nie miec kiej Ficht ner GmbH&Co. KG.
Pla no wa ny ter min wy bo ru do rad cy tech nicz ne go to prze łom ma ja
i czerw ca 2008 r.

Do za dań do rad cy tech nicz ne go w pro ce sie wy bo ru re ali za to-
ra bu do wy no wych mo cy wy twór czych w BOT Elek trow nia
Opo le S. A bę dzie na le ża ło przy go to wa nie wa rian to wej ana li zy
tech nicz no -eko no micz nej bu do wy no wych mo cy wy twór czych
w BOT Elek trow ni Opo le S.A., a na stęp nie świad cze nie usług do -
rad czych przy wy bo rze re ali za to ra no wych mo cy wy twór czych.

Zgod nie z pla na mi Gru py PGE w IV kwar ta le 2008 r. po win na
zo stać przy go to wa na do ku men ta cja szcze gó ło wych istot nych wa -
run ków za mó wie nia (SIWZ) na bu do wę „pod klucz” no wych mo -
cy (w za leż no ści od wy ni ków ana liz prze pro wa dzo nych przez do -
rad cę tech nicz ne go – jed ne go lub dwóch blo ków ener ge tycz -
nych o łącz nej mo cy do 1000 MW każ dy) na te re nie BOT Elek -
trow ni Opo le. W pierw szej po ło wie 2009 ro ku mógł by na stą pić
wy bór re ali za to ra i pod pi sa nie kon trak tu na bu do wę. Przy tak na -
pię tym har mo no gra mie prac przy go to waw czych, roz po czę cie re -
ali za cji bu do wy no wych mo cy prze wi du je się na prze ło mie 2009
i 2010 r., a roz po czę cie eks plo ata cji no wych blo ków bę dzie moż li -
we naj wcze śniej na po cząt ku 2014 r.

Na stęp ny Tu rów
Po szu ku jąc naj lep szych moż li wo ści dal sze go roz wo ju in we sty -

cyj ne go pro wa dzo ne są tak że pra ce nad po twier dze niem za sad no -
ści bu do wy no we go blo ku ener ge tycz ne go w Tu ro wie. Trzy naj -
star sze blo ki BOT Elek trow ni Tu rów trze ba bę dzie bo wiem wy -
łą czyć z eks plo ata cji w cią gu naj bliż szych 5–6 lat. Zdol no ści pro -
duk cyj ne tu ro szow skiej elek trow ni zmniej szą się wów czas o oko -
ło 30% w sto sun ku do sta nu obec ne go. Już w sierp niu 2005 ro ku
za rząd BOT Elek trow ni Tu rów pod jął uchwa łę o roz po czę ciu
przy go to wań do bu do wy no we go blo ku ener ge tycz ne go. Wstęp -
nie za ło żo no, że bę dzie to blok 500 MW, co po zwo li utrzy mać
moc za in sta lo wa ną w BOT Elek trow ni Tu rów na po zio mie zbli żo -
nym do 2000 MW, a więc ta kim, ja ki ist nie je od 35 lat. Oczy wi -
ście, to wstęp ne za ło że nie, bę dzie pod le gać ko rek tom pod czas
opra co wy wa nia ko lej nych eks per tyz tech nicz nych, a osta tecz nie
zo sta nie zwe ry fi ko wa ne w fa zie or ga ni za cji fi nan so wa nia te go
pro jek tu. 

Wśród no wych pro jek tów in we sty cyj nych PGE pro jekt bu do wy
no wych jed no stek wy twór czych ener gii elek trycz nej w BOT Elek -
trow ni Opo le jest z punk tu wi dze nia moż li wo ści re ali za cji tej ska -
li in we sty cji w Pol sce naj bar dziej re al ny i po zwa la moż li wie naj -
szyb ciej osią gnąć cel, ja kim jest do sta wa ener gii dla po trzeb sta bi -
li za cji ryn ku. Jed nak w no wych wiel kich pro jek tach in we sty cyj -
nych Pol ska Gru pa Ener ge tycz na wi dzi nie tyl ko szan sę zwięk sze -
nia po ten cja łu pro duk cyj ne go po przez roz bu do wę ak ty wów Gru py
PGE, ale rów nież moż li wość znacz ne go za an ga żo wa nia, nie w peł -
ni wy ko rzy sta ne go dziś po ten cja łu in ży nier skie go za łóg ko palń
i elek trow ni Gru py PGE – co rów nież nie jest bez zna cze nia.
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Ni niej szy ma te riał ma wy łącz nie cha rak ter pro mo cyj ny i w żad nym
przy pad ku nie sta no wi ofer ty ani za pro sze nia, jak rów nież pod staw pod -
ję cia de cy zji w przed mio cie in we sto wa nia w pa pie ry war to ścio we spół -
ki PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na S. A („Spół ka”). Pro spekt emi syj ny
(„Pro spekt”), spo rzą dzo ny w związ ku z ofer tą i do pusz cze niem ak cji
Spół ki do ob ro tu na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie jest
je dy nym praw nie wią żą cym do ku men tem za wie ra ją cym in for ma cje
o Spół ce i pu blicz nej ofer cie jej ak cji w Pol sce („Ofer ta”). Spół ka bę dzie
upraw nio na do prze pro wa dze nia Ofer ty pu blicz nej w Pol sce po za twier -
dze niu Pro spek tu przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan so we go. W związ ku
z Ofer tą w Pol sce i do pusz cze niem ak cji Spół ki do ob ro tu na Gieł dzie
Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie Spół ka udo stęp ni Pro spekt
na swo jej stro nie in ter ne to wej pod ad re sem http://www.pge sa.pl.

Ni niej szy ma te riał nie mo że być roz po wszech nia ny w Sta nach Zjed -
no czo nych Ame ry ki, Au stra lii, Ka na dzie i Ja po nii.



W czwar tek 15 li sto pa da 2007 r., w go dzi nach wie czor nych, w Stu dio Kon cer to wym
Pol skie go Ra dia Ka to wi ce od by ło się uro czy ste spo tka nie z oka zji Ju bi le uszu 20-le cia
fir my Pro No vum. W uro czy sto ści wzię li udział: Za rząd i pra cow ni cy Pro No vum oraz za -
pro sze ni przed sta wi cie le: Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go S.A., Al stom Po wer,

Elek trow ni Ła zi ska, Elek trow ni Ja worz no III, Elek trow ni Sier sza, Elek trow ni Ryb nik S.A., Elek trow ni Ska wi na S.A.,
Elek trow ni Ła gi sza, Dal kii Po znań, EC Kra ków S.A., EC No wa, ZRE Ka to wi ce S.A., ZRE Kra ków, Tur bo Ca re, Pro Za -
mech, Ener go mon ta żu Cho rzów, Ener go re mont Kra sny staw, Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej w Ja worz nie,
Po li tech ni ki Czę sto chow skiej, Ener go po mia ru, Kon tech, Na ro do we go Ban ku Pol skie go i Re dak cji Ener ge ty ki. Spo -
tka nie za szczy cili swo ją obec no ścią Panowie Zdzi sław Szy mo niak i Le szek Skrzy pek, w la tach 1976–1990 dy rek -
to rzy Po łu dnio we go Okrę gu Ener ge tycz ne go.

Wśród przy by łych go ści, go spo da rze spo tka nia – z wiel ką sa tys fak cją – mo gli od na leźć, w więk szo ści, te sa me
oso by, któ re 5 lat te mu, z oka zji 15-le cia Pro No vum, wzię li udział w po dob nym spo tka niu, w tym sa mym miej scu. 

Spo tka nie mia ło swo ją część ofi cjal ną, w któ rej Pre zes Pro No vum dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski za pre zen to wał hi -
sto rię, stan ak tu al ny i pla ny roz wo ju Fir my; na stęp nie głos za bie ra li nie któ rzy z za pro szo nych go ści.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pił Kwar tet Ślą ski, któ ry m.in. wy ko nał VII Kwar tet Alek san dra La so nia za mó wio ny
u kom po zy to ra przez Pro No vum. Utwór zo stał na gra ny na pły cie, któ rą otrzy ma li wszy scy uczest ni cy ju bi le uszo -
we go spo tka nia.

Uro czy stość po pro wa dził – z ta kim sa mym jak 5 lat te mu pro fe sjo na li zmem i oso bi stym za an ga żo wa niem Ja cek
Fi lus Za stęp ca Re dak to ra Na czel ne go Pol skie go Ra dia Ka to wi ce.

Pre zes Za rzą du Pro No vum dr inż. Je rzy Trzesz czyń ski, w swo im wy stą pie niu, w pierw szej ko lej no ści, po dzię ko -
wał współ wła ści cie lom oraz pra cow ni kom fir my za wzo ro wą współ pra cę, naj waż niej sze go – je go zda niem – źró -
dła suk ce sów Fir my. Po dzię ko wał tak że dy rek cjom, za rzą dom oraz spe cja li stom z elek trow ni i firm re mon to wych
za za ufa nie i po moc, w szcze gól no ści pod czas wdra ża nia no wych, in no wa cyj nych pro duk tów i usług ofe ro wa nych
przez Pro No vum. 

W dal szej czę ści swo je go wy stą pie nia zwró cił uwa gę, że Pro No vum: 
• po sia da na dal opty mal ny sta tus – nie za leż nej od do staw ców, przed się biorstw re mon to wych i elek trow ni – firmy

eks perc kiej,
• sys te ma tycz nie roz wi ja się we wszyst kich dzie dzi nach:

– po więk sza za trud nie nie,
– roz wi ja wy po sa że nie w apa ra tu rę ba daw czą,
– ofe ru je no we usłu gi do sto so wa ne do po trzeb ener ge ty ki,
– nie tra cąc do tych cza so wych Klien tów zdo by wa no wych,

co spra wia to, że war tość Pro No vum w sen sie ryn ko wych wskaź ni ków eko no micz nych, sys te ma tycz nie ro śnie,
• po sia da do brze przy go to wa ne pla ny roz wo ju na naj bliż sze la ta,
• nie za po mi na o dzia łal no ści non -pro fit kon ty nu ując wspar cie dla dzie ci nie peł no spraw nych oraz uczest ni cząc we

współ fi nan so wa niu wy bra nych pro jek tów z dzie dzi ny sztu ki wy so kiej, przede wszyst kim wspie ra jąc na gra nia pły -
to we i kon cer ty z mu zy ką współ cze snych pol skich kom po zy to rów.
Po wy stą pie niu dra inż. Je rze go Trzesz czyń skie go głos za bra li nie któ ry z za pro szo nych go ści, m.in. przed sta wi -

cie le Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go S.A., Elek trow ni Ła zi ska, Elek trow ni Ska wi na S.A., Dal kii Po znań
ZEC S.A., ZRE Ka to wi ce S.A., Tur bo Ca re, Pro Za mech, Ener go re mont Kra sny staw, Politechniki Częstochowskiej
oraz Pan Leszek Skrzypek. Nie któ rzy z wy stę pu ją cych go ści ujaw ni li swo je, wcze śniej nie zna ne ta len ty, m.in. Pre -
zes Tur bo Ca re Krzysz tof Du dziń ski uło żył sam – jak za pew niał, i wy gło sił – co by ło sły chać i wi dać – krót ki wiersz
na oka zję Ju bi le uszu 20-le cia Pro No vum.

Na mo ni to rach roz miesz czo nych, w ku lu arach Sa li Kon cer to wej Pol skie go Ra dia Ka to wi ce, na plan pierw szy wy -
bi ja ły się dwie in for ma cje. Pierw sza, to kon cep cja ser wi su dia gno stycz ne go ja ko wspar cia dla za rzą dza nia utrzy -
ma niem ma jąt ku pro duk cyj ne go. Iden tycz nie jak w prze szło ści ofe ro wa na usłu ga ma być od po wie dzią na no we
po trze by elek trow ni, w szcze gól no ści w za kre sie or ga ni za cji i stra te gii za rzą dza nia ma jąt kiem pro duk cyj nym.
Do świad cze nia zdo by te pod czas pierw szych wdro żeń wy da ją się po twier dzać przy dat ność ofe ro wa ne go przez
Pro No vum roz wią za nia. Dru gie waż ne prze sła nie dla go ści oraz do tych cza so wych i no wych klien tów Pro No vum
za wie ra ła pre zen ta cja naj now szej in we sty cji Fir my, bu dyn ku la bo ra to ryj no -biu ro we go o po wierzch ni pra wie dwa ty -

sią ce m2 wy po sa ża ne go ak tu al nie w no wo cze sną in fra struk tu rę tech nicz ną. No wy obiekt
stwa rza moż li wo ści roz wo jo we oraz po pra wia kom fort pra cy, wy so ko pod no sząc po -
przecz kę ocze ki wań i wy ma gań. Od da na pół ro ku te mu in we sty cja zna ko mi cie wień czy
do ro bek 20 lat Pro No vum otwie ra jąc jed no cze śnie szan se na ko lej ne ju bi le usze.





TER MO IZO LA CJA S.A. jest naj więk szą w Pol sce fir mą spe -cja li zu ją cą się w wy ko ny wa niu izo la cji prze my sło wych. Po sia dadłu go let nią tra dy cję się ga ją ca 1947 ro ku – wów czas po wsta łoprzed się bior stwo pań stwo we ma ją ce na ce lu wspo ma ga nie bu do -wy elek trow ni. Na stał czas zmia ny ustro ju pań stwo we go. Prze -kształ ce nia wła sno ścio we nie omi nę ły ślą skiej fir my. W 1991 r.TER MO IZO LA CJA zo sta ła spry wa ty zo wa na sta jąc się spół kąpra cow ni czą (200 ak cjo na riu szy), po tem zo sta ła prze kształ co naw spół ką ak cyj ną. W tej po sta ci funk cjo no wa ła do ro ku 2002.Na stą pi ła hi sto rycz na zmia na – zo sta ła prze ję ta przez Gru pęKA EFER Iso lier tech nik, co ozna cza, iż przed się bior stwo zna la -zło się w struk tu rach świa to we go kon cer nu tech no lo gicz ne go, re -pre zen to wa ne go w po nad 40 kra jach – od Ka na dy po Au stra lię,o rocz nych ob ro tach rzę du 1,2 mld eu ro.
W glo bal nej grze

Zmia na za owo co wa ła po waż ny mi in we sty cja mi i dy na micz nymroz wo jem. Licz by mó wią sa me za sie bie: w ro ku 2001 ob rót Ter -mo izo la cji wy niósł 35 mln zł, przy stra cie się ga ją cej 2 mln zł, w ro -ku 2007 ob ro ty wy nio sły bli sko 200 mln zł, a zysk 12 mln zł.– Pol ska by ła na po cząt ku lat 90. pre kur so rem prze kształ ceńwła sno ścio wych w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej – mó wi Ro bertSkro bisz, pre zes za rzą du Ter mo izo la cji SA, jed no cze śnie peł nią cyfunk cję dy rek to ra re gio nal ne go KA EFER Eu ro pa Wschod nia.– Wy da je się, że pry wa ty za cja w po sta ci spół ki pra cow ni czej,w prze ci wień stwie do ścież ki ka pi ta ło wej czy gieł do wej, nie by łanaj szczę śliw szą me to dą by prze trwać w wa run kach go spo dar kiryn ko wej. W la tach 90. był du ży głód in we sty cyj ny, go spo dar kaszła z sil ną dy na mi ką wła snym roz pę dem. Kon ku ren cja Ter mo izo -la cji by ła sła ba, zle ceń fir ma mia ła du żo, tak że z ryn ków trze cich.Pła ce w Pol sce, w sto sun ku do Za cho du, by ły ni skie. W koń cu tejde ka dy, po za koń cze niu du żych in we sty cji (przy kła dem Elek trow -nia Opo le), na stą pi ło schło dze nie ko niunk tu ry na pol skim ryn ku,naj waż niej sze in we sty cje zo sta ły zre ali zo wa ne. A no wych nie by łowi dać na ho ry zon cie, to też i wal ka kon ku ren cyj na na bra ła ru mień -ców. Pra ce izo la cyj ne w zna ko mi tej czę ści nie są tech no lo gicz nieskom pli ko wa ne, a za tem i ba rie ry do stę pu do te go ryn ku nie sąwiel kie, nie wy mu sza ją za ku pu dro gich ma szyn, tech no lo gii czy pa -ten tów. Nie jed no krot nie trze ba by ło kon ku ro wać z ma ły mi fir ma mi,któ rych licz ba ro sła. In ny mi sło wy, TER MO IZO LA CJA mia łado czy nie nia z twar dym ryn kiem i agre syw nym oto cze niem. A tkwi -ła w sie lan ko wej struk tu rze, świe cie ak cjo na ria tu pra cow ni cze go.Nie by ło jed ne go wła ści cie la, a ak cjo na riu sze, skąd inąd zna ko mi -ci pra cow ni cy, praw dzi wi fa chow cy, nie zna li ele men tar nych me -cha ni zmów wol no ryn ko wych, pod staw za rzą dza nia itp. Dał o so bieznać kon flikt in te re sów – czy je stem wła ści cie lem czy pra cow ni -kiem? Nie mniej fir ma by ła moc na in ży nie ryj no -tech nicz nie, jej za -rząd wy ka zy wał się ży cio wą mą dro ścią, sło wem pod jął dzia ła nia,na prze ło mie lat 1999/2000, po szu ki wa nia in we sto ra bran żo we go,któ ry był by w sta nie za ra dzić po wyż szym pro ble mom. Oka za ła sięnim wła śnie Gru pa KA EFER, z sie dzi bą w Bre mie, naj więk szy kon -cern zaj mu ją cy się izo la cją i pra ca mi po krew ny mi na świe cie. Ne -go cja cje, za koń czo ne suk ce sem, trwa ły 9 mie się cy. Ak cjo na riu szeza ufa li in we sto ro wi, sprze da li ak cje, zo stał pod wyż szo ny ka pi tał.TER MO IZO LA CJA SA sta ła się człon kiem glo bal nej fir my,dys po nu ją cej zna ną i wy so ce ce nio ną w świe cie mar ką.
Po le dzia ła nia

TER MO IZO LA CJA zaj mu je się usłu ga mi w dzie dzi nie izo la cjiter micz nych, któ rych ad re sa tem jest sze ro ko ro zu mia ny prze mysł.Pro wa dzi za rów no pra ce bu dow la ne, jak i re mon to we dla ta kich

branż jak: prze mysł ener ge tycz ny, che micz ny, stocz nio wy, spo -żyw czy, czy bu dow nic two. Na kra jo wym po dwór ku fir ma wy ko -na ła ro bo ty m.in. w elek trow niach Cho rzów, Opo le, Ła zi ska, Po ła -niec, Ja worz no, w Ce men tow ni Oża rów, w Za kła dach Azo to wychw Tar no wie, czy w Ra fi ne rii Je dli cze.Ofe ru je izo la cje cie pło chron ne czy li: izo la cje ru ro cią gów z ar -ma tu rą zbior ni ków, ko lumn, ko tłów ener ge tycz nych, tur bin, elek -tro fil trów, ka na łów spa lin, in sta la cji od siar cza nia spa lin, ka na łówwen ty la cyj nych i in nych w elek trow niach, za kła dach che micz -nych, ce men tow niach, oczysz czal niach ście ków, prze my śle spo -żyw czym (głów nie cu krow nie) itp. Sto su je ma ty, otu li ny, pły tyz weł ny mi ne ral nej, róż nych ty pów i ga tun ków.W pa le cie usług znaj du ją się tak że izo la cje zim no chron ne czy -li: izo la cje in sta la cji w prze my śle ener ge tycz nym, pe tro che micz -nym, che micz nym, spo żyw czym, stocz nio wym, w chłod niach itp.,sto su jąc sty ro pian, po li ure tan, szkło pian ko we, per lit i in ne ma te -ria ły izo la cyj ne. Izo la cje za bez pie cza płasz czem ochron nym z bla -chy ocyn ko wa nej alu mi nio wej, gład kiej, po wle ka nej la kie ra miw róż nych ko lo rach, tra pe zo wej pro stej i łu ko wej. Wy ko nu je ob -mu rza ko tłów ener ge tycz nych i pie ców prze my sło wych z: wy -ro bów ognio trwa łych, sza mo to wych i in nych; mas ognio trwa łychdo ubi ja nia i na try ski wa nych (tor kre ty); be to nów ognio trwa łych,mo no li tycz nych i pre fa bry ko wa nych, zbro jo nych prę ta mi ze sta liża ro od por nej; sza mo tu po ro wa te go, wy ro bów per li to wych.Po le ca izo la cje ognio chron ne (prze ciw o gnio we i prze ciw po -ża ro we): kon struk cji sta lo wych i żel be to wych, stro pów ma so wychi pod wie szo nych da chów, ścian, gro dzi, prze pu stów, ka na łów ka -blo wych, wen ty la cyj nych, od dy mia ją cych i in nych; mon taż drzwi,bram, ścia nek prze ciw po ża ro wych; za bez pie cza nie ognio chron nedrew na kon struk cyj ne go i de ko ra cyj ne go; kla py i in sta la cje od dy -mia ją ce; pro jek to wa nie i wy ko naw stwo sys te mów sy gna li za cji po -ża ru. TER MO IZO LA CJA zaj mu je się po nad to izo la cja mi aku -stycz ny mi i dźwię ko chłon ny mi ofe ru jąc: obu do wy aku stycz ne;tłu mi ki wlo tu i wy lo tu; ekra ny aku stycz ne; izo la cje aku stycz neurzą dzeń i ru ro cią gów itp.Moż na fir mie zle cić rów nież ro bo ty fa sa do we obej mu ją ce: po -kry cia da cho we z izo la cją z płyt z weł ny mi ne ral nej lub sty ro pia -nu z po kry ciem z bla chy tra pe zo wej, z moż li wo ścią mon ta żu świe -tli ków, klap dy mo wych, ry nien, rur spu sto wych, ob rób ką bla char -ską; war stwy kry ją ce z: pa py ter mo zgrze wal nej; fo lii (mem bra -na); bla chy tra pe zo wej róż ne go ga tun ku i w wie lu ko lo rach; ścia -ny osło no we: do mów to wa ro wych, ma ga zy nów, bu dyn ków prze -my sło wych, elek tro fil trów i in nych; izo la cja pa ne la mi war stwo -
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wy mi; izo la cja pły ta mi z weł ny mi ne ral nej w osło nie blach pro fi -lo wa nych, ocyn ko wa nych, po wle ka nych i alu mi nio wych.TER MO IZO LA CJA to tak że ogrze wa nie elek trycz ny mi ka -bla mi i ta śma mi opo ro wy mi: ru ro cią gów, zbior ni ków, pomp, le -jów, ar ma tu ry i in nych urzą dzeń w ce lu ich lep szej ochro nyprzed za ma rza niem i dla utrzy ma nia w tech no lo gicz nej tem pe ra tu -rze cie czy lub ga zów. Do ty czy to rów nież in sta la cji ogól ne go użyt -ku i prze my sło wych (w tym w stre fie za gro żo nej wy bu chem), ry -nien da cho wych i ko ryt ryn no wych, pod łóg w chłod niach skła do -wych prze ciw prze ma rza niu grun tu, ru ro cią gów cie płej wo dyw bu dyn kach, cią gów ko mu ni ka cyj nych, scho dów, pod jaz dówdo ga ra ży i par kin gów w ce lu ochro ny przed za ma rza niem i ob lo -dze niem.Fir ma po sia da upraw nie nia do bu do wy rusz to wań: ra mo wych,ru ro wych i prze jezd nych, a tak że sta wia es ta ka dy, po de sty sce nicz -ne, try bu ny, in sta lu je ele men ty wen ty la cji i kli ma ty za cji oraz prze -pu sty i tra sy ka blo we wy ko rzy sty wa ne w prze my śle stocz nio wym.Do dat ko wo świad czy usłu gi zwią za ne z de mon ta żem i uty li za -cją wy ro bów azbe sto wych oraz ofe ru je za bez pie cze nia w za kre sietech nicz nej ochro ny osób i mie nia.
Marsz na Za chód

De ko niunk tu ra w bran ży bu dow nic twa prze my sło we go w la -tach 2001-2004, zmu si ła fir mę do szu ka nia zle ceń po za Pol ską.Na po cząt ku nie by ło ła two bo wiem do tych cza so wa dzia łal nośćkon cen tro wa ła się głów nie w kra ju oraz w nie wiel kim stop niuw Niem czech. Prze ło mem oka zał się 2002 rok i wej ście w struk tu -ry Gru py KA EFER, dzię ki cze mu fir ma mo gła sze rzej za ist niećna ryn kach za gra nicz nych. O zmia nach, ja kie do ko na ły się przezostat nie la ta świad czy fakt, że w 2006 ro ku po nad 50 proc. usługzo sta ło sprze da nych po za gra ni ca mi kra ju. W ze szłym ro kuna 1150 za trud nio nych pra cow ni ków, po nad 600 pra co wa łona kon trak tach w in nych kra jach. Więk szość ob ro tów fir ma re ali -zu je w eks por cie usług do Nie miec, Ho lan dii, Fran cji, Au strii,Hisz pa nii i Skan dy na wii. Od pew ne go cza su od no si tak że suk ce syw Ir lan dii. Przy za trud nie niu 200 osób i ob ro tach rzę du 10 mln EU -RO jest li de rem na tam tym ryn ku.– Eks port jest na szym wen ty lem bez pie czeń stwa w ra zie ko lej nejde ko niunk tu ry w kra ju – stwier dza pre zes Skro bisz – Zwią za nez nim ry zy ko kur so we nie sta no wi pro ble mu, po nie waż kon trak tyza wie ra my w EU RO, co do ty czy rów nież do sta wy ma te ria łów. Tak -że pła ce są roz li cza ne w tej wa lu cie. W cią gu ostat nich pię ciu latod no to wa li śmy pra wie 6-krot ny wzrost sprze da ży. Po pra wia sięren to wość fir my, któ ra wy no si obec nie ok. 5 proc. net to. Na szymgłów nym kosz tem jest pra ca lu dzi (ok. 70 proc.), resz ta to ma te ria -ły. Z uwa gi na du żą ilość za mó wień i brak rąk do pra cy mu si myskła dać ofer ty ze znacz nym wy prze dze niem.TER MO IZO LA CJA po sia da od dzia ły w kra ju: w Tar no wie i Za -brzu, Po zna niu, Oświę ci miu oraz za gra ni cą: w Niem czech, weFran cji, w Ir lan dii, Szwe cji.

Sta wia my na ja kość

Suk ces fir my nie był by moż li wy, gdy by nie tro ska o ja kośćświad czo nych usług. Od 1998 ro ku funk cjo nu je tu sys temza rzą dza nia ja ko ścią ISO 9001. TER MO IZO LA CJA speł niasu ro we nor my do ty czą ce za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi -gie ną pra cy, cze go do wo dem są cer ty fi ka ty: ISO 18001,prze my słu che micz ne go kra jów Be ne luk su SCC oraz fran -cu skie go Związ ku Prze my słu Che micz ne go UIC. Obec napo li ty ka fir my obej mu je rów nież dzia ła nia ma ją ce na ce luogra ni cze nie nie ko rzyst ne go wpły wu na śro do wi sko. Dzia -łal ność usłu go wa pro wa dzo na jest zgod nie z prze pi sa miochro ny śro do wi ska i go spo dar ki od pa da mi. Po twier dze -niem tych sta rań jest uzy ska nie cer ty fi ka tu ISO 14001, któ -re go za kres obej mu je wszyst kie dzie dzi ny dzia łal no ści fir -my. Do dat ko wo, w ce lu efek tyw niej sze go za rzą dza nia spół -ką o mię dzy na ro do wym za się gu, wdro żo ny zo stał sys tem SAP.Dy na micz ny roz wój Ter mo izo la cji w kra ju i za gra ni cą nie mógłzo stać nie zau wa żo ny. Fir ma trzy krot nie zo sta ła no mi no wa nado „Ga zel Biz ne su” w ro ku 2003, 2004, 2005. Jest rów nież lau re -atem Me da lu Eu ro pej skie go, przy zna wa ne go przez Ko mi tet In te -gra cji Eu ro pej skiej i Bu si ness Cen tre Club przed się bior com, któ -rzy swo ją ak tyw no ścią na ryn kach UE wspie ra ją pro ces in te gra cjieu ro pej skiej. Ter mo izo la cja na gro dzo na zo sta ła tak że Sta tu et kąIzby Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska za wy bit ne osią gnię ciaw ka te go rii eks por tu usług. Jest rów nież człon kiem mię dzy in ny miPol sko -Nie miec kiej Izb Prze my sło wo -Han dlo wej oraz Izby Go -spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska.
Z my ślą o przy szło ści

Na sku tek zmian do ko na nych w spo so bie za rzą dza nia, TER MO -IZO LA CJA od kil ku lat prze ży wa bar dzo in ten syw ny roz wój.Dzię ki te mu zdo by ła po zy cję nie kwe stio no wa ne go li de ra bran żyw re gio nie Eu ro py Środ ko wow schod niej, któ rą sta le umac nia. Niejest dzie łem przy pad ku, że to wła śnie w Pol sce po wsta ło, kie ro wa -ne przez pre ze sa Skro bi sza, cen trum re gio nal ne dla tej czę ści Eu -ro py. To tu sze fo wie spół ek z są sied nich kra jów spo ty ka ją sięi uzgad nia ją stra te gię dzia ła nia. Prze ja wem te go w ostat nim cza siejest pro jekt fu zji na Wę grzech. – KA EFER po strze ga nasz re gion ja ko je den z trzech naj bar dziejper spek ty wicz nych ob sza rów na świe cie, o naj więk szym po ten cja -le wzro stu – mó wi pre zes Skro bisz – War to wspo mnieć, że jesz cze 6lat te mu KA EFER prak tycz nie nie ist niał na tym ryn ku, a dziś za -trud nia tu 2 tys. lu dzi. O mię dzy na ro do wej eks pan sji Gru py świad -czy naj le piej to, że do 1997 ro ku 80 proc. jej ob ro tów sku pia ło sięw Niem czech, pod czas gdy obec nie po nad 70 proc. ob ro tów kon -cen tru je się po za gra ni ca mi na sze go za chod nie go są sia da. Jed no -cze śnie, w cią gu de ka dy KA EFER po tro ił swo je ob ro ty.Stra te gia Gru py na naj bliż sze la ta opie ra się na dwóch za ło że -niach. Po pierw sze – dal sza glo bal na eks pan sja, tak aby w jak naj -więk szym stop niu zdy wer sy fi ko wać ry nek od bior ców pod wzglę -dem geo gra ficz nym, a przez to unik nąć ne ga tyw nych skut ków cy -klów ko niunk tu ral nych, któ re w róż nych czę ściach świa ta prze bie -ga ją od mien nie. Po dru gie – dal szy roz wój w no wych bran żach,któ re nie ko ja rzą się z izo la cja mi, ta kie jak prze mysł lot ni czy, czypo jaz dy szy no we.

OFERTA

23

RO BERT SKRO BISZ (41 lat), pre zes
Za rzą du Ter mo izo la cja SA od 2003
ro ku. Dy rek tor re gio nal ny na Eu ro pę
Wschod nią oraz Gre ater Chi na – Gru-
py KA EFER (D) od 2002 ro ku, po nad -
to pre zes Za rzą du Izo kor Płock SA
oraz prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor -
czej Ter mo izo la UAB (Li twa). Ze skut -
kiem od 1.07.2008 po wo ła ny do Za -
rzą du Kon cer nu KA EFER. Stu dia eko -
no micz ne i in for ma tycz ne w Niem -
czech. Ka rie ra: BMW (D), TUV SUD
(D), Ray chem Inc (USA/D), FCI-
-Fi scher (D), KA EFER Gro up.

Pod ko niec wrze śnia 2007 r., w Zam ku Prom ni ce TER MO IZO LA -
CJA S.A. ob cho dzi ła 60-le cie swo je go ist nie nia. W uro czy sto ściach
uczest ni czy li m.in. pre zy dent Za brza, Mał go rza ta Mań ka -Szu lik,
pre ze si zna nych firm z bran ży ener ge tycz nej i pe tro che micz nej,
Dy rek tor Ge ne ral ny IGE iOŚ, Sła wo mir Kry stek. Pre zy dent Za brza
zło ży ła na rę ce pre ze sa fir my, Ro ber ta Skro bi sza, ju bi le uszo we ży -
cze nia i wy ra zi ła uzna nie dla je go do tych cza so wych do ko nań.
Po czę ści ofi cjal nej go ści ba wi ła Gru pa Mo Car ta.



F
ir ma Ra mi rent Scaf fol ding Sp. z o.o., czło nek Izby Go spo dar -
czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska, na le żą ca do gru py fiń -
sko -szwedz kie go kon cer nu Ra mi rent Oyj, no to wa ne go na gieł -
dzie pa pie rów war to ścio wych w Hel sin kach, po sia da ją ce go swo je

od dzia ły w 12 kra jach Eu ro py, dzia ła na pol skim ryn ku od 2004 ro ku.
Spe cja li zu je się w kom plek so wej re ali za cji trud nych tech nicz nie in we -
sty cji z za kre su za bu do wy rusz to wa nia mi obiek tów – od pro jek to wa nia
na mon ta żu i ob słu dze koń cząc – w róż nych sek to rach go spo dar ki, w tym
w sek to rze elek tro ener ge tycz nym. Za nim o dniu dzi siej szym fir my i za -
mie rze niach na przy szłość, tro chę o hi sto rii, wpraw dzie krót kiej, ale bo -
ga tej w wy da rze nia.

Po cząt ki
W 2000 ro ku fiń ski seg ment, dziś fiń sko -szwedz kie go kon cer nu, wte -

dy jesz cze ja ko od ręb ny pod miot go spo dar czy, ku pu je w Szcze ci nie wy -
po ży czal nię ma szyn. Pro wa dzi w niej wy na jem peł ne go spek trum ma -
szyn i na rzę dzi oraz kon te ne rów bu dow la nych. Ten trend, zja wi sko po -
wszech ne w in nych kra jach Eu ro py za chod niej, w na szym roz po wszech -
nia się co raz bar dziej. Po le ga ono na tym, że fir my za rów no bu dow la ne
jak i re mon to we nie in we stu ją w ma szy ny, kon te ne ry i sprzęt, zwłasz cza
dro gi i spe cja li stycz ny, któ re go moż li wo ści sa me nie są w sta nie w peł ni
wy ko rzy stać, lecz wy naj mu ją go w od po wied nio przy go to wa nych wy po -
ży czal niach.

W 2002 ro ku na stę pu je fu zja pod mio tu fiń skie go ze szwedz kim, a od -
dział no we go kon cer nu w Szcze ci nie przyj mu je na zwę Ra mi rent S.A., zaś
w 2003 ro ku zo sta ją pod ję te pierw sze roz mo wy i in we sty cje zmie rza ją ce
do uru cho mie nia w Pol sce spe cja li stycz nej fir my rusz to wa nio wej. Nie bu -
do wa no fir my od pod staw lecz za in we sto wa no w pol ską fir mę rusz to wa -
nio wą PMR z Sie dlec, przej mu jąc naj pierw 75% jej udzia łów, a w 2007
ro ku ostat nie 25%. W ro ku 2004 po wsta je fir ma Ra mi rent Scaf fol ding
Sp. z o.o., spół ka – cór ka Ra mi rent S.A. ze Szcze ci na. No wa fir ma zo sta -
je do ka pi ta li zo wa na – na po czą tek na by to 50 tys. m2 rusz to wań. W ro -
ku 2005 fir ma Ra mi rent Scaf fol ding przej mu je dzia łal ność w gdań skiej fir -
mie rusz to wa nio wej North Con struc tion Sp. z o.o. wy spe cja li zo wa nej
w ob słu dze sek to ra stocz nio we go, a w ro ku 2006 Ra mi rent Scaf fol ding
Sp. z o.o. przej mu je dzia łal ność w fir mie GST Rusz to wa nia ze Zgo rzel ca
wy spe cja li zo wa nej w ob słu dze sek to ra ener ge tycz ne go. Dziś ka pi tał za -
kła do wy fir my wy no si 7,2 mln PLN, a fir ma po sia da oko ło 650 tys. m2
rusz to wań, jed no cze śnie pla no wa ne na ten rok za ku py opie wa ją na dal -
szych 150 tys. m2. Na mar gi ne sie, 1000 m2 rusz to wań kosz tu je
90–100 tys. eu ro. – Nie li cząc – jak mó wił Adam Mi sior, Wi ce pre zes Za -
rzą du, Dy rek tor ds. Re ali za cji w Ra mi rent Scaf fol ding Sp. z o.o. – mnó -
stwa ele men tów do dat ko wych, któ re „nie ro bią m2”, a swo je kosz tu ją.

W 2004 ro ku fir ma za czy na ła od za trud nie nia 40 osób, dziś zaś za trud -
nio nych jest 300, z cze go 230 bez po śred nio przy mon ta żu rusz to wań.
Oko ło 15% przy cho dów fir my ge ne ru je wy po ży cza nie rusz to wań bez
usłu gi ich mon ta żu, resz tę zaś usłu ga kom plek so wa, tzn. pro jek to wa nie
oraz wy po ży cze nie rusz to wań wraz z mon ta żem. Ta ostat nia dzia łal ność
nie tyl ko jest dla fir my bar dziej opła cal na, ale tak że bar dziej ko rzyst na
dla in we sto ra, któ ry ma do czy nie nia z jed nym pod mio tem i otrzy mu je
kom plek so wą usłu gę.

Fir ma zor ga ni zo wa na jest re gio nal nie. Tzn. Biu ro Za rzą du mie ści się
w Szcze ci nie, po dob nie wszyst kie dzia ły wspo ma ga nia np. fi nan so wy,
ad mi ni stra cyj ny, per so nal ny itd. Do te go do cho dzą trzy od dzia ły re gio -
nal ne – Gdańsk, War sza wa, By tom oraz dzie więć miej skich lub pro jek -
to wych.

– Za ło że nie jest ta kie – mó wił Pre zes Mi sior – by je den od dział obej -
mo wał swym dzia ła niem te ren nie więk szy niż w pro mie niu 150 km od je -

go sie dzi by. – Aby speł nić to kry te rium i rów no cze śnie ob jąć swym dzia -
ła niem te ren ca łe go kra ju, po trzeb ne są nam jesz cze dwa od dzia ły
– w Pol sce pół noc no -za chod niej i pół noc no -wschod niej.

Przed dwo ma la ty udział fir my w pol skim ryn ku rusz to wa nio wym
oce nia no na 15%. Pre zes Mi sior uwa ża, że dziś udział ten jest więk szy,
choć bra ku je naj śwież szych da nych na ten te mat. Jak na tak krót ki okres
ist nie nia fir my, tem po jej roz wo ju jest za iste im po nu ją ce.

Oko ło 75% przy cho dów do star cza ją usłu gi świad czo ne w kra ju. Z te -
go oko ło 40% w elek tro ener ge ty ce, 25% w prze my śle stocz nio wym,
resz ta zaś to m.in. pe tro che mia, che mia, bu dow nic two ogól ne. 25% to
eks port usług do róż nych kra jów Eu ro py po za Niem ca mi. Jak mó wił Pre -
zes Mi sior, fir ma – mat ka da je fir mie – cór ce ogrom ne wspar cie fi nan so -
we i lo gi stycz ne. Na to miast pro fe sjo na lizm w dzie dzi nie rusz to wań jest
tu, w Pol sce. Stąd ogrom na swo bo da dzia ła nia ja ką otrzy ma ła fir ma
– cór ka. Moż na po wie dzieć wię cej – dla spół ki – mat ki jest ona przy kła -
dem, któ ry ma być po wie la ny i roz wi ja ny w struk tu rach gru py. A o sto -
sun ku spół ki – mat ki do spół ki – cór ki mo że świad czyć fakt, że po zwa la
dzia łać jej na ryn ku tej pierw szej, czy li skan dy naw skim.

Ofer ta
Ra mi rent pra cu je na sprzę cie nie miec kiej fir my Lay her po sia da ją cym

wszyst kie do pusz cze nia eu ro pej skie i ate sty UE:
• sys te my rusz to wań ra mo wych Blitz Gerüst, fir my Lay her – słu żą -

ce do za bu do wy ele wa cyj nej;
• sys tem rusz to wań uni wer sal nych mo du ło wych Al l ro und fir my

Lay her – uży wa ny do za bu do wy naj bar dziej skom pli ko wa nych
kształ tów;
• sys tem za da szeń tym cza so wych Kas se ten n dach fir my Lay her

– do roz pię to ści 33,6 m;
• sys tem osłon bocz nych z plan dek lek kich Mo nar flex;
• sys tem osłon bocz nych z pa ne li Pro tec Sys tem fir my Lay her.

Ofer ta Ra mi rent Scaf fol ding Sp. z o.o. obej mu je tak że sprzęt do stę pu
do prac na wy so ko ści, ta ki jak po mo sty masz to we, po mo sty pod wie sza -
ne na wy się gni kach da cho wych oraz win dy to wa ro wo -oso bo we w ilo ści
oko ło 200 ma szyn.

Jak ła two za uwa żyć, Ra mi rent oparł swą dzia łal ność na sys te mach
rusz to wań fir my Lay her. War to się nad tym fak tem chwi lę za trzy mać, bo
te sys te my to „mer ce des” wśród sys te mów rusz to wa nio wych na świe cie.
Nie miec ki kon cern Lay her to praw do po dob nie naj więk szy na świe cie
pro du cent rusz to wań, bez sprzecz ny li der na eu ro pej skim ryn ku do staw
sys te mów rusz to wań. Kon cern pro du ku je rocz nie oko ło 100 tys. ton ele -
men tów sys te mów rusz to wań i 800 tys. m2 po mo stów.

Nie jest aż tak bar dzo waż ne ile kosz tu je na rzę dzie pra cy, ja kim jest
rusz to wa nie. Waż niej sze jest, na ile efek tyw nie moż na owym na rzę -
dziem pra cy ge ne ro wać przy cho dy, czy li pra co wać. Z każ de go no wo cze -
sne go sys te mu rusz to wa nio we go moż na zre ali zo wać naj bar dziej spek ta -
ku lar ną wy bu do wę. Po zo sta ją tyl ko py ta nia: ile to bę dzie trwa ło?, ile bę -
dzie kosz to wa ło?, ile za so bów rusz to wań zo sta nie po chło nię tych?, na ile
efek tyw ne jest roz wią za nie pod ką tem prac „z rusz to wa nia” w aspek tach
bez pie czeń stwa?

To pra ca z tak no wo cze sny mi sys te ma mi rusz to wań spra wia, że pol ski
ry nek te go ro dza ju usług jest wzor cem dla in nych. W prze ci wień stwie
do np. ryn ku bry tyj skie go, czy cze skie go, gdzie mó wiąc rusz to wa nie ma
się na my śli tzw. ru ro -złącz kę (rusz to wa nie ru ro we). Sys tem ar cha icz ny,
ale zwłasz cza w Wiel kiej Bry ta nii bro nio ny przez związ ki za wo do we.

Na mar gi ne sie, wszyst kie sys te my rusz to wań fir my Lay her ma ją pol -
ski Cer ty fi kat Bez pie czeń stwa „B” wy da wa ny przez In sty tut Me cha ni -
za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go – je dy ną w Pol sce jed nost kę
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Ramirent Scaffolding
– błyskawiczny rozwój



po sia da ją cą upraw nie nia do ba da nia ele men tów rusz to wań i ich wza jem -
nej współ za leż no ści w sys te mie na zgod ność z wy ma ga nia mi i kry te ria -
mi bez pie czeń stwa.

Sys te my rusz to wań Lay her są ze so bą kom pa ty bil ne, (co jest rów nież
po twier dzo ne za pi sa mi Cer ty fi ka tów Bez pie czeń stwa na znak „B”), cha -
rak te ry zu ją się du żą ilo ścią ele men tów wy po sa że nia do dat ko we go i da ją
moż li wość re ali za cji spe cja li stycz nych kon struk cji rusz to wa nio wych.
Naj więk sze za le ty sys te mu Lay her to szyb kość mon ta żu i de mon ta żu
oraz wszech stron ność za sto so wań. Z ele men tów te go sys te mu moż na
wy ko nać na wet naj bar dziej skom pli ko wa ne kon struk cje rusz to wań.

Dla elek tro ener ge ty ki
Dla te go też, jak mó wił Pre zes Mi sior, obec nie po za sce na mi, es tra da -

mi i try bu na mi Ra mi rent, w dzie dzi nie rusz to wań ro bi wszyst ko. I do ty -
czy to tak że elek tro ener ge ty ki. Nie ma w niej in we sty cji, któ rej fir ma nie
by ła by w sta nie za bu do wać rusz to wa nia mi. Elek tro ener ge ty ka
to 35–40% ca łe go ryn ku rusz to wań w Pol sce, z któ re go, ja ko się wcze -
śnie rze kło, Ra mi rent czer pie w kra ju oko ło 40% swych przy cho dów.

W pol skiej elek tro ener ge ty ce ru sza wresz cie, spóź nio ny o kil ka lat,
pro gram in we sty cyj ny, któ re go ho ry zont cza so wy się ga 2030 ro ku.
Spóź nie nie roz po czę cia pro gra mu bę dzie ozna cza ło ko niecz ność in ten -
sy fi ka cji pro ce sów in we sty cyj nych, je śli nie wręcz ich spię trze nie. Żad -
nej zaś in we sty cji w elek tro ener ge ty ce nie da się zre ali zo wać bez rusz to -
wań, na któ re bez wąt pie nia wzro śnie po pyt. O ja kiej zaś ska li po py tu
mó wi my, niech świad czy fakt, iż re ali za cja tyl ko blo ku na pa ra me try
nad kry tycz ne, o mo cy 833 MW, w Elek trow ni Beł cha tów, bę dzie wy ma -
ga ła uży cia rusz to wań o war to ści oko ło 10 mln eu ro.

– Elek tro ener ge ty ka, to dla fir my rusz to wa nio wej kon tra hent spe cy ficz -
ny, trud ny, ale za ra zem atrak cyj ny ze wzglę du na ska lę za dań – mó wił
Adam Mi sior. – Gdy w bu dow nic twie ogól nym ter min re ali za cji in we sty cji
moż na trak to wać z przy mru że niem oka, w elek tro ener ge ty ce jest on sztyw -
ny. W elek tro ener ge ty ce po trze by in we sto ra są do kład nie spre cy zo wa ne,
zaś w bu dow nic twie ogól nym – naj czę ściej są okre ślo ne w spo sób przy bli -
żo ny. Ko lej na spra wa, to ska la za dań. W bu dow nic twie ogól nym za bu do -
wa 3–5 tys. m2 rusz to wań, to du ża re ali za cja. Na to miast w elek tro ener ge -
ty ce – 10 tys. m2 rusz to wań, to za da nie ma łe. Kon tra hent z elek tro ener ge -
ty ki jest nie uf ny, trze ba mu bar dzo dłu go udo wad niać, że jest się do brym
w tym co się ro bi. Na szczę ście li sta re ali za cji Ra mi ren tu, tak w kra ju jak
i za gra ni cą, w elek tro ener ge ty ce jest na ty le dłu ga, że je go pro fe sjo na lizm
nie mo że bu dzić wąt pli wo ści na wet u naj więk szych scep ty ków:
• Elek trow nia Beł cha tów, blok nr 3 – 50 tys. m2 rusz to wań;
• elek trow nia kon wen cjo nal na w Ir lan dii – 50 tys. m2 rusz to wań;
• elek trow nia we Fran cji, bu do wa in sta la cji od siar cza nia spa lin i ogól ny

re mont, uzna na przez AL STOM za jej bu do wę ro ku – 20 tys. m2 rusz -
to wań;
• elek trow nia w Nor we gii (po czą tek re ali za cji), cie ka wa ze wzglę du

na szyb kie tem po prac – 6 tys. m2 rusz to wań;
• hu ta sta li Ki ru na, Szwe cja, roz bu do wa czę ści ener ge tycz nej;
• elek trow nia ato mo wa w Fin lan dii, pra ca sta ła;
• re mon ty Elek trow ni: Tu rów, Ja worz no, Ryb nik, Opo le, Ko zie ni ce,

Sier sza, bu do wa blo ku w Ła gi szy.
Do te go na le ża ło by do dać in we sty cje w ra fi ne riach Or le nu w Pol sce

i Mo żej kach na Li twie, oraz w prze my śle che micz nym.
W nie miec kiej elek tro ener ge ty ce, w pod sek to rze wy twa rza nia, po re -

ali za cji in we sty cji 80% rusz to wań jest de mon to wa ne i uży wa ne do re ali -
za cji ko lej nych in we sty cji przez fir my rusz to wa nio we, 20% rusz to wań
po zo sta je zaś do ob słu gi obiek tu. Dzie je się tak dla te go, że za sto so wa nie
rusz to wań znacz nie po pra wia efek tyw ność prac zwią za nych z ser wi so -
wa niem i utrzy ma niem prze my sło wej czę ści za kła du w ru chu. O ska li
ob niż ki kosz tów ser wi so wa nia mo że świad czyć fakt, iż w nie miec kiej
elek tro ener ge ty ce, mi mo znacz nie wyż szych płac niż w na szej, kosz ty
ser wi so wa nia są niż sze lub po rów ny wal ne z po no szo ny mi w pol skiej.
Pol ska elek tro ener ge ty ka, nie ste ty, jesz cze te go fak tu „nie od kry ła” i na -
dal ser wis rusz to wań pro wa dzo ny jest z re gu ły przez dział utrzy ma nia ru -
chu da nej elek trow ni, któ ry po no si wy so kie kosz ty ich za ku pu, a ko rzy -
sta z nich tyl ko w se zo nie re mon to wym.

Jak da le ce fakt ser wi so wa nia nie zo stał od kry ty mo że świad czyć fakt,
że fir mie Ra mi rent zda rzył się w Pol sce do pie ro je den przy pa dek po zo sta -
wie nia w elek tro ener ge ty ce czę ści rusz to wań do ser wi so wa nia obiek tu.

Atu ty
Atu ty Ra mi ren tu to na pew no rusz to wa nia fir my Lay her, ja kich uży -

wa. Ko lej ny, to ka dra tech nicz na oraz mon ta żo wa, w któ rej szko le nie sta -
le in we stu je. Bar dzo spe cy ficz na. Je den mon ta ży sta bu du je mie sięcz nie
oko ło 1,5 tys. m2 rusz to wań. Aby te go do ko nać, mu si co dzien nie prze -
nieść ręcz nie 3– 4 to ny ele men tów. To ozna cza, że w wie ku 40–45 lat
koń czy się dlań pra ca fi zycz na przy mon ta żu. Ci lu dzie zo sta ją kie row -
ni ka mi, mi strza mi, bry ga dzi sta mi, prze cho dzą do za ple cza wspo ma ga nia
mon ta ży stów. Jest to po za tym pra ca na wy so ko ściach (pro blem lę ku wy -
so ko ści), nie bez piecz na. Sto sow ne kwa li fi ka cje ka dry ma ją więc pierw -
szo pla no we zna cze nie.

Na stęp ny atut to pro fe sjo nal ne pro jek to wa nie rusz to wań uwzględ nia -
ją ce po trze by kon tra hen ta. Te mu pro ble mo wi war to po świę cić szcze gól -
ną uwa gę. Pro fe sjo nal ne bo wiem za pro jek to wa nie rusz to wa nia, je śli na -
wet czy ni to je o kil ka na ście pro cent droż szym, jest tak na praw dę tań sze
bo po zwa la na nim efek tyw niej pra co wać. No i wresz cie cer ty fi ka cja
i upraw nie nia – Ra mi rent ma wszel kie moż li we – któ rych zdo by cie sta -
no wi po waż ny pro blem.

W wy mia rze kra jo wym, Cer ty fi kat Bez pie czeń stwa „B” wy da wa ny
przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go, jest nie -
ste ty do bro wol ny. Pol skie mu pra wo daw cy wy star cza je dy nie de kla ra cja
zgod no ści pro du cen ta rusz to wań. Po dob nie jak więk szo ści in we sto rów
z bu dow nic twa ogól ne go. Nie ste ty, to ogrom na, nie do pusz czal na sła bość
pra wa. Cho dzi prze cież o bez pie czeń stwo, a więc ży cie lu dzi. Na szczę -
ście, in we sto rzy z elek tro ener ge ty ki do ma ga ją się te go Cer ty fi ka tu, a fir -
my rusz to wa nio we we wła snym, do brze po ję tym in te re sie, nie pro te stu ją.

W eks por cie na to miast, pro ble mem jest to, iż nie ma my z in ny mi kra -
ja mi umów no stry fi ku ją cych upraw nie nia, za rów no mon te rów rusz to -
wań jak i ope ra to rów ma szyn. Ozna cza to ko niecz ność od ręb ne go zdo -
by wa nia upraw nień przez pra cow ni ków na ry nek każ de go kra ju. Ogrom -
ny kło pot i wy da tek. Np. szwedz kie upraw nie nie II kla sy dla jed ne go
pra cow ni ka kosz tu je oko ło 1,5 tyś. eu ro. Z ko lei, ce ny nie miec kich
upraw nień, gdy za czę li je zdo by wać pol scy pra cow ni cy, na tych miast
znacz nie wzro sły.

Oczy wi ście, że by pra co wać na za gra nicz nych ryn kach trze ba się by ło
z ty mi wszyst ki mi pro ble ma mi upo rać. Ra mi ren to wi do skwie ra tak że
sto su nek in we sto rów do pro ble mów rusz to wań. Są to kon struk cje nie -
trwa łe, bo wiem po ja kimś cza sie zni ka ją z re ali zo wa ne go obiek tu, ich
udział w cał ko wi tych kosz tach in we sty cji jest zaś zni ko my, więc trak to -
wa ne są czę sto ja ko zło ko niecz ne i czę sto ich mon taż i de mon taż nie jest
uję ty w har mo no gra mie prac na da nej re ali za cji. In we sto rzy nie po win ni
jed nak za po mi nać, że bez do brze zbu do wa nych rusz to wań nie moż na
szyb ko, efek tyw nie i bez piecz nie re ali zo wać po waż nych in we sty cji.
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R
oz wój me cha ni zmów ryn ko wych w go spo dar ce na ro do wej Pol ski, wy mu -
sza co raz bar dziej zna czą ce zmia ny w za rzą dza niu stra te gicz nym w ener -
ge ty ce. Zmia ny te do ty czyć bę dą wszyst kich uczest ni ków ryn ku ener gii  –
tak że spół ek dzia ła ją cych w ra mach Kra jo we go Sys te mu Elek tro ener ge -

tycz ne go (KSE). Z ana li zy ry su ją cej się sy tu acji już dzi siaj wi dać, że pol ska ener -
ge ty ka wkra cza w okres nie zwy kle zło żo nych pro ble mów, któ re mo gą być przy czy -
ną sze re gu zja wisk nie ko rzyst nych. Bę dą to głów nie trud no ści z za pew nie niem po -
kry cia wzra sta ją ce go za po trze bo wa nia na ener gię oraz kło po ty zwią za ne z ko niecz -
no ścią ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia nych, czy SO2. W elek tro ener ge ty ce
pierw szym pro ble mem, któ ry mo że się ujaw nić już w 2008 ro ku, bę dzie nie tyl ko
nie wy star cza ją ca re zer wa mo cy dys po zy cyj nej w KSE, co wręcz jej brak.

Ry su ją ca się co raz trud niej sza sy tu acja ener ge tycz na na sze go kra ju w na stęp -
nych la tach i dal szym ho ry zon cie cza so wym, wy ma ga pod ję cia i pro wa dze nia
pil nych, cią głych, sys te ma tycz nych i pro fe sjo nal nych stu diów stra te gicz nych
w ob sza rze ener ge ty ki kom plek so wej. Po win no to być za pew nio ne po przez sys -
te ma tycz ne, sko or dy no wa ne dzia ła nia po szcze gól nych ośrod ków ba daw czo -
-wdro że nio wych z sek to rem ener ge tycz nym oraz in sty tu cja mi na uko wy mi i sto -
wa rzy sze nia mi na uko wo -tech nicz ny mi. 

Na le ży wspo mnieć, że dzia ła nia te bę dą pro wa dzo ne przy zna czą cym wzro ście
nie pew no ści co do więk szo ści za ło żeń pla ni stycz nych. Wzrost nie pew no ści
ozna cza po ja wie nie się sze re gu no wych ry zyk w dzia łal no ści go spo dar czej fir my,
któ re stop nio wo na le ży włą czać w pro ce sy i pro ce du ry pla ni stycz ne. Włą cza nie
to po win no od by wać się po przez wy prze dza ją ce stu dia i ana li zy ba daw czo - roz -
wo jo we, po zwa la ją ce na lep szą oce nę cha rak te ru (na tu ry) da ne go zja wi ska, co
z ko lei po zwa la na za sto so wa nie od po wied nie go po dej ścia me to dycz ne go i na -
rzę dzi ana li tycz nych, słu żą cych do iden ty fi ka cji i kwan ty fi ka cji po szcze gól nych
źró deł ry zy ka. Bo wiem tyl ko pra ce ba daw cze o cha rak te rze wy prze dza ją cym po -
zwa la ją na ra cjo na li za cję za rzą dza nia w wa run kach ry zy ka i nie pew no ści to wa -
rzy szą cych pla no wa niu stra te gicz ne mu.

No we wy zwa nia roz wo ju
Za sad ni czy, po li tycz ny im puls dla po szu ki wa nia no wych opcji roz wo ju unij -

nej i kra jo wej elek tro ener ge ty ki ma obec nie swo je źró dło w pa kie cie 3 x 20% i 3.
pa kie cie ener ge tycz nym Ko mi sji Eu ro pej skiej z wrze śnia 2007 r. Na pew no na -
le ży w dzia ła niach roz wo jo wych uwzględ niać ostat nio opu bli ko wa ne na stro nie
in ter ne to wej Mi ni ster stwa Go spo dar ki pro po zy cje no we li za cji usta wy Pra wo
ener ge tycz ne oraz za le ce nia CI GRE.
Pa kiet 3 x 20%

Pierw sze, sy gnal ne ale za ra zem kon kret ne świa dec two no wych, am bit nych
wy zwań roz wo ju ad re so wa nych do eu ro pej skich, kra jo wych pod mio tów od po -
wie dzial nych za stra te gicz ny roz wój sys te mów ener ge tycz nych sta no wią „Kon -
klu zje Pre zy den cji” – pod su mo wu ją ce po sie dze nie Ra dy Eu ro pej skiej w Bruk se -
li, z mar ca 2007 r. Ich wy mo wa jest pro sta i zde cy do wa na: „Eu ro pa mu si opra -
co wać i re ali zo wać  zrów no wa żo ną, i zin te gro wa ną po li ty kę kli ma tycz ną i ener -
ge tycz ną” – speł nia ją cą am bit ne ce le zna ne ja ko 3 x 20%.

Pod sta wo wy in stru ment prze kła da ją cy Kon klu zje Pre zy den cji w ob sza rze zin -
te gro wa nej po li ty ki ener ge tycz nej i kli ma tycz nej sta no wi trzy let ni Plan dzia łań,
co rocz nie we ry fi ko wa ny i ak tu ali zo wa ny. W ra mach obec ne go Pla nu dzia łań Ra -
dy Eu ro pej skiej (la ta 2007–2009) wska zu je się na: 
1) otwar cie ryn ków ga zu ziem ne go i ener gii elek trycz nej – ja ko głów ny spo -

sób po bu dze nia me cha ni zmu kon ku ren cji;
2) bez pie czeń stwo do staw – dy wer sy fi ka cja źró deł i dróg do staw, po sia da nie

me cha ni zmów re ago wa nia an ty -kry zy so we go, czy po głę bio ne ana li zy skut -
ków im por tu ener gii spo za EU dla bez pie czeń stwa do staw;

3) mię dzy na ro do wa po li ty ka ener ge tycz na – dłu go okre so wa po pra wa bez pie -
czeń stwa do staw ener gii do Unii z te ry to riów państw trze cich, a tak że po dej -

mo wa nie współ pra cy i in we sty cji pro mu ją cych dzia ła nia na rzecz ochro ny kli -
ma tu i śro do wi ska;

4) ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie ener gii i źró dła od na wial ne (OZE) – za sad ni czy
in stru ment efek tyw ne go osią gnię cia ce lów zin te gro wa nej po li ty ki ener ge tycz -
nej i kli ma tycz nej (3 x 20%). Wska zu je się na dwie głów ne ce chy te go in stru -
men tu:

4) a. Pierw szą – za po cząt ko wa nie „no we go po rząd ku” w za kre sie za sad udzie la -
nia po mo cy pu blicz nej, w tym praw ny za kaz do to wa nia „brud nej” pro duk -
cji,

4) b. Dru gą – wska zu ją cą na istot ne zmniej sze nie do dat ko wych ob cią żeń re ali -
za cji ce lów 3 x 20%, bo wiem uzy ska nie re duk cji zu ży cia ener gii o 20%
zmniej szy au to ma tycz nie wy ma ga nia co do bez względ nych wo lu me nów re -
ali za cji po zo sta łych dwu ce lów;

5) pro mo cja ni sko wę glo wych tech no lo gii ener ge tycz ny ch1 – pra ce ba daw cze
nad in no wa cyj ny mi, „czy sty mi tech no lo gia mi wę glo wy mi”, utrzy mu ją cy mi
kon ku ren cyj ność EU w świe cie, do cho wa nie za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo -
ju oraz ła go dze nie zmian kli ma tycz nych.
Po wyż sze wy zwa nia oraz prio ry te ty zde fi nio wa ne w pierw szym Pla nie dzia -

łań (na la ta 2007-2009) bę dą bez wąt pie nia kre owa ły istot ny wzrost nie pew no ści
w pro ce sie pla no wa nia stra te gicz ne go roz wo ju opra co wy wa nym przez kra jo -
wych ope ra to rów sys te mów prze sy ło wych (OSP).

War to za zna czyć, że w ce lu wdro że nia na ob sza rze ca łej Unii pa kie tu 3 x 20%
Ko mi sja Eu ro pej ska pro po nu je ze staw in stru men tów re ali za cyj nych, któ re w za -
gre go wa nej po sta ci sta no wią:
a) me cha nizm po dzia łu zo bo wią zań wskaź ni ko wych ca łej EU’27 – przy dzie la jąc

każ de mu Pań stwu człon kow skie mu, w dro dze kon sul ta cji i wspól ne go gło so -
wa nia, in dy wi du al ne kwo ty zo bo wią zań (re duk cje CO2, udzia ły OZE,
oszczęd ność ener gii);

b) pro po zy cje le gi sla cyj ne 3. pa kie tu ener ge tycz ne go – no we li za cje dy rek tyw
z 2003 r. – elek trycz nej i ga zo wej oraz roz po rzą dzeń „trans gra nicz nych” oraz
po wo ła nie Agen cji ds. współ pra cy re gu la to rów ener ge ty ki;

c) no we dy rek ty wy oraz no we li za cje obec nych re gu la cji, a w tym no wa dy rek ty -
wa do ty czą ca wy chwy tu i ma ga zy no wa nia CO2, zmia na dy rek ty wy o han dlu
emi sja mi, o za nie czysz cze niach prze my sło wych (IPPC), czy no we la dy rek ty -
wy o wiel kich źró dłach spa la nia (LCP). Do dat ko wo re gu la cje o po pra wie efek -
tyw no ści ener ge tycz nej, czy no we pu ła py kra jo wych emi sji (no we la dy rek ty -
wy pu ła po wej – NEC);

d) in stru men ty wspar cia ryn ko we go – głow nie pro duk cji ener gii w sko ja rze niu
oraz z OZE (ko lo ro we cer ty fi ka ty).

Trze ci pa kiet ener ge tycz ny
Jed nym z naj waż niej szych in stru men tów słu żą cych wdra ża niu wy zwa nia

3 x 20% jest 3. pa kiet ener ge tycz ny opu bli ko wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską we
wrze śniu 2007 r. Zwra ca się w nim uwa gę na pro ble my do sko na le nia współ pra -
cy re gio nal nej, ko or dy na cji pro ce sów pla no wa nia roz wo ju, ba dań i pla no wa nia
in we sty cyj ne go. W pa kie cie pro po nu je się sfor ma li zo wa ną for mu łę współ pra cy
kra jo wych Ope ra to rów Sie ci Prze sy ło wych wska zu jąc, że ce lem jest opty ma li za -
cja za rzą dza nia sie cią prze sy ło wą na po zio mie EU oraz w re gio nie. Zgod nie z de -
cy zją Ko mi sji z dnia 9 li sto pa da 2006 r, zmie nia ją cą za łącz nik do roz po rzą dze -
nia 1228/2003 Pol ska przy na le ży do dwu re gio nów: Eu ro py Pół noc nej oraz Eu -
ro py Środ ko wo -Wschod niej.

W pro jek tach no we li za cji roz po rzą dze nia 1228/2003 wska zu je się na sze reg
waż nych za dań wy ma ga ją cych od po wied nie go przy go to wa nia przez każ de go
z kra jo wych OSP: Są to m. in.:
a) Opra co wa nie zhar mo ni zo wa nych stan dar dów ryn ko wych i ko dek sów sie ci.
b) Ko or dy na cja za rzą dza nia sie cią (ba za: stan dar dy i ko dek sy + wy mia na in for -

ma cji).
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c) Ko or dy na cja pla no wa nia in we sty cji sie cio wych oraz mo ni to ro wa nie wy star -
czal no ści sie ci i zdol no ści wy twór czych – z czym łą czy się ści śle i bez po śred -
nio pla no wa nie in we sty cyj ne na okres 10 lat – pu bli ko wa ne i ak tu ali zo wa ne
co 2 la ta.
Po wy żej wy mie nio ne za da nia ma ją być (zgod nie z no we lą roz po rzą dze -

nia 1228/2003) wdra ża ne ob li ga to ryj nie – na po zio mie Unii Eu ro pej skiej z wy -
ko rzy sta niem in stru men tów in sty tu cjo nal nych, jak:
a) ENT SO (Eu ro pe an Ne twork Trans mis sion Sys tem Ope ra tors), or ga ni za cji

w ra mach któ rej bę dą prze pro wa dza ne kon sul ta cje, uzgod nie nia oraz opra co -
wy wa nie wspól nych przed się wzięć, ma ją cych za za da nie roz wój po łą czeń
i wy mia ny mo cy i ener gii w re gio nie.

b) Agen cji EU ds. współ pra cy kra jo wych re gu la to rów, z dość sze ro ki mi kom -
pe ten cja mi ty pu nad zor cze go, mo ni to rin go we go, opi nio daw cze go i re ko men -
du ją ce go do Ko mi sji po dej mo wa nie de cy zji.
W do ku men cie pro po nu je się for mal ną współ pra cę kra jo wych OSP pod au spi -

cja mi ENT SO w ob sza rze ba dań i roz wo ju (B+R). Do kom pe ten cji ENT SO w za -
kre sie B+R ma ją na le żeć:
a) Pro wa dze nie ba dań i in no wa cji po pra wia ją cych bez pie czeń stwo sys te mu,

efek tyw no ści je go pra cy oraz opra co wy wa nia i wdra ża nia no wych tech no-
lo gii.

b) Ko or dy na cja dłu go ter mi no we go pla no wa nia roz wo ju sys te mu z pla na mi in -
we sty cyj ny mi i mo ni to rin giem roz wo ju po łą czeń trans gra nicz nych. W tym ce -
lu prze wi du je się re ali za cję:

• ana liz mo de lo wych wspól nej sie ci prze sy ło wej (w re gio nie),
• przy go to wy wa nie sce na riu szy roz wo ju sys te mu,
• oce ny wy star czal no ści mo cy wy twór czych,
• oce ny sta bil no ści pra cy sys te mu i od por no ści na awa rie. 

Głów nym pro duk tem ENT SO ma być co naj mniej 10-let ni plan in we sty cyj -
ny, któ ry bę dzie pod le gał ak tu ali za cji w cy klu 2-let nim. W no we li za cji wska -
zu je się, że ce lem te go 10-let nie go pla nu in we sty cyj ne go ma być wcze sne wy -
kry cie po ten cjal nych nie spój no ści in we sty cyj nych po mię dzy pla na mi na ro do -
wy mi, re gio nal ny mi i pla nem ogól no eu ro pej skim. Ba zę do opra co wa nia te go,
ogól no eu ro pej skie go pla nu in we sty cyj ne go ma ją two rzyć kra jo we pla ny in we -
sty cyj ne oraz wy tycz ne de cy zji 1364/2006 – o roz wo ju sie ci po łą czeń trans-
gra nicz nych. Do dat ko wo za kła da się, że plan ogól no eu ro pej ski bę dzie sta no-
wił punkt wyj ścia do opra co wy wa nia 2-let nich re gio nal nych pla nów in we sty -
cyj nych.
No we li za cja Pra wa ener ge tycz ne go 

Bar dzo waż ne kon se kwen cje w ob sza rze pla no wa nia stra te gicz ne go roz wo ju
kra jo we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go (KSE) bę dą wy ni ka ły z przy go to wy -
wa nej no we li za cji Pra wa ener ge tycz ne go. Opu bli ko wa ne w stycz niu 2008 r. pro -
po zy cje zmian prze pi sów usta wy sta no wią trans po zy cję do pol skie go po rząd ku
praw ne go prze pi sów dy rek ty wy 2005/89/WE. Pro po zy cje pro jek tu do ko nu ją
fun da men tal nej zmia ny w po dej ściu do tro ski o bez pie czeń stwo ope ra cyj ne sys -
te mu. Za je go nie za wod ną pra cę, pro jekt czy ni od po wie dzial nym nie tyl ko ope -
ra to rów sys te mu, ale rów nież więk szych użyt kow ni ków (o mo cy przy łą cze nio -
wej > 300 kW), któ rzy mu szą opra co wać pla ny dzia ła nia i pro ce du ry po stę po wa -
nia, wy ko rzy sty wa ne w sy tu acji za gro że nia bez pie czeń stwa do staw ener gii. Pla -
ny i pro ce du ry mu szą zo stać uzgod nio ne z ope ra to rem sie ci.

Dru ga fun da men tal na zmia na w przy go to wy wa nej no we li za cji Pra wa ener ge -
tycz ne go (no wy art. 16b) po le ga na przy pi sa niu Ope ra to ro wi Sys te mu Prze sy ło -
we go peł nej od po wie dzial no ści za za da nia za pew nia ją ce: bez pie czeń stwo do -
staw ener gii, ochro nę in te re sów od bior ców i ochro nę śro do wi ska. W świe tle
pro po zy cji pro jek tu zmian usta wy ro la i od po wie dzial ność ope ra to ra KSE bar dzo
wzro śnie, gdyż w za sa dzie to on bę dzie od po wie dzial ny w Pol sce za przy go to wa -
nie szcze gó ło wej pro gno zy i pla nu stra te gicz ne go roz wo ju na okres co naj -
mniej 15-let ni. I to bę dzie pro gno za w isto cie obej mu ją ca pra wie wszyst kie po -
zo sta łe sek to ry pa li wo wo -ener ge tycz ne, nie zbęd ne do nie za kłó co ne go funk cjo -
no wa nia KSE. 

Jak wy ni ka z uza sad nie nia do pro jek tu zmian Pra wa ener ge tycz ne go OSP bę -
dzie miał usta wo we przy zwo le nie na re ali za cję za dań zle co nych przez wła ści cie -
la, któ re mo gą mieć cha rak ter „pla no wo de fi cy to wy”– je że li bę dą one ści śle
zwią za ne z re ali za cją funk cji o cha rak te rze uży tecz no ści pu blicz nej (w myśl
art. 16b są to pierw szeń stwo za pew nie nia bez pie czeń stwa do staw, ochro ny in te -
re sów od bior ców lub ochro ny śro do wi ska).

Za le ce nia CI GRE
Od kil ku lat w mię dzy na ro do wym sto wa rzy sze niu CI GRE pro wa dzo ne są pra -

ce na uko wo - ba daw cze i kon sul ta cyj ne w kie run ku szer sze go uwzględ nie nia
wzro stu nie pew no ści w pla no wa niu roz wo ju sys te mu elek tro ener ge tycz ne go.

W do ku men cie CI GRE z paź dzier ni ka 2007, za ty tu ło wa nym „Ma na ging the
com ple xi ty and un cer ta in ties of lo ad, ge ne ra tion and mar kets in sys tem de -
ve lop ment plan ning”2 przy go to wa nym przez Gru pę ro bo czą WG - C1 -7, wska -
zu je się tren dy za cho dzą ce na ryn kach ener gii, w oto cze niu go spo dar czym ener -
ge ty ki oraz zmia ny we wzor cach za cho wań spo łe czeństw. Ozna cza to, że pro ces
pla no wa nia roz wo ju sys te mów prze sy ło wych mu si zmie rzyć się z no wy mi uwa -
run ko wa nia mi nie pew no ści, do tych czas naj czę ściej po mi ja ny mi w pla no wa niu
roz wo ju. To no we wy zwa nie po le ga na za pew nie niu od po wied nie go po zio mu
nie za wod no ści do staw z od po wia da ją cą mu ce ną do sta wy i przy okre ślo nym ry -
zy ku funk cjo no wa nia. Wa run ki nie pew no ści, wg CI GRE, kre owa ne są głów nie
przez: 
• dy na micz ne zmia ny ob cią że nia sie ci,
• zmia ny w wy twa rza niu, w tym po wo do wa ne znacz ny mi wa ha nia mi cen pa -

liw oraz 
• po sze rze nie ram funk cjo no wa nia ryn ku ener gii (jed no li ty ry nek EU) oraz

dy na mi kę za cho wań ryn ko wych – wszyst kich uczest ni ków ryn ku,
a w szcze gól no ści od bior ców koń co wych.
W ww. do ku men cie CI GRE wska zu je się tak że na trzy kie run ki roz wo ju po -

dej ścia do pla no wa nia roz wo ju sys te mu: (i) mo de le mul ti - sce na riu szo we, (ii)
ana li zy pro ba bi li stycz ne oraz (iii) ana li zy re ali zo wa ne we współ pra cy róż -
nych pod mio tów.

Wstęp ne kon klu zje
Roz wa ża jąc scha rak te ry zo wa ne po wy żej wy zwa nia sto ją ce przed ope ra to ra mi

sys te mów elek tro ener ge tycz nych wy da je się, że dość szyb ko po wi nien po wstać
spój ny pro gram dzia łań, uwzględ nia ją cy obec ne i prze wi dy wa ne obo wiąz ki ope ra -
to ra w pla no wa niu stra te gicz nym. W ra mach ta kie go pro gra mu trze ba uwzględ nić:
1) Udo sko na le nie sto so wa ne go po dej ścia me to dycz ne go, zwra ca jąc więk szą

uwa gę na głów ne ob sza ry i czyn ni ki ry zy ka oraz no we czyn ni ki nie pew no ści
w pla no wa niu stra te gicz nym.

2) Wzmoc nie nie in te gral no ści pla no wa nia wy star czal no ści sie ci i po łą czeń trans -
gra nicz nych – z roz wo jem źró deł wy twór czych i bi lan so wa niem prze pły wów
mo cy mię dzy sys te ma mi. Kie ru nek ten bę dzie miał za sad ni cze zna cze nie wo -
bec wy zwa nia 3. pa kie tu, po stu lu ją ce go 10-let nie i 2-let nie pla ny in we sty cyj -
ne, przy czym 2-let ni ma być pod sta wą do de cy zji in we sty cyj nych państw re -
gio nu.

3) Wzmac nia nie me cha ni zmów kon ku ren cji na ryn ku ener gii. Kon ku ren cji po -
pra wia ją cej efek tyw ność pra cy sy te mu, głów nie ze wzglę du na mi ni ma li za cję
kosz tów ogra ni czeń sie cio wych w wę złach, m.in. po przez wpływ OSP na wy -
bór wska zań lo ka li za cyj nych źró deł wy twór czych i za chę tę dla in we sto rów
do lo ko wa nia no wych cen trów zu ży cia ener gii bli żej tych wę złów, w któ rych
ogra ni cze nia są re la tyw nie mniej sze lub nie wy stę pu ją. 
Za pre zen to wa ne po dej ście do pla no wa nia stra te gicz ne go ma pew ne ce chy spe -

cy ficz ne. Ta spe cy fi ka wy ni ka z bez po śred nie go kon tak tu ryn ków ener gii wy kra -
cza ją ce go po za gra ni ce kra ju. Mu si za tem uwzględ niać sze reg uwa run ko wań
i ogra ni czeń wy stę pu ją cych w sys te mach państw są sied nich. Po nad to, w świe tle
pro jek tu zmian prze pi sów Pra wa ener ge tycz ne go ope ra tor bę dzie mu siał wy peł niać
funk cje o cha rak te rze usług pu blicz nych. Dą żąc do pra wi dło we go wy peł nie nia tych
obo wiąz ków na le ży po sia dać in stru men ta rium ba daw czo -wdro że nio we, wy po sa -
żo ne w wia ry god ne na rzę dzia ob li cze nio we i ze sta wy da nych. Rów nie waż ne bę -
dzie dys po no wa nie przy ja zną ba zą wie dzy, któ ra po zwo li na cią głe i szyb kie do sko -
na le nie two rzo ne go in stru men ta rium do za rzą dza nia stra te gicz ne go.

W opi nii au to ra ko rzy ści z te go ro dza ju dzia łań bę dą nie wąt pli we, gdyż ich re -
zul ta tem bę dzie po pra wa efek tyw no ści je go funk cjo no wa nia, któ rej be ne fi cjen ta -
mi bę dą wszy scy użyt kow ni cy sys te mu.
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1 Za gad nie nia te wzmac nia i kon kre ty zu je opu bli ko wa ny w dniu 22 li sto pa da 2007 „Eu ro pe an Stra -
te gic Ener gy Tech no lo gy Plan”, wska zu jąc nie tyl ko na ko niecz ne przy śpie sze nie ge ne ra cji wia -
tro wej i zde cen tra li zo wa nej, ale tak że na do sto so wa nie sie ci (jed no li tej) eu ro pej skiej do tych no -
wych wy zwań. Ko mi sja w 2008 r. po wo ła sześć eu ro pej skich ini cja tyw prze my sło wych, z któ -
rych jed na bę dzie do ty czy ła in te li gent nych sys te mów elek tro ener ge tycz nych oraz wy kre owa nia
eu ro pej skie go cen trum ba daw czo - wdro że nio we go dot. sie ci prze sy ło wych.

2 Za rzą dza nie zło żo no ścią i nie pew no ścią ob cią że nia, wy twa rza nia i ryn ków w pla no wa niu roz wo -
ju sy te mu.



O
bec nie co raz wię cej miej sca i uwa -
gi – w dys ku sjach eko no mi stów
i me ne dże rów na te mat funk cjo no -
wa nia go spo dar ki kra jo wej – po -

świę ca się za gad nie niom opty ma li za cji
kosz tów w ener ge ty ce. W tej sy tu acji nie
spo sób nie przy po mnieć po sta ci i do rob ku
na uko we go wie lo let nie go rek to ra Po li -
tech ni ki Gdań skiej prof. Ka zi mie rza
Ko pec kie go, au to ra licz nych no wa tor -
skich prac, (z któ rych pierw sze po cho dzą
już z prze ło mu lat 40. i 50. XX w.), do ty -
czą cych pra wi dło we go ob li cza nia bi lan su
po no szo nych kosz tów i uzy ski wa nych
efek tów w ener ge ty ce. Współ cze śnie do -
pie ro z ca łą mo cą ry su je się jed no znacz -
nie pio nier ski cha rak ter je go prac, do ty -
czą cych za gad nień eko no micz no – tech -
nicz nych i eko lo gicz nych zwią za nych
z pra wi dło wym dzia ła niem sek to ra ener -
ge tycz ne go.

Prof. Ka zi mierz Ko pec ki był tak że, i to
nie tyl ko na grun cie pol skim, pre kur so rem
w za kre sie okre śla nia nie za wod no ści
wiel kich sys te mów elek tro ener ge tycz -
nych. A je go dzia łal ność w tym ob sza rze
tech ni ki by ła i po zo sta je cen ną in spi ra cją
dla współ cze snych spe cja li stów. Na le ży
za zna czyć, iż pro fe sor był rów nież or ga ni -
za to rem i pro pa ga to rem roz wo ju cie płow -
nic twa na Wy brze żu oraz zwo len ni kiem
bu do wy w Pol sce elek trow ni ją dro wej.

Prof. Ka zi mierz Ko pec ki uro dził się
28 kwiet nia 1904 ro ku w Mo raw sku,
(pow. Ja ro sław) w ro dzi nie Wła dy sła wa
(zmar łe go w 1923 r. pra cow ni ka ban ko -
wo ści) i Idy Hen ry ki, z do mu Tur nau
(zmar ła w 1955 r.). Uczęsz czał do gim na -
zjum kla sycz ne go we Lwo wie i w 1922 r.
uzy skał świa dec two doj rza ło ści. Stu dio -
wał na Wy dzia le Me cha nicz no -Elek trycz -
nym Po li tech ni ki Lwow skiej w la tach
1922–1928 i na le żał do naj lep szych stu -
den tów. Dla te go jesz cze przed ukoń cze -
niem stu diów zo stał w 1927 r. asy sten tem
w La bo ra to rium Po mia rów i Ma szyn
Elek trycz nych u prof. Ka zi mie rza Ida -
szew skie go (1878–1965), wy bit ne go na -
ukow ca i in ży nie ra z du żym do świad cze -
niem prak tycz nym, wy nie sio nym z pra cy
w za kła dach Sie men sa.

Ka zi mierz Ko pec ki po uzy ska niu dy -
plo mu in ży nie ra elek try ka roz po czął pra cę
w Po mor skiej Elek trow ni Kra jo wej

„Gró dek”, któ rej dy rek to rem był inż. Al -
fons Hof f mann, (je den z dwóch pierw -
szych Po la ków, któ rzy uzy ska li ty tuł in ży -
nie ra elek try ka na po li tech ni ce gdań skiej)
twór ca sys te mu elek tro ener ge tycz ne go
Po mo rza. Moż li wość sko rzy sta nia na pro -
gu ka rie ry za wo do wej z do świad czeń
prof. Ka zi mie rza Ida szew skie go i Al fon sa
Hof f man na by ła dla Ka zi mie rza Ko pec -
kie go bar dzo cen na.

Ja ko dy rek tor A. Hof f mann, wy ma gał
od mło dych in ży nie rów, oprócz rze tel ne -
go wy peł nia nia co dzien nych obo wiąz ków
pra cow ni czych w elek trow ni, tak że sys te -
ma tycz ne go do kształ ca nia i za chę cał
do po dej mo wa nia dzia łal no ści na uko wej
oraz pu bli ko wa nia jej wy ni ków. (Po dob -
nie wo bec mło dych in ży nie rów po stę po -
wał, współ twór ca pol skie go prze my słu
elek tro tech nicz ne go inż. Ka zi mierz
Szpo tań ski). Jed nym z istot nych efek tów
pra cy na uko wej, pod ję tej przez K. Ko pec -
kie go, a do ty czą cej pro ble mów eko no -
micz nych elek try fi ka cji kra ju, by ło opra -
co wa nie i wpro wa dze nie w Pol sce tzw. ta -
ry fy uni wer sal nej. W wie lu kra jach, ak tu -
al nie w zmo dy fi ko wa nej for mie jest ona
jesz cze współ cze śnie sto so wa na. Wnio ski
wy ni ka ją ce ze swo ich prac nad ta ry fa mi
inż. K. Ko pec ki pre zen to wał m.in. na kon -
fe ren cjach mię dzy na ro do wych w Bruk se li
w 1936 i Ber li nie w 1938 r.

W 1938 r. inż. K. Ko pec ki ob jął w To ru -
niu sta no wi sko dy rek to ra Miej skich Za -
kła dów Ener ge tycz nych. We wrze -
śniu 1939 r. po wo ła ny zo stał na sta no wi -
sko ko men dan ta obro ny cy wil nej w To ru -
niu. Po wkro cze niu do To ru nia wojsk hi -
tle row skich K. Ko pec ki ewa ku owa ny zo -
stał do Lu bli na, a póź niej wo jen ne lo sy
rzu ci ły go naj pierw do Tar no po la, a po -
tem, aż do da le kie go Kur ska. Uda ło się
mu jed nak po wró cić do kra ju i dal sze la ta
nie miec kiej oku pa cji spę dził w Kra ko wie.
Do To ru nia oczy wi ście wra cać nie mógł,
gdzie był na li ście po szu ki wa nych przez
hi tle row ców wro gów III Rze szy. Do koń -
ca woj ny był za trud nio ny w Miej skiej
Elek trow ni w Kra ko wie, ja ko in ka sent,
od czy tu ją cy licz ni ki.

Związ ki z Gdań skiem
Rząd Tym cza so wy Rze czy po spo li tej

Pol skiej po wo łał gru pę ope ra cyj ną ds. Po -

li tech ni ki Gdań skiej i ów cze sny mi ni ster
oświa ty Sta ni sław Skrze szew ski, pod pi -
sał 17 lu te go 1945 r. w Kra ko wie no mi na -
cje dla człon ków de le ga cji mi ni ster stwa
oświa ty. W jej skła dzie zna lazł się inż. K.
Ko pec ki. Już 5 kwiet nia 1945 r., a więc za -
le d wie w pięć dni po za koń cze nia walk,
de le ga cja mi ni ste rial na przy by ła do Gdań -
ska. Od ra zu roz po czę to dzia ła nia na rzecz
od bu do wy Po li tech ni ki Gdań skiej. K. Ko -
pec ki oso bi ście kie ro wał pra ca mi zwią za -
ny mi z za bez pie cze niem ma jąt ku trwa łe -
go, nie zbęd ne go do uru cho mie nia za jęć
w uczel ni. Wo bec ogro mu znisz czeń po -
wszech nie wy ra ża no opi nię, że w cią gu
naj bliż szych lat Po li tech ni ki Gdań skiej
nie uda się od bu do wać. Dzię ki jed nak sta -
ra niom lu dzi po kro ju K. Ko pec kie go już
w ma ju 1945 r. zo stał wy da ny de kret
o prze kształ ce niu Po li tech ni ki Gdań skiej
w pol ską pań stwo wą szko łę aka de mic ką.
Or ga ni za to rem Wy dzia łu Elek trycz ne go
(jed ne go z sze ściu wy dzia łów po li tech ni -
ki) i je go pierw szym dzie ka nem był Ka zi -
mierz Ko pec ki.

W li sto pa dzie 1945 r. roz po czął wy kła -
dy (w 1946 r. otrzy mał no mi na cję na pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go). Do 1950 r. peł nił
funk cję dzie ka na te go wy dzia łu. Stu den ci
kształ ce ni by li na spe cjal no ściach: ener ge -
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tycz na, kon struk cyj na, te le tech nicz na i ra -
dio -tech nicz na. W la tach 1949–1952 prof.
K. Ko pec ki był rów nież or ga ni za to rem
i pierw szym dzie ka nem Wy dzia łu Elek -
trycz ne go Wie czo ro wej Szko ły In ży nier -
skiej w Gdań sku. W 1950 r. uzy skał sto -
pień dok to ra na uk tech nicz nych, nada ny
mu przez Ra dę Wy dzia łu Elek trycz ne go
PW na pod sta wie dy ser ta cji „Po dział
strat w ze spo łach elek trycz no -ener ge -
tycz nych”.

Po mi mo ogrom ne go ob cią że nia obo -
wiąz ka mi or ga ni za cyj ny mi i dy dak tycz -
ny mi, prof. K. Ko pec ki nie za nie dby wał
pra cy na uko wej. Z wcze snych lat pięć -
dzie sią tych XX w. po cho dzą je go dwie
no wa tor skie pra ce do ty czą ce: me tod ob li -
cza niu kosz tów w elek tro ener ge ty ce oraz
za gad nień awa ryj no ści sys te mów elek tro -
ener ge tycz nych. Do dnia dzi siej sze go sta -
no wią one istot ny fun da ment wie dzy nt.
ra chun ku go spo dar cze go w ener ge ty ce.
Jed nak w tam tym okre sie po zo sta wa ły
nie do ce nio ne. Po pro stu wpro wa dza ne
przez pro fe so ra ka te go rie ra chun ku kosz -
tów nie da wa ły się po go dzić z obo wią zu -
ją cy mi dok try na mi w eko no mii po li tycz -
nej.

Je go pierw szy pod ręcz nik, aka de mic ki
pt. „Za rys go spo dar ki elek tro ener ge -
tycz nej”, na pi sa ny w la tach 1950/51, za -
wie rał rów nież rocz ne kosz ty sta łe, obej -
mu ją ce na wet kosz ty opro cen to wa nia ka -
pi ta łu. Z te go też po wo du ów cze sna cen -
zu ra nie do pu ści ła do roz po wszech nia nia
pod ręcz ni ka, któ re go ca ły na kład po wy -
dru ko wa niu w 1952 r. zo stał skon fi sko wa -
ny. Oca la ły tyl ko nie licz ne eg zem pla rze,
któ re jed nak po la tach na szczę ście tra fi ły
do bi blio tek.

Ko lej na pra ca o cha rak te rze mo no gra -
ficz nym do ty czy ła ra chun ku awa ryj no ści
i ob li cza nia re zerw mo cy oraz okre śla nia
nie za wod no ści sys te mów elek tro ener ge -
tycz nych.

Pro fe sor K. Ko pec ki ja ko je den z pierw -
szych na ukow ców w Pol sce pod jął się
opra co wa nia tych za gad nień. Swo je za in -
te re so wa nia na uko we kon cen tro wał
przede wszyst kim na za gad nie niach opra -
co wa nia ma te ma tycz nych mo de li opty ma -
li zu ją cych za rzą dza nie wiel ki mi sys te ma -
mi, pro gno zo wa nia dłu go ter mi no we go
w elek tro ener ge ty ce i oce ny nie za wod no -
ści sys te mów ener ge tycz nych oraz do bo ru
no śni ków ener ge tycz nych i źró deł ener gii
szczy to wej. Był pre kur so rem za gad nień
zwią za nych z ochro ną śro do wi ska na tu ral -
ne go w kon tek ście funk cjo no wa nia ener -
ge ty ki.

Do je go naj waż niej szych opra co wań
na le ży „Pro gno zo wa nie tech nicz ne
– ter mi ny i okre śle nia” (1970), „Za so by
su row ców ener ge tycz nych Pol ski i ich
wy ko rzy sta nie do 2000 r. na tle bi lan su
świa to we go” (1972), „Ka pi ta ło chłon -

ność sys te mów ener gii użyt ko wej
do 2000 r. na po zio mie wy twa rza nia
i prze sy ła nia” (1973), „Wpływ kry zy su
ener ge tycz ne go na za gad nie nia su row -
co we Pol ski” (1975). 

Wraz ze swo im ze spo łem opra co wał
w 1978 r. dwu to mo wą eks per ty zę dla Pre -
zy dium PAN pt. „Za opa trze nie go spo -
dar ki na ro do wej w su row ce ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem me tod opty -
ma li za cji pa li wo wo -ener ge tycz nej oraz
kra jo wej ba zy su row co wej”. A już sa -
mo dziel nie w 1982 r. przy go to wał ob szer -
ną ana li zę nt. ener ge ty ki w okre sie kry zy -
su ener ge tycz ne go. Był tak że au to rem
ksią żek po pu lar no nau ko wych wy da nych
w ra mach Wszech ni cy PAN. Jed na z nich
no si ła ty tuł „Ju tro ener ge tycz ne Pol -
ski”, dru ga zaś „Czło wiek w świe cie
ener gii”.

W Po li tech ni ce Gdań skiej pro fe sor peł -
nił funk cje pro rek to ra ds. na ucza nia (wie -
lo krot nie) oraz pro rek to ra ds. na uki, był
też rek to rem uczel ni w ro ku 1954 oraz
przez dwie ka den cje w la tach 1960–66.
W 1975 r. otrzy mał god ność dok to ra ho -
no ris cau sa Po li tech ni ki Gdań skiej. Uni -
wer sy tet w Man che ster za wy bit ne za słu -
gi, ja ko pierw sze mu uczo ne mu spo za kra -
jów Za cho du, nadał mu w 1970 r. ty tuł
Ho no ra ry Fel low.

Prof. Ko pec ki był też ak tyw nym człon -
kiem Ko mi te tu Ba dań i Pro gnoz Pol -
ska 2000, prze wod ni czą cym Ko mi te tu
Ener ge ty ki przy Pre zy dium PAN. 

Pro fe sor przez wie le lat spo łecz nie prze -
wod ni czył Pol skie mu Ko mi te to wi Go spo -
dar ki Ener ge tycz nej przy Na czel nej Or ga -
ni za cji Tech nicz nej.

Wy kła dał po za gra ni ca mi kra ju oraz
wy gła szał re fe ra ty na świa to wych kon gre -
sach na uko wych.

Pro fe sor był pro mo to rem wie lu prac
dok tor skich orz kon sul tan tem ha bi li ta cji.
Tyl ko w sa mej Po li tech ni ce Gdań skiej
w okre sie 1954–1974 obro ni ło się pięt na -
stu je go dok to ran tów. War to przy to czyć
ty tu ły nie któ rych roz praw, ilu stru ją one
traf nie szcze gó ło wy cha rak ter za gad nień
po dej mo wa nych przez pro fe so ra i je go
uczniów: „Wpływ strat wy rów na nia
do bo we go na spo sób pra cy ka ska dy
prze wa ło wej elek trow ni wod nych”
(Sta ni sław Gó ra – 1960); „Eko no micz -
ny roz dział mo cy re zer wy wi ru ją cej
i mo cy re gu la cyj nej w sys te mie ener ge -
tycz nym” (Fran ci szek Mi lin kie wicz
– 1962); „Zmien ność ob cią żeń sys te -
mów ener ge tycz nych, ich ana li za i me -
to dy pro gno zy na przy kła dzie ze spo łu
sys te mów pol skich” (Ire na Do brzań ska
– 1963); „Ana li za ukła du elek tro ener -
ge tycz nych sie ci roz dziel czych na te re -
nach wiej skich” (Sta ni sław Kra ko wiak
– 1967); „Do bór mo cy trans for ma to -
rów prze twa rza ją cych śred nie na ni -

skie na pię cie w opar ciu o mi ni ma li za cję
kosz tów trans for ma cji z uwzględ nie -
niem na ra sta nia ob cią żeń w sta cjach
elek tro ener ge tycz nych” (Ste fan So -
biesz czań ski – 1970); „Me to da wy zna -
cza nia mo cy dys po zy cyj nej dla po trzeb
pla no wa nia roz wo ju sys te mu elek tro -
ener ge tycz ne go z punk tu wi dze nia
ubyt ków mo cy o cha rak te rze lo so wym”
(Lu cjan Twar dy – 1970); „Me to da wy -
zna cza nia roz pły wów mo cy w sie ciach
elek tro ener ge tycz nych przy uży ciu za -
sad ra chun ku praw do po do bień stwa”
– 1974).

Pro fe sor stwo rzył w ra mach eko no mi ki
ener ge ty ki no wą dys cy pli nę ba dań na uko -
wych, któ ra na zy wa na jest ener ge ty ką
kom plek so wą i stwo rzył wła sna szko łę
na uko wą.

Czło nek rze czy wi sty PAN prof. Ja cek
Ma rec ki pod kre śla, iż „dzię ki kie ro wa -
niu przez prof. Ka zi mie rza Ko pec kie go
licz ny mi pra ca mi dok tor ski mi i opie ce
nad wie lo ma pra ca mi ha bi li ta cyj ny mi,
zo sta ły stwo rzo ne pod sta wy roz wo ju no -
wej ga łę zi na uki, ja ką w cią gu kil ku de -
kad sta ła się ener ge ty ka kom plek so wa,
obej mu ją ca swym za się giem wszyst kie
prze mia ny ener ge tycz ne i wszyst kie no -
śni ki”.

Prof. Ja cek Ma rec ki – au tor cy to wa nej
po wy żej opi nii – sam pi sał roz pra wę dok -
tor ską pod kie run kiem prof. K. Ko pec kie -
go (obro nił ją w 1961 r.), a no si ła ona zna -
mien ny ty tuł „Po dział kosz tów w sko ja -
rzo nej go spo dar ce ciepl no -ener ge tycz -
nej”. Prof. Ja cek Ma rec ki, jest prze wod ni -
czą cym Gdań skie go Od dzia łu PAN i kon -
ty nu uje już ze swo imi ucznia mi ba da nia
z du żym po wo dze niem za ini cjo wa ne
przez prof. K. Ko pec kie go.

Pro fe sor był re ne san so wym czło wie -
kiem, pa sjo no wał się fi la te li sty ką i był
rze czo znaw cą w tej dzie dzi nie. In te re so -
wał się mu zy ką, hi sto rią sztu ki i kul tu rą
pół noc no -za chod nich Sło wian. Zmarł
11 mar ca 1984 r. i zo stał po cho wa ny
na cmen ta rzu w Gdań sku – Oli wie.
W dzie sią tą rocz ni cę Je go śmier ci
na Wy dzia le Elek trycz nym PG od sło nię -
to ta bli cę pa miąt ko wą i na zwa no gmach
Wy dzia łu imie niem Pro fe so ra Ka zi mie -
rza Ko pec kie go. Prof. Ja cek Ma rec ki
słusz nie za uwa ża, iż „pro fe sor Ko pec ki
żył i two rzył w okre sie hi sto rycz nym,
w któ rym nie raz by ło trud no zna leźć zro -
zu mie nie dla gło szo nych przez Nie go po -
glą dów na te mat ra cjo nal nej go spo dar ki
ener ge tycz nej, opar tej na zdro wych za -
sa dach eko no micz nych”. Obec nie ta kie
kwe stie jak np. mi ni ma li za cja kosz tów
są pod sta wą zdro wej eko no mii w ener -
ge ty ce. W dzie dzi nie ra cjo na li za cji go -
spo dar ki ener ge tycz nej w Pol sce do ro -
bek pro fe sor Ko pec kie go jest trud ny
do prze ce nie nia.
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P
od sta wo wy mi czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na kie run ki roz -wo ju ener ge ty ki są pro gno zy w za kre sie: za po trze bo wa nia
na ener gię, cen ener gii (uwzględ nia jąc za rów no kosz ty
su row ców jak i wy twa rza nia), do stęp no ści no śni ków

ener gii oraz pew no ści za si la nia, czy li bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go w ska li re gio nal nej, kra jo wej i lo kal nej. Przy bar dziejdo głęb nej ana li zie stwier dzić moż na ich wza jem ne po wią za nia,a tak że związ ki z roz wo jem kra ju oraz ocze ki wa nia mi i skut ka midla spo łe czeń stwa.Pro gnoz ta kich jed no znacz nie nie da się okre ślić, a mo gą one przed -sta wiać tym więk sze róż ni ce i nie pew ność im dłuż szy jest okres pro -gno zo wa nia, gdyż część ele men tów tych pro gnoz jest nie prze wi dy -wal na, zmien na i okre ślić moż na je dy nie ich ten den cje. Wśród ta kichele men tów jest część wy ma gań do ty czą cych ochro ny śro do wi ska. Bezsze ro ko za kro jo nych ba dań mo de lo wych uwzględ nia ją cych sze regwa rian tów roz wo ju sy tu acji nie da się stwo rzyć pro gno stycz nej pod -sta wy do okre śle nia po li ty ki ener ge tycz nej w dłuż szej per spek ty wie.Po ni żej więc spró bu ję przed sta wić je dy nie ten den cje w za kre sie wzro -stu wy ma gań od no śnie ochro ny śro do wi ska oraz ich skut ki go spo dar -cze i spo łecz ne, co po win no być bra ne pod uwa gę przy okre śla niu po -li ty ki ener ge tycz nej.Za nim jed nak do te go przej dę chciał bym zwró cić uwa gę, żeprzy wie lo let nim cy klu bu do wy elek trow ni oraz prze wi dy wa nymokre sie ich eks plo ata cji nie moż na w po li ty ce ener ge tycz nej ogra ni -czać się je dy nie do per spek ty wy ro ku 2030, gdy np. po dej mo wa neobec nie przez Unię Eu ro pej ską zo bo wią za nia w za kre sie re duk cji emi -sji ga zów cie plar nia nych się ga ją 2050 ro ku. Weź my dla przy kła dupro jek to wa ną obec nie, zgod nie z no wą po li ty ką elek trow nię, któ ra niewej dzie do eks plo ata cji wcze śniej niż za 10 lat, a jej cykl ży cia bę dzietrwał 30 lat, czy li do 2047 ro ku. Jak moż na nie uwzględ niać dla niej
wy ma gań już, przy naj mniej w za ry sie, okre ślo nych, na eks plo ata -
cje jej w la tach od 2030 do 2047 ro ku? Jak do sto su je my nasz sys -
tem pro jek to wa ny do ro ku 2030 do wy ma gań w la tach 2030–2050?
Ja kie skut ki go spo dar cze i spo łecz ne po nie sie my na sku tek krót -
ko wzrocz no ści? Po nad to na le ży moc no pod kre ślić, że po li ty ka ener -ge tycz na nie tyl ko po win na do ty czyć ukie run ko wa nia sek to ra pro duk -cji ener gii, ale rów nież ukie run ko wać w dłu giej per spek ty wie ba da niana uko we. Tak do po li tyk ener ge tycz nych pod cho dzi więk szość kra jówroz wi nię tych, tak też zna ne, wiel kie kon cer ny ener ge tycz ne.
Obec ne pro ble my z do trzy ma niem zo bo -

wią zań ak ce syj nych
W Trak ta cie Ak ce syj nym wy ne go cjo wa no od stęp stwa mię dzy in ny -mi od, Dy rek ty wy do ty czą cej zin te gro wa ne go za po bie ga nia za nie -czysz cze niom i ich kon tro li1 oraz Dy rek ty wy w spra wie ogra ni cza niaemi sji z du żych obiek tów spa la nia2 okre śla jąc jed no cze śnie, żew okre sie przej ścio wym emi sja dwu tlen ku siar ki oraz tlen ków azo tunie mo że prze kro czyć po da nych dla lat: 2008, 2010 i 2012 po zio mów.Jak już wia do mo przy wy ko rzy sta niu uzy ska nych de ro ga cji nie mamoż li wo ści do trzy ma nia wiel ko ści pu ła po wych okre ślo nych w Trak -ta cie. Kon se kwen cją nie do trzy ma nia tych wiel ko ści mo gą być uciąż -li we (jak wy ni ka z prak ty ki in nych kra jów człon kow skich) sank cjekar ne. Nie wni ka jąc w roz wią za nie ja kie zo sta nie przy ję te, skut ki eg -ze ku cji tych prze pi sów bę dą wpły wa ły na kosz ty wy twa rza nia ener ge -ty ki wę glo wej.

War to rów nież zwró cić uwa gę na Dy rek ty wę w spra wie oce ny i za -rzą dza nia ja ko ścią po wie trza3, któ rej prze pi sy we szły w ży cie od 1stycz nia 2005 r. Z ostat nich ana liz wy ni ka, że dla 2006 ro ku zi den ty -fi ko wa no w Pol sce 161 stref z prze kro czo ny mi nor ma mi w za kre siepo wie trza, dla któ rych obo wią zu je opra co wa nie szcze gó ło wych pla -nów na praw czych. Prze kro cze nia do ty czą przede wszyst kim py łówPM10, ale tak że: ozo nu, dwu tlen ku azo tu, tlen ku wę gla, ben ze nui dwu tlen ku siar ki. Ko mi sja Eu ro pej ska zwró ci ła się już do Pol ski o in -for ma cje nt. re ali za cji tej Dy rek ty wy i rów nież w per spek ty wie mo gągro zić nam ka ry za nie do trzy ma nie wy żej wy mie nio nych norm. Niema do tych czas peł ne go roz po zna nia źró deł wpły wa ją cych na te prze -kro cze nia, ale moż na stwier dzić, że udział w tych za nie czysz cze niachma ją rów nież za nie czysz cze nia prze miesz cza ne na da le kie od le gło ścii skut ki za nie czysz czeń wtór nych. Na pew no jed nak naj więk szyudział ma spa la nie wę gla oraz trans port. Dla te go też spra wa ta po win -na być przed mio tem przy szłej po li ty ki ener ge tycz nej w jak naj szer -szym zna cze niu, gdyż mo że być dla nas opła cal ne roz wa że nie zmianstruk tu ry ener ge tycz nej na po zio mie re gio nów, czy też lo kal nie, oczy -wi ście z uwzględ nie niem skut ków eko no micz nych.
Pro jek to wa ne prze pi sy

Na ostat nim eta pie za twier dza nia jest obec nie no wa Dy rek ty wa nt.
ja ko ści po wie trza. Zo sta ła ona już przy ję ta przez Ra dę ds. Śro do wi -ska Unii Eu ro pej skiej oraz Par la ment Eu ro pej ski w dru gim czy ta niu.Obec nie trwa ją uzgod nie nia do ty czą ce roz bież no ści po mię dzy ty miin sty tu cja mi. Bę dzie ona obo wią zy wać od 2015 ro ku. Opar ta zo sta łana Stra te gii te ma tycz nej ochro ny po wie trza UE4 przy ję tej przez Ra dęds. Śro do wi ska UE oraz wy ni kach ze zre ali zo wa ne go pro gra mu CA -FE (Cle an Air for Eu ro pe – czy ste po wie trze dla Eu ro py). Pro jekt Dy -rek ty wy prze wi du je roz sze rze nie mo ni to rin gu na drob ne py ły PM2,5oraz za ostrze nie wy ma gań od no śnie ozo nu, tlen ków azo tu, dwu tlen kusiar ki i in nych za nie czysz czeń.Dla zo rien to wa nia się w skut kach wpro wa dze nia tej Dy rek ty wyprzy to czę tyl ko, że we dług jed ne go (śred nie go) wa rian tu stra te giiochro ny po wie trza koszt jej wpro wa dze nia oce nia się dla ca łej UE 25na ok. 7,1 mld EUR rocz nie do 2020 r., a po win na ona przy no sić zy -ski po 2020 r ok. 42 mld EUR rocz nie, uwzględ nia jąc w tym kosz tyze wnętrz ne. Prze wi du je się, że jed nym z efek tów jej wpro wa dze niabę dzie zmniej sze nie śmier tel no ści spo wo do wa nej za nie czysz cze niempo wie trza z 370 000 (w 2000 r.) do 230 000 w ro ku 2020. Ja ko wspar -cie re ali za cji tej Dy rek ty wy Ko mi sja Eu ro pej ska roz po czę ła pra cenad re wi zją pod sta wo wych dy rek tyw rzu tu ją cych na ja kość po wie trzajak: Dy rek ty wy pu ła po wej (NCD), Dy rek ty wy nt. zin te gro wa ne go za -po bie ga nia za nie czysz cze niom (IPPC), Dy rek ty wy nt. emi sji z du żychobiek tów spa la nia (LCP) i in nych. Nie trze ba mieć du żej wy obraź niaby stwier dzić, że kosz ty tych dzia łań ob cią żą rów nież sek tor ener ge -ty ki.

Han del emi sja mi CO2

i po li ty ka kli ma tycz na
Ostat nia De cy zja Ko mi sji Eu ro pej skiej w spra wie przy dzia łu ilościemi sji CO2 na dru gi okres roz li cze nio wy Eu ro pej skie go Sys te mu Han -dlu Emi sja mi (2008–2012) da ła moż li wość do głęb ne go prze ana li zo -wa nia skut ków go spo dar czych i spo łecz nych zmu sza nia pol skiej go -spo dar ki do tak dra stycz nej (o 26%) re duk cji emi sji. Wie rzy my, że
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w wy ni ku za skar że nia tej De cy zji uda nam się uzy skać od po wied nieilości nie zbęd ne do roz wo ju kra ju. Tym bar dziej, że bio rąc pod uwa gęcykl re ali za cji in we sty cji, w tak krót kim okre sie nie wie le zmian struk -tu ral nych moż na do ko nać. 
De cy zja ta jed nak wska zu je na kon se kwent ną re ali za cję po li ty -

ki zmian kli ma tu UE i ogra ni czo ne moż li wo ści uwzględ nia nia
w niej na szej pol skiej spe cy fi ki. Jest dla nas pa ra dok sem, że po mi -
mo osią gnię cia przez Pol skę 32% re duk cji emi sji ga zów cie plar -
nia nych w sto sun ku do ro ku ba zo we go Pro to ko łu z Kio to je ste śmy
zmu sza ni do pła ce nia tak wy so kich kosz tów, tym bar dziej, że in ne
kra je człon kow skie UE w tym sa mym cza sie zwięk sza ły swo ją
emi sję. 

Zna ne są po dej mo wa ne przez UE zo bo wią za nia przy szło ścio -
we. W kon klu zjach Ra dy Eu ro pej skiej z dn. 8–9 mar ca 2007 r.
oraz w za łą czo nej Po li ty ce Ener ge tycz nej dla Eu ro py przy ję to ja -
ko cel dla UE re duk cję emi sji ga zów cie plar nia nych do 2020 r.
o 20% w sto sun ku do ro ku 1990. Przy czym re duk cja ta po win na
wzro snąć do 30% je że li in ne kra je uprze my sło wio ne po dej mą ta -
kie wy zwa nie. Okre ślo no też, że re duk cja emi sji ga zów cie plar -
nia nych do 2050 r. po win na się gać 60 do 80%. Po nad to przy ję to,
że w tym sa mym okre sie po win na wzro snąć efek tyw ność ener ge -
tycz na o 20%, udział od na wial nych źró deł ener gii o 20% oraz
udział bio pa liw o 10%.Po mi mo, że w wy ni ku trud nych ne go cja cji uda ło nam się uzgod nić,że przy po dzia le przy szłych zo bo wią zań bę dą bra ne pod uwa gę oko -licz no ści kra jo we oraz od po wied ni rok ba zo wy dla pierw sze go okre suPro to ko łu z Kio to, py ta niem pod sta wo wym jest do ja kiej dal szej re -duk cji bę dzie my zo bo wią za ni i ile nas to bę dzie kosz to wa ło? Py ta niepo win no zna leźć od po wiedź w po li ty ce ener ge tycz nej.Nie ule ga wąt pli wo ści, że ro śnie stę że nie ga zów cie plar nia nychw at mos fe rze i po wsta ją oba wy kon se kwen cji te go w po sta ci zmiankli ma tu i za gro żeń dla dal sze go roz wo ju, a na wet by tu nie któ rych kra -jów. Świa do mość te go jest co raz po wszech niej sza i wy ra ża się wo ląprze ciw dzia ła nia zmia nom i ad op cji do przy szłych wa run ków. Ob ra -du ją ce gre mia Kon wen cji Ra mo wej Na ro dów Zjed no czo nych nt.Zmian Kli ma tu (UNFCCC) zga dza ją się, że od po wie dzial ność za tęsy tu ację po no szą przede wszyst kim kra je roz wi nię te, ale nie wszyst -kie z tych kra jów chcą przy jąć tę od po wie dzial ność i zo bo wią zać siędo re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych, oba wia jąc się ne ga tyw nychskut ków eko no micz nych ta kich de cy zji. Kra je roz wi ja ją ce się,a szcze gól nie z go spo dar ką szyb kie go wzro stu nie chcą te go wzro stuogra ni czać, uzna jąc pra wo ich spo łe czeństw do kon sump cji na ta kimsa mym po zio mie jak w kra jach wy so ko uprze my sło wio nych. To tyl koskraj ne sta no wi ska w dia lo gu nad przy szłym glo bal nym po ro zu mie -niem od no śnie dzia łań na rzecz za cho wa nia kli ma tu po ro ku 2012, kie -dy koń czą się zo bo wią za nia Pro to kó łu z Kio to do UNFCCC.Jak za koń czą się ro ko wa nia na ten te mat oraz ja ka bę dzie po li ty kakli ma tycz na UE w za ist nia łej sy tu acji trud no jest obec nie prze wi dzieć,ale nie wąt pli wie to też ele ment, któ ry wpły nie na kon ku ren cyj nośćpol skiej go spo dar ki w sto sun ku do UE jak i w ska li świa ta. Nie mniej,dzia ła nia na rzecz ogra ni cza nia emi sji ga zów cie plar nia nych bę dąmia ły waż ne zna cze nie.

No we in no wa cyj ne tech no lo gie
W opi sa nej sy tu acji ol brzy mie go zna cze nia na bie ra ją no we in no -wa cyj ne tech no lo gie, w tym ma ło i bez – emi syj ne, za rów no po stro -nie wy twa rza nia ener gii jak i jej kon sump cji. Nie wni ka jąc głę biejw ten te mat za dać na le ży py ta nie czy stwo rzy li śmy sys tem sku tecz -ne go wspie ra nia roz wo ju ta kich tech no lo gii? Wśród róż nych tech no -lo gii, szcze gól nie pro mo wa ne jest wy chwy ty wa nie i pod ziem ne ma -ga zy no wa nie CO2 (Car bon Cap tu re and Sto ra ge – CCS). Po za spra -wa mi bez piecz ne go skła do wa nia du żych ilo ści te go ga zu na le ży za -uwa żyć wy so kie kosz ty je go wy chwy ty wa nia, trans por tu i skła do wa -nia oraz ener go chłon ność te go pro ce su. Je że li chce my opie rać roz wójener ge ty ki na wę glu mu si my brać rów nież pod uwa gę te kosz ty, gdyżw za my słach two rzo nych obec nie prze pi sów UE jest wa riant zo bo -

wią za nia do za sto so wa nia tej tech no lo gii w no wych elek trow niachopar tych na wę glu. W ja kiej sy tu acji bę dzie my kie dy ze wzglę dów
bez pie czeń stwa nie da się za sto so wać w Pol sce CCS?

Wy ma ga nia spo łe czeń stwa, aspek ty
zdro wot ne, kosz ty ze wnętrz ne

Jak już wy ka za no wy żej róż ne tech ni ki prze twa rza nia ener gii, w za -leż no ści od su row ców, ma ją zróż ni co wa ny wpływ na za nie czysz cze -nie śro do wi ska, a też i na kosz ty fi nal nej ener gii. Ma my już obec niesze reg stref o prze kro czo nych nor mach stę żeń za nie czysz czeń. Wia -do mo też, że te za nie czysz cze nia wpły wa ją nie tyl ko na kom fort ży ciana tych ob sza rach, ale tak że na zdro wie spo łe czeń stwa, co sze rzejprzed sta wio ne zo sta ło w Pro gra mie CA FE. Do tej po ry od no to wa noje dy nie nie licz ne skar gi oby wa te li na nad mier ne za nie czysz cze nia po -wie trza, ale na le ży li czyć się, w mia rę roz wo ju świa do mo ści spo łe -czeń stwa, że ta kich skarg bę dzie co raz wię cej i spo łe czeń stwo bę dziechcia ło eg ze kwo wać swo je pra wa uję te w prze pi sach. Po nad to na le żyli czyć się z dal szym za ostrza niem norm. Już obec nie mó wi się o roz -sze rze niu norm nie tyl ko na py ły PM2,5, ale tak że na py ły PM1, któ -re są naj bar dziej nie bez piecz ne dla zdro wia. To są wy zwa nia, któ rew po li ty ce ener ge tycz nej na wet w per spek ty wie 2030 ro ku mu szą byćuwzględ nio ne przy naj mniej po stro nie kosz tów ener gii.Od dłuż sze go cza su w Unii Eu ro pej skiej, jak i na fo rum OECD pro -wa dzi się pra ce nad uwzględ nia niem peł nych kosz tów spo łecz nychpro duk tów w trak cie ca łe go ich cy klu ży cia. Kosz ty spo łecz ne we -dług te go okre śle nia są to kosz ty we wnętrz ne (np. wy twa rza nia ener -gii) łącz nie z kosz ta mi ze wnętrz ny mi. Kosz ty ze wnętrz ne obej mu jąod dzia ły wa nie na śro do wi sko i zdro wie na sku tek emi sji za nie czysz -czeń do po wie trza, gleb i wód. Ideą li cze nia peł nych kosz tów pro duk -tów, a więc łącz nie z kosz ta mi ze wnętrz ny mi jest ta ka re for ma cenaby uwzględ nia ły one peł ne kosz ty, ja kie spo łe czeń stwo w su mie pła -ci za da ny pro dukt. Uzy skać to moż na po przez tzw. zie lo ną re for mępo dat ków. Ostat nio Ko mi sja Eu ro pej ska uru cho mi ła pro jekt do ty czą -cy ana li zy kosz tów dla zrów no wa żo nych ryn ków ener ge tycz nych(Cost As ses sment for Su sta ina ble Ener gy Mar kets – CA SES). Na le żyspo dzie wać się, że re zul ta ty te go pro jek tu wy ko rzy sta ne bę dą do we -ry fi ka cji po dat ku ener ge tycz ne go w za leż no ści od źró dła wy twa rza -nia ener gii.
Pod su mo wa nie i wnio ski

Po wy żej przed sta wio no je dy nie pa rę wy bra nych pro ble mów
ochro ny śro do wi ska, któ re wpły wać po win ny na przy szły kształt
po li ty ki ener ge tycz nej. Za gad nień do prze ana li zo wa nia jest
znacz nie wię cej. Wy ni ka z nich, że choć ist nie ją po waż ne prze słan -
ki opie ra nia roz wo ju pol skiej ener ge ty ki na wę glu, a szcze gól nie
z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, to jed nak de -
cy zja po win na być pod ję ta świa do mie, po do głęb nej ana li zie
wszyst kich czyn ni ków. Z obec nych bo wiem ten den cji wy ni ka, że
z wy ko rzy sta niem wę gla wią zać bę dzie się sze reg do dat ko wych
ob cią żeń. W ta kiej sy tu acji na le ży roz wa żyć wa rian ty po li ty ki
ener ge tycz nej z bar dziej zróż ni co wa ną struk tu rą pa li wo wą,
uwzględ nia ją cą rów nież znacz niej sze wy ko rzy sta nie od na wial -
nych źró deł ener gii, czy ener gii ją dro wej. Pod sta wą ana liz po win -
ny być wa rian to we ba da nia mo de lo we obej mu ją ce po wią za nia
wszyst kich ele men tów, ich wpły wów na go spo dar kę i efek ty spo -
łecz ne oraz sprzę że nia zwrot ne. Bio rąc pod uwa gę dłu gie cy kle bu -
do wy i eks plo ata cji elek trow ni, jak też po dej mo wa ne już obec nie
dzia ła nia w Unii Eu ro pej skiej w za kre sie re ali za cji po li ty ki kli ma -
tycz nej, krót ko wzrocz no ścią jest ogra ni cza nie per spek ty wy po li -
ty ki ener ge tycz nej do ro ku 2030.
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1 Dyrektywa 96/61/WE z dn. 24.9.1996
2 Dyrektywa 2001/80/WE z dn. 23.10.2001 r.
3 Dyrektywa 96/62/EC z dn. 27.09.1996 r.
4 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament,
Thematic Strategy on air pollution (21.09.2005) COM(2005)446 final.



20. Świa to wy Kon gres Ener ge tycz ny or ga ni zo wa ny przez Świa to wą Ra dę
Ener ge tycz ną (ŚRE – ang. Word Ener gy Co un cil) od był się w Rzy mie
w dniach 11–15 li sto pa da 2007 r. Prze wod nim ha słem Kon gre su by ła „Przy -
szłość ener ge tycz na współ za leż ne go świa ta”. Kon gres był du żym wy da rze -
niem w ener ge ty ce świa to wej, w któ rym uczest ni czy ło oko ło 4.2 tys. de le ga tów,
osób to wa rzy szą cych i wy staw ców re pre zen tu ją cych kra je człon kow skie ŚRE,
rzą dy sze re gu kra jów oraz róż ne świa to we fir my i or ga ni za cje ener ge tycz ne.
Otwar cia Kon gre su do ko nał pre mier Re pu bli ki Wło skiej Ro ma no Pro di oraz
bur mistrz Rzy mu Wal ter Vel tro ni.

Wio dą cy mi te ma ta mi Kon gre su by ły dzia ła nia w świa to wym sek to rze ener -
gii, któ rych głów nym ce lem jest:
• zrów no wa żo ny roz wój uwzględ nia ją cy trzy za sa dy ŚRE do ty czą ce za opa -

trze nia świa ta w ener gię: Ac ce si bi li ty, Ava ila bi li ty, Ac cep ta bi li ty,
• za po bie ga nie zmia nom kli ma tycz nym at mos fe ry ziem skiej,
• re for my ryn ku ener gii.

Klu czo we re fe ra ty wy gło si li: Pre zy dent Unii Eu ro pej skiej – Jo se Ma nu el
Bar ro so, Dy rek tor Ge ne ral ny Świa to wej Or ga ni za cji Han dlu – Pas cal La my,
ustę pu ją cy Prze wod ni czą cy ŚRE – André Ca illé, no wy Prze wod ni czą cy ŚRE
i Pre zy dent EDF – Pier re Ga don ne ix oraz Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za -
cyj ne go Kon gre su – Chic co Te sta.

Pro gram Kon gre su obej mo wał kil ka dzie siąt róż nych se sji: 8 se sji ple nar -
nych, 8 se sji te ma tycz nych ŚRE, 6 se sji dys ku syj nych, pod czas któ rych przed -
sta wio no 144 re fe ra ty pro ble mo we, 6 se sji „Okrą głe go sto łu” oraz spe cjal ną se -
sję mi ni ste rial ną. Po nad to pro gram obej mo wał spe cjal ny „Pro gram Mło dych
Ener ge ty ków” (Youth Sym po sjum).

Rów no le gle z ob ra da mi kon gre so wy mi zor ga ni zo wa na by ła wy sta wa ener ge -
tycz na, w któ rej uczest ni czy ło 350 wy staw ców i któ rą zwie dzi ło kil ka dzie siąt ty -
się cy zwie dza ją cych.

Do mi nu ją cy mi te ma ta mi Kon gre su by ły:
• oce na ak tu al nej – bar dzo zło żo nej sy tu acji ener ge tycz nej świa ta,
• zmia ny kli ma tycz ne i ogra ni cze nie emi sji ga zów cie plar nia nych, zwłasz -

cza CO2,
• ener ge ty ka ją dro wa i re ne sans jej roz wo ju,
• oce na świa to wych re zerw i za so bów su row ców ener ge tycz nych,
• wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej oraz dzia ła nia dla mak sy ma li za cji wy -

ko rzy sta nia od na wial nych źró deł ener gii,
• za pew nie nie do stę pu do ener gii lud no ści kra jów „trze cie go świa ta”,
• pro gno za ener ge tycz na świa ta do 2050 r.

Ogra ni czo ne ra my ni niej sze go ar ty ku łu po zwa la ją je dy nie na roz wi nię cie tyl -
ko nie któ rych te ma tów kon gre so wych.
Ak tu al na sy tu acja ener ge tycz na świa ta

Sze reg zja wisk w obec nej sy tu acji ener ge tycz nej świa ta bu dzi wiel ką tro skę,
zwłasz cza ogra ni czo na do stęp ność do ener gii w kra jach sła bo roz wi nię tych,
gdzie na dal bli sko 1/3 lud no ści nie ma do stę pu do ener gii elek trycz nej. Kra je
roz wi nię te na le żą ce do OECD z 1/6 lud no ści świa ta zu ży wa ją ok. 63% ener gii
elek trycz nej, a kra je po zo sta łe za miesz ka łe przez 5/6 lud no ści świa ta zu ży wa ją
tyl ko ok. 37% świa to wej ener gii elek trycz nej. Po nad to po ra ża ją ce są wskaź ni ki
zu ży cia tej ener gii per ca pi ta w wie lu kra jach „trze cie go świa ta”. Np. rocz ne zu -
ży cie ener gii elek trycz nej w Etio pii, Su da nie, Ban gla de szu i wie lu in nych kra -
jach wy no si za le d wie kil ka dzie siąt kWh per ca pi ta, na to miast w Ka na dzie 17
tys. kWh, w USA 14 tys. kWh, a w kra jach Za chod niej Eu ro py śred nio ok. 7 tys.
kWh per ca pi ta.

Po nad to do nie ko rzyst nych i na pa wa ją cych nie po ko jem zja wisk na le żą: spi -
ra la cen pa liw w han dlu mię dzy na ro do wym, zwłasz cza ro py naf to wej, bar dzo
szyb ki wzrost za nie czysz cze nia śro do wi ska, zwłasz cza emi sji CO2 oraz po waż -
ne awa rie ener ge tycz ne w głów nych ośrod kach prze my sło wych i urba ni stycz -
nych świa ta.

Mi mo tych nie ko rzyst nych zja wisk oce ny przy szłe go za opa trze nia świa ta
w ener gię nie są ka ta stro ficz ne. Świad czą o tym wy ni ki pre zen to wa nej na Kon -
gre sie pro gno zy ener ge tycz nej do 2050 r.

W pro gno zie tej prze wi du je się do 2050 r. po dwo je nie świa to we go za po trze -
bo wa nia na ener gię. Na to miast w za kre sie po kry cia te go za po trze bo wa nia prze -
wi du je się:
• zmniej sze nie po da ży ro py naf to wej i dal szy wzrost jej cen,
• wzrost wy do by cia i zu ży cia ga zu ziem ne go przy wy stę po wa niu na pięć

na świa to wym ryn ku te go ga zu, 
• utrzy ma nie zna czą cej ro li wę gla przy za pew nie niu tech no lo gii czy ste go je -

go spa la nia oraz tech no lo gii CCS1) tj. prze chwy ty wa nia i skła do wa nia CO2, 
• znacz ny roz wój ener ge ty ki ją dro wej, jak rów nież po zy ski wa nia ener gii ze

źró deł od na wial nych,
• roz wój no wych nie kon wen cjo nal nych źró deł ener gii.

Zja wi skiem ko rzyst nym dla świa ta są znacz ne re zer wy i za so by su row ców
ener ge tycz nych, w któ rych do mi nu ją cą po zy cję sta no wią za so by wę gla ka mien -
ne go i bru nat ne go.
Zmia ny kli ma tycz ne i prze ciw dzia ła nie

wzro sto wi ocie ple nia at mos fe ry
ziem skiej

Zmia nom kli ma tycz nym glo bu ziem skie go i za po bie ga niu im po świę co no
na Kon gre sie wie le uwa gi. Na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu ją dwa klu czo we
re fe ra ty do ty czą ce tych zmian wy gło szo ne przez Jo se Ma nu ela Bar ro so – Pre zy -
den ta UE oraz Cha jen dry Pa chau rie go – Prze wod ni czą ce go Mię dzy na ro do we -
go Pa ne lu ONZ ds. Zmian Kli ma tu oraz ra port ŚRE do ty czą cy dzia łań dla za ha -
mo wa nia wzro stu tem pe ra tu ry at mos fe ry ziem skiej.

Pre zy dent Bar ro so w pod su mo wa niu swo je go wy stą pie nia stwier dził, że prze -
ciw dzia ła nie zmia nom kli ma tycz nym at mos fe ry ziem skiej jest naj waż niej szym
wy zwa niem ludz ko ści w 21 wie ku. Pod kre ślił rów nież, że fi la rem dzia łań dla
ogra ni cze nia zmian kli ma tycz nych po win no być zwięk sze nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej o 20% do 2020 r., re duk cja emi sji CO2 o 20 % do 2020 r. w po -
rów na niu do emi sji z 1990 r. oraz uzy ska nie 20% ener gii ze źró deł od na wial nych
do 2020 r. Omó wił rów nież kie run ki po li ty ki ener ge tycz nej UE w nad cho dzą -
cych de ka dach.

Cha jen dra Pa chau ri przed sta wił re zul ta ty dzia łal no ści Pa ne lu ONZ ds. Kli ma -
tu, przy czy ny ocie ple nia at mos fe ry ziem skiej oraz kie run ki dzia łań dla po -
wstrzy ma nia zmian kli ma tycz nych.

Ra port ŚRE przed sta wił wy ni ki prze pro wa dzo ne go stu dium oraz „ma pę dro -
go wą” dzia łań w sek to rze ener gii ja kie po win ny być po dej mo wa ne dla ogra ni cze -
nia zmian tem pe ra tu ry glo bu ziem skie go, za wie ra ją cą trzy fa zy ta kich dzia łań.

Ener ge ty ka ją dro wa
Z róż nych ma te ria łów kon gre so wych wy ni ka, że po za ha mo wa niu roz wo ju

ener ge ty ki ją dro wej do ja kie go do szło po ka ta stro fie w Czar no by lu – obec nie ma
miej sce re ne sans po glą dów do ty czą cych roz wo ju i zna cze nia ener ge ty ki ją dro -
wej w go spo dar ce ener ge tycz nej świa ta. Pro blem roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej
był przed sta wio ny w róż nych wy stą pie niach i ma te ria łach kon gre so wych.
Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je re fe rat wy gło szo ny przez An ne Lau ve ge -
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on, Prze wod ni czą cą Fran cu skie go Ko mi te tu ŚRE i Pre zy den ta fir my Are va. Re -
fe rent ka w swo im wy stą pie niu przed sta wi ła za le ty i ko rzy ści ener ge ty ki ją dro -
wej wska zu jąc, że dzię ki ener ge ty ce ją dro wej świat wkra cza w trze cią glo bal ną
re wo lu cję ener ge tycz ną.

W 2005 r. w świe cie w eks plo ata cji znaj do wa ły się 443 re ak to ry ją dro we
o mo cy 370.6 GW z te go:
• w USA 104 re ak to ry o mo cy 100.0 GW,
• w Azji 109 re ak to rów o mo cy 80.0 GW,
• w Eu ro pie 204 re ak to ry o mo cy 172.2 GW.

W bu do wie znaj do wa ło się ogó łem 29 re ak to rów o mo cy 22.6 GW, z te go
w Azji 15 i w Eu ro pie 12 re ak to rów.

Z róż nych ma te ria łów i in for ma cji kon gre so wych wy ni ka, że du że pro gra my
bu do wy elek trow ni ją dro wych za mie rza ją re ali zo wać: USA – 32 re ak to ry, Chi -
ny – ok. 30 re ak to rów, Ro sja – ok. 30 re ak to rów. Du że pro gra my ją dro we za mie -
rza ją re ali zo wać rów nież In die, Ja po nia, Ko rea Płd. i sze reg in nych kra jów.

In te re su ją cą in for ma cję przed sta wi li Ja poń czy cy, do ty czą cą elek trow ni ją dro -
wej Ka shi wa za ki – Ka ri wa o mo cy 8212 MW znaj du ją cej się na te re nie du że go
trzę sie nia zie mi w lip cu 2007 r., w od le gło ści 15 km od epi cen trum te go trzę sie -
nia. W cza sie te go trzę sie nia elek trow nia nie do zna ła istot nych uszko dzeń.
Uszko dze nia do ty czy ły je dy nie trans for ma to ra, któ ry się za pa lił oraz ma ga zy -
nów i dróg do jaz do wych.

Fakt, że elek trow nia le żą ca tak bli sko epi cen trum du że go trzę sie nia zie mi nie
do zna ła po waż niej szych uszko dzeń to bar dzo waż na in for ma cja dla przy szłe go
roz wo ju i bez pie czeń stwa elek trow ni ją dro wych, zwłasz cza bu do wa nych na te -
re nach moż li wych ru chów sej smicz nych.

De kla ra cja Mło dych Ener ge ty ków
Waż nym do ku men tem kon gre so wym by ła „De kla ra cja Mło dych Ener ge ty -

ków” przed sta wio na na za koń cze nie Kon gre su. W de kla ra cji tej, w pierw szej
czę ści omó wio no za gro że nia glo bal nej współ za leż no ści gra czy na ryn ku ener ge -
tycz nym oraz pod kre ślo no, że nie moż na do pu ścić do te go aby ta sa ma ener gia,
któ ra przy czy ni ła się do do stat ku mi liar dów lu dzi, by ła przy czy ną ro sną cej ilo -
ści na pięć po li tycz nych i nisz czą cych wo jen. Nie moż na po zwo lić, by ener gia
by ła mar no wa na przez lu dzi pod czas gdy tak wie lu miesz kań ców zie mi nie ma
do niej do stę pu. Ener gia nie jest wro giem lecz klu czem do eko no micz ne go i so -
cjal ne go roz wo ju.

Dru ga część de kla ra cji to li sta pro po no wa nych przez uczest ni ków Pro gra mu
Mło dych Ener ge ty ków roz wią zań ad re so wa nych dla głów nych grup in te re su
na świa to wym ryn ku ener gii: or ga ni za cji mię dzy na ro do wych, rzą dów, firm
ener ge tycz nych, spo łecz no ści lo kal nych i osta tecz nych kon su men tów ener gii.

Pod su mo wa nie
ob rad kon gre so wych

Pod su mo wa nia ob rad kon gre so wych do ko nał pod czas se sji koń co wej Pier re
Ga don ne ix – no wo -wy bra ny prze wod ni czą cy Świa to wej Ra dy Ener ge tycz nej.
W za koń cze niu swo je go pod su mo wa nia prze wod ni czą cy stwier dził, że dla nie -
zbęd ne go roz wo ju ener ge ty ki świa to wej i dla po kry cia wzra sta ją ce go za po trze -
bo wa nia na ener gię jak rów nież ogra ni cze nia ubó stwa ener ge tycz ne go kra jów
roz wi ja ją cych się, ko niecz ne są na stę pu ją ce stra te gicz ne dzia ła nia:
• re ali za cja in we sty cji ener ge tycz nych o sze ro kim za się gu, któ re bę dą wy -

ma ga ły wy dat ko wa nia ogrom nych środ ków fi nan so wych,
• wdra ża nia no wo cze snych tech no lo gii za pew nia ją cych wzrost efek tyw no -

ści ener ge tycz nej tak w sfe rze pro duk cji jak i użyt ko wa nia ener gii,
•mi ni ma li za cja ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia ener ge ty ki na śro do wi sko i za -

po bie ga nia zmia nom kli ma tycz nym at mos fe ry ziem skiej,
• współ pra ca po mię dzy kra ja mi roz wi nię ty mi i roz wi ja ją cy mi się, współ -

pra ca rzą dów, zwłasz cza w dzie dzi nie śro do wi ska i prze ciw dzia ła nia
zmia nom kli ma tycz nym oraz współ pra ca po mię dzy kra ja mi pro du ku ją -
cy mi ener gię i kra ja mi kon su men ta mi.
Osta tecz na re dak cja szcze gó ło wych wnio sków kon gre so wych jest do pra co -

wy wa na i bę dzie po da na do pu blicz nej wia do mo ści w naj bliż szym cza sie.

Ma te ria ły źró dło we znaj du ją się w Se kre ta ria cie Pol skie go Ko mi te tu
Świa to wej Ra dy Ener ge tycz nej.
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P
od pa tro na tem Mi ni ster stwa Go spo dar -
ki oraz Izby Go spo dar czej Ener-
ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska i przy ak -
tyw nym jej wspar ciu me ry to rycz nym,

Pol ski Ko mi tet Na uko wo -Tech nicz ny FSNT -
-NOT Go spo dar ki Ener ge tycz nej zor ga ni zo wał
w War sza wie, w dniu 6.12.2007 r., kon fe ren cję pt.
„Przy szłość ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce”. Ty -
tuł kon fe ren cji jest wy ra zem opty mi zmu jej or ga -
ni za to rów i uczest ni ków. Kie dy de ba tu je się
o przy szło ści cze goś, co jesz cze nie ist nie je, jest
się prze świad czo nym, że jed nak po wsta nie.
W tym wy pad ku kon klu zja jest jed na. Na le ży ko -
niecz nie roz wa żyć kwe stie zwią za ne z bez pie -
czeń stwem ener ge tycz nym kra ju, a nie odzow nym
aspek tem tych za gad nień jest traf ne do ko na nie
wy bo ru no wo cze snych tech no lo gii, do któ rych za -
li cza się ener ge ty kę ją dro wą. Za kła da się za tem,
że w Pol sce po win no się roz wa żyć, gdzie i kie dy
zbu do wa na zo sta nie pierw sza elek trow nia ją dro -
wa. A ta kie prze świad cze nie w gro nie eks per tów
nie po win no wy ni kać z żad nych in nych prze sła -
nek po za me ry to rycz ny mi. W tym in te re su ją cym
ją dro wym fo rum, od by tym w war szaw skim Do -
mu Tech ni ka, uczest ni czy ła sze ro ka re pre zen ta cja
śro do wisk na uko wo -tech nicz nych oraz – zna -
mien ne – tak że, spe cja li ści Po la cy, in ży nie ro wie,
któ rzy, po za nie cha niu bu do wy elek trow ni ato mo -
wej w Żar now cu, wy je cha li z kra ju, a obec nie pra -
cu ją m.in. w sek to rze ener ge ty ki ją dro wej w Ka -
na dzie, a tak że Wiel kiej Bry ta nii. Re fe ra ty wy gło -
si li na ukow cy i in ży nie ro wie – prak ty cy, za wo do -
wo zwią za ni z ener ge ty ką, w tym z ener ge ty ką ją -
dro wą i tech no lo gia mi ją dro wy mi.

Wi ta jąc uczest ni ków kon fe ren cji, pre zes
FSNT -NOT, dr inż. Woj ciech Ra tyń ski wy ra ził
prze ko na nie, że po kło sie ob rad bę dzie waż nym
me ry to rycz nym wspar ciem dla or ga nów pań -
stwo wych w przy go to wa niach do pro ce su wdro -
że nia ener ge ty ki ją dro wej w na szym kra ju.
W każ dym z państw na świe cie de cy du ją cych się
na po zy ski wa nie ener gii z elek trow ni ją dro wych
wa run kiem si ne qua non w tej mie rze by ły de cy -
zje na szcze blu rzą dów. I w wy pad ku na sze go
kra ju czyn ni ki rzą do we mu szą w spo sób jed no -
znacz ny wska zać, ja ka stra te gia ener ge tycz na dla
Pol ski bę dzie ob ra na i re ali zo wa na do ro ku 2030. 

Naj pierw po rów nać...
Czę stym za rzu tem ze stro ny prze ciw ni ków

ener ge ty ki ją dro wej jest, iż przed sta wia jąc za le ty
ener ge ty ki ją dro wej nie kon fron tu je się bez po -
śred nio te go spo so bu po zy ski wa nia ener gii z in -
ny mi opcja mi tech no lo gicz ny mi. Or ga ni za to rzy
kon fe ren cji nie po peł ni li te go błę du i po pro si li
do wy gło sze nia pierw sze go re fe ra tu prof. dr
hab. inż. Ja nu sza Le wan dow skie go z In sty tu tu
Tech ni ki Ciepl nej Po li tech ni ki War szaw skiej za -
ty tu ło wa ne go „Moż li wo ści roz wo ju ener ge ty ki
kon wen cjo nal nej”. Prof. Ja nusz Le wan dow ski
za zna czył, iż dla peł nej oce ny moż li wo ści sto so -

wa nia róż nych tech no lo gii ener ge tycz nych ko -
niecz ne jest ich roz pa trze nie z punk tu wi dze nia
trzech pod sta wo wych kry te riów: stop nia spraw -
no ści tech nicz nej tech no lo gii; do stęp no ści wy ko -
rzy sty wa nych pa liw oraz kosz tów prze twa rza nia
ener gii. Po nad to co raz istot niej sze go zna cze nia
przy wy bo rze tech no lo gii na bie ra ją re gu la cje ad -
mi ni stra cyj ne, głów nie zwią za ne z ogra ni cza -
niem ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia ener ge ty ki
na śro do wi sko. Są one jed nak – za zna czył re fe -
rent – trud ne do prze wi dze nia. W swo im wy stą -
pie niu sku pił się wła śnie na tych trzech kry te -
riach i omó wił moż li wo ści zwią za ne z po pra wą
spraw no ści tech no lo gicz nej tur bin i ukła dów ga -
zo wo -pa ro wych na gaz oraz kon wen cjo nal nych
si łow ni pa ro wych na wę giel.

Dla cze go war to?
W na stęp nych wy stą pie niach re fe ren ci skon -

cen tro wa li się na omó wie niu róż nych szcze gó ło -
wych aspek tów (tech nicz nych, eko no micz nych,
eko lo gicz nych) uza sad nia ją cych po trze bę uru -
cho mie nia ener ge ty ki ją dro wej w na szym kra ju.
Au to rzy re fe ra tów (w ko lej no ści ich wy gła sza -
nia): Han na Tro ja now ska, Ol gierd Ko niecz ny
(Pol ska Gru pa Ener ge tycz na), Ta de usz Chmiel -
niak, Jan Skła dzień (Po li tech ni ka Ślą ska), Da -
riusz Kul czyń ski (spe cja li sta z Ka na dy), An -
drzej Reń ski (Po li tech ni ka Gdań ska), An drzej
Strup czew ski (In sty tut Ener gii Ato mo wej), Ste -
fan Kłocz ko (AMEC Nuc le ar, UK), Ste fan Do -
erf fer, Ala Ali za deh (Ato mic Ener gy of Ca na da
Li mi ted), Kry sty na Ja wor ska (Ener go pro jekt
War sza wa). Z przed sta wia nych ak tu al nych ana -
liz wy ko na nych m.in. przez Agen cję Ryn ku
Ener gii (ARE) wy ni ka, iż jest miej sce w ener ge -
ty ce kra jo wej dla każ de go ro dza ju źró deł po zy -
ski wa nia ener gii elek trycz nej i ciepl nej, w tym
i ener ge ty ki ją dro wej. Na le ży też pa mię tać, iż
ogra ni czo ne za so by ener gii od na wial nej do wy -
twa rza nia ener gii elek trycz nej w Pol sce wa run -
ku ją roz wój OŹE. Nie za leż nie od wi docz ne go
po stę pu w za kre sie spraw no ści ener ge ty ki kon -
wen cjo nal nej opar tej o wę giel, nikt ze znaj du ją -
cych się na sa li ob rad eks per tów nie de za wu ował
opi nii uza sad nia ją cych ko niecz ność roz wo ju
w Pol sce ener ge ty ki ją dro wej. Je den z trzech
opra co wa nych w ARE i oma wia nych pod czas
ob rad sce na riu szy prze wi du je, że do koń ca 2030
r. do kra jo we go sys te mu elek tro ener ge tycz ne go
bę dzie pły nął prąd wy two rzo ny w elek trow niach
kon wen cjo nal nych na wę giel ka mien ny (o mo cy
ok. 16 tys. MW – te raz jest 22 tys. MW), elek -
trow niach opa la nych wę glem bru nat nym (ok. 9
tys. MW – te raz jest 9 tys. MW), elek trow niach
OŹE (ok. 7 tys. MW) oraz elek trow niach ją dro -
wych (ok. 7 tys. MW).

W trak cie se sji po po łu dnio wej do ko na no m.in.
po rów na nia kon struk cji re ak to rów CAN DU oraz
PWR, a tak że pa ra me trów tech nicz nych oraz
gwa ran cji stop nia po zio mu bez pie czeń stwa w re -

ak to rach ją dro wych ge ne ra cji III oraz III+, w tym
eu ro pej skie go re ak to ra ci śnie nio we go EPR, udo -
sko na lo ne go re ak to ra pa syw ne go AP 1000,
uprosz czo ne go re ak to ra wrzą ce go ES BWR
i udo sko na lo ne go re ak to ra cięż ko wod ne go
ACR 1000.

W to ku dys ku sji usta lo no pod sta wo wy za kres
dzia łań nie zbęd nych dla po wsta nia w Pol sce ener -
ge ty ki ją dro wej. Jej uczest ni cy wy ra zi li opi nie, iż
ener ge ty ka ją dro wa jest szan są na roz wój no wo -
cze snej go spo dar ki w Pol sce. Za ener ge ty ką ato -
mo wą prze ma wia m.in. za gwa ran to wa nie bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju, po trze ba za spo -
ko je nia ro sną ce go za po trze bo wa nia na ener gię,
ko niecz ność dy wer sy fi ka cji źró deł, zmniej sze nie
pre sji na im port ga zu ziem ne go, speł nie nie zo bo -
wią zań Pro to ko łu z Kio to oraz wy ma gań śro do wi -
sko wych UE w kon tek ście za po bie ga nia zmia nom
kli ma tycz nym, ak ty wi za cja prze my słu wy so kich
tech no lo gii oraz po wsta nie no wych kie run ków
stu diów i no wych miejsc pra cy dla wy so ko kwa li -
fi ko wa nych fa chow ców. Pod sta wo we ko rzy ści dla
spo łe czeń stwa to: za pew nie nie sta ło ści do staw
ener ge tycz nych, kon ku ren cyj ne ce ny ener gii,
dy wer sy fi ka cja ba zy pa li wo wej pol skiej elek -
tro ener ge ty ki oraz czy ste śro do wi sko.

Mgr inż. Ja cek Baur ski przed sta wił w imie -
niu Ko mi sji Wnio sko wej pro po zy cję de zy de ra -
tów, ja kie zda niem ze bra nych na kon fe ren cji
„Przy szłość ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce” po -
win ny zo stać prze sła ne przez Na czel ną Or ga ni -
za cję Tech nicz ną do re sor tu go spo dar ki. Do ty -
czy ły one pro jek tu opra co wa nia pro gra mu roz -
wo ju ener ge ty ki ją dro wej, fi nan so wa nia dzia łań
przed -in we sty cyj nych w tym za kre sie, re ali zo -
wa nia kra jo wych pro jek tów ba daw czych na
rzecz tech no lo gii ją dro wych oraz kształ ce nia ka -
dry po przez otwar cie no wych spe cjal no ści in ży -
nier skich na kra jo wych uczel niach zwią za nych
z tech no lo gia mi ją dro wy mi oraz pod ję cia sze ro -
ko za kro jo nych dzia łań w dzie dzi nie edu ka cji
spo łecz nej oraz pro mo cji ener ge ty ki ją dro wej.

Do udzia łu w ob ra dach za pro szo no tak że po li -
ty ków, wy so kich urzęd ni ków pań stwo wych oraz
me ne dże rów. Nie ste ty, ci pierw si nie zna leź li
cza su, aby w kon fe ren cji brać udział. Miej my na -
dzie ję, że uzna li, iż jest to wy so ce spe cja li stycz -
na kon fe ren cja, ale za po zna ją się wni kli wie
z wnio ska mi, ja kie z niej wy ni ka ją.

Nie tyl ko prze sła ny mi przez NOT do re sor tu
go spo dar ki, ale prze ka za ny mi Pre mie ro wi RP,
aby za twier dza jąc dwa naj waż niej sze wnio ski
– po wo ła nie Peł no moc ni ka Pre mie ra RP ds.
ener ge ty ki ją dro wej oraz wska za nie or ga ni za cji
peł nią cych ro lę In we sto rów Elek trow ni Ją dro -
wych – Rząd RP wy rażałby w ten spo sób wo lę
po li tycz ną nie zbęd ną do roz po czę cia skom pli ko -
wa ne go pro ce su wdro że nia ener ge ty ki ją dro wej
i roz po czę cia bu do wy EJ w Pol sce, i jej ak cep ta -
cji przez Spo łe czeń stwo i Par la ment RP.

M. B.
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– Z 541 pro jek tów na li stach klu czo wych po zo sta ło 433 – po in for mo wa ła mi ni ster
roz wo ju re gio nal ne go Elż bie ta Bień kow ska, pre zen tu jąc wy ni ki we ry fi ka cji list pro jek -
tów in dy wi du al nych do Pro gra mów Ope ra cyj nych: In fra struk tu ra i Śro do wi sko, In no -
wa cyj na Go spo dar ka i Roz wój Pol ski Wschod niej.

Pro jek ty klu czo we to naj waż niej sze in we sty cje prze wi dzia ne do re ali za cji w naj bliż -
szych la tach przy wy ko rzy sta niu środ ków unij nych. Sta no wią przed się wzię cia o stra te -
gicz nym zna cze niu, któ rych re ali za cja w istot ny spo sób przy czy nia się do przy spie sze -
nia roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go Pol ski. Tłu ma cząc 1 lu te go 2008 r. na kon fe ren -
cji pra so wej w Mi ni ster stwie Roz wo ju Re gio nal ne go po wo dy we ry fi ka cji mi ni ster Elż -
bie ta Bień kow ska wy ja śni ła, że li sty pro jek tów klu czo wych po wsta ły przed osta tecz -
nym za twier dze niem pro gra mów przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Ist nia ła więc oba wa, że
pro jek ty nie są spój ne z za pi sa mi pro gra mo wy mi. We ry fi ka cja list pro jek tów klu czo -
wych prze bie ga ła dwu stop nio wo. Pierw szym eta pem by ła po wtór na ana li za list przez
in sty tu cje od po wie dzial ne za re ali za cję po szcze gól nych prio ry te tów, a na stęp nie Mi ni -
ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go prze ana li zo wa ło li sty na de sła ne przez po szcze gól ne
re sor ty. 

– Nie do kła da li śmy żad nych no wych pro jek tów do list – oświad czy ła mi ni ster Bień -
kow ska. – Uwol nio ne w wy ni ku we ry fi ka cji list środ ki zo sta ną prze zna czo ne na re ali za -
cję pro jek tów z list re zer wo wych lub na pro ce du rę kon kur so wą. Umiesz cze nie pro jek tu
na li ście pro jek tów klu czo wych nie ozna cza gwa ran cji uzy ska nia do fi nan so wa nia. Gwa -
ran cją do ta cji nie jest tak że pre -umo wa, a do pie ro  pod pi sa nie wła ści wej umo wy o do fi -
nan so wa nie. Miej sce na li ście pro jek tów klu czo wych ozna cza je dy nie, że pro jekt jest
waż ny dla stra te gii roz wo ju kra ju. 

Orien ta cyj na cał ko wi ta war tość po zo sta wio nych 433 pro jek tów wy no si 166,45 mld
zł, a sza cun ko wa war tość ich do fi nan so wa nia – 104,84 mld zł. Mi ni ster Elż bie ta Bień -
kow ska pod kre śli ła, że przy we ry fi ka cji list bra no pod uwa gę wy łącz nie kwe stie me ry -
to rycz ne. I tak we ry fi ku jąc li stę pro jek tów sek to ra ener ge tycz ne go spraw dza no przede
wszyst kim moż li wość ich wy ko na nia do 2015 r. Osta tecz nie w ra mach Prio ry te -
tu X „Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne, w tym dy wer sy fi ka cja źró deł ener gii” – Dzia -
ła nie 10.1 „Roz wój sys te mów prze sy ło wych ener gii elek trycz nej, ga zu ziem ne goi ro py naf to wej oraz bu do wa i prze bu do wa ma ga zy nów ga zu ziem ne go” zo sta ło 13
pro jek tów o cał ko wi tym kosz cie 9 955,21 mln zł i do fi nan so wa niu w wy so ko -
ści 2 737,68 mln zł na li ście pod sta wo wej i 7 na li ście re zer wo wej – od po wied -
nio 2 685,70 i 738,57 mln zł. Po usu nię ciu 2. pro jek tów z li sty pod sta wo wej i 8. z li sty
re zer wo wej do za go spo da ro wa nia zo sta ło 11,35 mln zł.

Na li ście pod sta wo wej jest m.in. pro jekt „Po łą cze nie elek tro ener ge tycz ne Pol ska– Li twa” o orien ta cyj nym kosz cie cał ko wi tym 2 485,00 mln zł (sza cun ko wa kwo ta do -
fi nan so wa nia – 683,38 mln zł). Za re ali za cję za pla no wa ne go na la ta 2010–2015 pro jek -
tu od po wie dzial ne są PSE Ope ra tor SA/PGE SA. Na li ście re zer wo wej jest pro jekt„Po łą cze nie elek tro ener ge tycz ne Pol ska – Sło wa cja” (650,00 mln zł, war tość do fi nan -
so wa nia – 178,75 mln zł). Okres re ali za cji 2010–2015, a in sty tu cją od po wie dzial ną rów -
nież są PSE Ope ra tor SA/ PGE SA.
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Elek trow nia w porcie w Bar ce lo nie, któ rej wła ści cie lem jest fir ma Gas Na tu ralSDG SA, zo sta nie wy po sa żo na w dwa sys te my GE STAG 109FB pra cu ją ce w cy klu
kom bi no wa nym. Oba bę dą się skła dać z tur bi ny ga zo wej GE Fra me 9FB, ge ne ra to ra
chło dzo ne go wo do rem, tur bi ny pa ro wej 109A HE AT (High Ef fi cien cy Ad van ced Tech -
no lo gy – za awan so wa na tech no lo gia wy so kiej wy daj no ści) oraz wy twor ni cy pa ry od zy -
sku ją cej cie pło. W jed nost kach tych zo sta nie za sto so wa ny tak że naj bar dziej za awan so -
wa ny układ spa la nia tlen ków azo tu o na zwie DLN 2.6+. Pa li wem głów nym bę dzie gaz
ziem ny, a za stęp czym – olej na pę do wy. 

Tur bi na Fra me 9FB jest jed ną z naj bar dziej za awan so wa nych na świe cie 50 Hz tur -
bin ga zo wych chło dzo nych po wie trzem i sta no wi naj now sze osią gnię cie w za kre sie
tech no lo gii kla sy F fir my GE. Urzą dze nia w tej tech no lo gii prze pra co wa ły łącz nie po -
nad 20 mln godz. na ca łym świe cie. Tur bi na pa ro wa 109A HE AT za pew nia więk szą wy -
daj ność niż stan dar do we tur bi ny pa ro we ty pu A. Tur bi na pa ro wa HE AT znaj du ją ca się
w jed nej z ir landz kich elek trow ni o mo cy 400 MW (tech no lo gia 109FA) prze kro czy ła
nie daw no licz bę 8 tys. godz. pra cy. Jest to po ziom, któ ry w bran ży uwa ża się za do wód
nie za wod no ści pro duk tu. Tur bi ny ga zo we prze zna czo ne do por tu w Bar ce lo nie zo sta ną
wy pro du ko wa ne przez za kła dy GE Ener gy we fran cu skim Bel fort. 

– Na si klien ci do sko na le zda ją so bie spra wę z wie dzy i umie jęt no ści na szych ze spo -
łów w Eu ro pie, a zwłasz cza z do sko na łej in te gra cji grup tech nicz nych i han dlo wych
w Bel fort i w Hisz pa nii, któ re w cią gu ostat nich lat zdo ła ły dzię ki te mu uzy skać wio dą cą
po zy cję na bar dzo kon ku ren cyj nym ibe ryj skim ryn ku ener ge tycz nym – po wie dział Ri car -do Cor do ba, wi ce pre zes GE Ener gy. – Ma jąc do dys po zy cji obec ne port fo lio wy daj nych
tur bin ga zo wych pro du ko wa nych w na szych za kła dach w Bel fort, w tym mo del 9F, mo -
że my za spo ko ić po trze by naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów.

Por to wa elek trow nia, o mo cy ok. 850 MW, bę dzie rów nież bez po śred nio po łą czo na
z re gio nal ną sie cią dys try bu cyj ną. No wy za kład jest klu czo wym ele men tem stra te gicz -
ne go pla nu fir my Gas Na tu ral, któ ry za kła da osią gnię cie po zio mu 5000 MW mo cy wy -
twa rza nej przez elek trow nie pra cu ją ce w cy klu kom bi no wa nym do 2010 r., kie dy to
elek trow nia w bar ce loń skim por cie ma zo stać od da na do użyt ku. Za kład za si li stre fę cu -
mo wa nia, dzię ki cze mu stat ki znaj du ją ce się w por cie uzy ska ją do stęp do ener gii elek -
trycz nej nie zbęd nej przy za ła dun ku i roz ła dun ku, bez po trze by uru cha mia nia sie ci prze -
sy ło wej. Roz wią za nie to za pew ni bar dziej sta bil ne za si la nie, ogra ni czy stra ty w sie ci
i po zwo li unik nąć emi sji za nie czysz czeń po cho dzą cych z pa liw tra dy cyj nie uży wa nych
przez sil ni ki po moc ni cze pod czas cu mo wa nia.

Fir ma GE Ener gy zre ali zu je pro jekt „pod klucz” (kon trakt EPC) oraz – na pod sta wie
od ręb nej umo wy – za pew ni ob słu gę eks plo ata cyj ną i kon ser wa cyj ną dla ukoń czo nej
elek trow ni przez okres co naj mniej 12 lat.

Zaawansowana
technologia klasy F

Rola jednostek wytwórczych
w procesie obrony
i odbudowy KSE

w zakresie regulacji
mocy i częstotliwości

Po mi mo wy sił ków ope ra to rów sys te mów elek tro ener ge tycz nych do cho dzi, jak wy -
ka zu ją sta ty sty ki, do co raz częst szych i po waż niej szych w skut kach awa rii sys te mo -
wych. Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska zor ga ni zo wa ła szko le -
nie dla służb tech nicz no -ru cho wych elek trow ni sys te mo wych i elek tro cie płow ni pt.„Ro la jed no stek wy twór czych w pro ce sie obro ny i od bu do wy KSE w za kre sie re -gu la cji mo cy i czę sto tli wo ści”, któ re od by ło się w War sza wie, w sie dzi bie PSE – Ope -ra tor S. A., 11 grud nia 2007 r. i 22 stycznia 2008 r. Za gad nie nia pre zen to wa ne by ły
przez spe cja li stów PSE -Ope ra tor S.A. i Ener go po miar Gli wi ce Sp. z o.o.

IGE iOŚ or ga ni zu jąc to szko le nie miała na dzie ję, że bę dzie ono przy czyn kiem
do uści śle nia i ujed no li ce nia od po wied nich unor mo wań w ska li UE, za po bie ga ją cych
awa riom sys te mo wym i zmniej sza ją cym ich kon se kwen cje.

Ener ge ty ka dla sie bie
i przy szło ści

W dniach 11–14 grud nia 2007 ro ku, w War sza wie, od by ła się VIII Kon fe ren cja Pro -ble my Ba daw cze Ener ge ty ki Ciepl nej, współ or ga ni zo wa na przez In sty tut Tech ni kiCiepl nej, Uczel nia ne Cen trum Ba daw cze Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska Po li -tech ni ki War szaw skiej oraz Fun da cję „Ener ge ty ka dla Sie bie i Przy szło ści”. Cy klicz na kon fe ren cja sta no wi fo rum, na któ rym śro do wi ska na uko we przed sta wia -ją, wy ni ki swo ich prac, głów nie pod ką tem moż li wo ści ich wdro że nia w prze my śle.Uczest ni czy ło w niej 130 osób, z cze go w oko ło 50% sta no wi li pra cow ni cy kra jo wychi za gra nicz nych uczel ni i ośrod ków ba daw czych, a 50% pra cow ni cy kra jo wych i za gra -nicz nych firm dzia ła ją cych w ob sza rze ener ge ty ki (elek trow nie, elek tro cie płow nie, wy -twór cy urzą dzeń itp.). Na kon fe ren cji wy gło szo no 76 re fe ra tów, z cze go 10 na se sjach ple nar nych, a 66 w se -sjach te ma tycz nych po świę co nych ba da niom eks plo ata cyj nym, mo de lo wa niu ma te ma -tycz ne mu pro ce sów fi zycz nych w ener ge ty ce, no wym tech no lo giom, za gad nie niomopty ma li za cyj nym, wy ko rzy sta niu bio ma sy i od pa dów, usu wa niu CO2, ryn ko wi ener gii,sys te mom cie płow ni czym, go spo dar ce sko ja rzo nej i trój ge ne ra cji.Przy go to wa ne na Kon fe ren cję re fe ra ty zo sta ły wy da ne w dwu to mo wym zwar tym,cy klicz nym wy daw nic twie Pra ce Na uko we Po li tech ni ki War szaw skiej s. Kon fe ren cje,z. 25/2007.Tra dy cyj nie już kon fe ren cja by ła spon so ro wa na przez prze mysł, w tym AL STOMPo land, BOT Elek trow nia Beł cha tów S. A., Vat ten fall He at Po land, Balc ke Dürr,CTBK Eko tech ni ka, Po li mex Mo sto stal S.A. – ZREW, Raf ko S. A., Trans i tion Tech -no lo gies S.A. Ja nusz Le wan dow ski
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Wie cha już wi si a pod ko niec lip ca fir ma UNI -
SERV od da do użyt ku chłod nię ko mi no wą w Elek -
trow ni Ła gi sza.

– UNI SERV to je dy na pol ska fir ma spe cja li zu ją ca
się w pro jek to wa niu i bu do wie chłod ni ko mi no wych
– nie odzow ne go ele men tu blo ku ener ge tycz ne go.
Dys po nu je my biu rem pro jek to wym, od po wied nią
tech no lo gią i spe cja li stycz nym sprzę tem do wzno sze -
nia po włok oraz wy so ko wy kwa li fi ko wa ną za ło gą,
któ ra po tra fi go ob słu gi wać. Re ali zo wa ny przez nas
pro jekt w Elek trow ni Ła gi sza wpi su je się w bo om
na ryn ku usług zwią za nych z mo der ni za cją i roz wo -
jem pol skiej ener ge ty ki. Pro du cen ci ener gii w Pol sce
pla nu ją sze ro ko za kro jo ne i ka pi ta ło chłon ne in we -
sty cje w sek tor ener ge tycz ny w związ ku z po stę pu ją -
cym nie do bo rem ener gii i de ka pi ta li za cją ist nie ją -
cych elek trow ni – mó wi Ar tur Ni zioł, pre zes Za rzą -
du UNI SERV Bu dow nic two Prze my sło we SA.

Bu do wa pierw szej w Pol sce od po nad 20 lat te go
ty pu in we sty cji roz po czę ła się we wrze śniu 2006 r.
Pra ce przy bu do wie płasz cza spół ka za koń czy ła
zgod nie z har mo no gra mem 20 grud nia 2007 r.
Płaszcz chłod ni jest kon struk cją z be to nu i sta li o wy -
so ko ści 133,2 m. Do je go bu do wy, któ ra trwa ła 139
dni przez 24 godz./do bę (na pla cu co dzien nie by ło
80 pra cow ni ków), zu ży to 6000 m3 be to nu i po -
nad 800 t sta li.

– Ta bu dow la to fak tycz nie ko los. Sa me słu py uko -
śne, na któ rych jest wzno szo ny płaszcz chłod ni ma -
ją 7,5 m wy so ko ści. Gru bość po wło ki chłod ni u pod -

sta wy (czy li nad słu pa mi) ma 70 cm a na gó rze już
tyl ko 18 cm. Od chy le nia od za pro jek to wa ne go
kształ tu wy no szą mak sy mal nie 3 cm. Za le ca li -

śmy 5 cm, zgod nie z nor ma mi jest to 10 cm – za tem
uzy ska li śmy ide al ny kształt – tłu ma czy pre zes UNI -
SE RVu. – Pro jekt wy ko na ła na sza spół ka za leż na:
biu ro pro jek to we Proj chłod Sp. z o. o., je dy ne pol skie
biu ro pro jek tu ją ce chłod nie ko mi no we.

Śred ni ca pier ście nia fun da men tu wy no si 98,9 m,
dol ne go pier ście nia po wło ki – 90,6 m, prze wę że nia
na wy so ko ści 95 m – 52,01 m, a wy lo tu – 55,08 m. 

– Chłod nia w Ła gi szy jest ak tu al nie naj więk szą
chłod nią w Pol sce. Jest ona pierw szą bu do wa ną
z ka na łem od pro wa dza ją cym spa li ny – pre cy zu je Ar -
tur Ni zioł. – W na szej dzia łal no ści przy sto so wa li śmy
już 2 chłod nie żel be to we w Elek trow ni Ja worz -
no III do pra cy z in sta la cją od siar cza nia spa lin
– czy li za mon to wa li śmy im w środ ku ta ki ka nał. Ak -
tu al nie mo der ni zu je my trze cią.

Wy ko na ny z la mi na tu ka nał od pro wa dza ją cy spa -
li ny ma śred ni cę 6 m, je go dłu gość od środ ka chłod -
ni do jej ścia ny to 43 m w li nii pro stej. Do chłod ni bę -
dzie wpro wa dzo ny pod ką tem 97° przez otwór
w ścia nie na wy so ko ści 17,1 m o śred ni cy 7,5 m.

Obec nie UNI SERV re ali zu je ko lej ny etap in we -
sty cji: mon taż urzą dzeń we wnętrz nych chłod ni, któ -
re go za koń cze nie jest pla no wa ne na 19 lip ca br. Bu -
do wa na chłod nia ko mi no wa jest in te gral ną czę ścią
pierw sze go na świe cie blo ku ener ge tycz ne go z ko -
tłem prze pły wo wym CFB. Elek trow nia Ła gi sza bę -
dzie mo gła spa lać wę giel ka mien ny z róż nych ko -
palń, a więc o róż no rod nym skła dzie, a tak że muł
wę glo wy. Chłod nia bę dzie speł nia ła nie tyl ko funk -
cje chło dzą ce, ale po słu ży rów nież do od pro wa dza -
nia od siar czo nych spa lin, dzię ki te mu no wy blok
ener ge tycz ny w Elek trow ni Ła gi sza nie bę dzie po -
trze bo wał kla sycz ne go, od dziel ne go ko mi na, co ob -
ni ża kosz ty in we sty cji.

Najwyższa chłodnia kominowa w Polsce

Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w I półroczu 2008 r.

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

L.p. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 19 styczeń 2008 IX Spotkanie Ingegracyjne Energetyków i Ciepłowników Hotel Marriott – Warszawa IGEiOŚ

2 22 styczeń 2008 Szkolenie pt. „Rola jednostek wytwórczych w procesie Warszawa, ul.Mysia 2 IGEiOŚ przy współpracy
obrony i odbudowy KSE w zakresie regulacji mocy PSE Operator S.A
i częstotliwości” oraz Energopomiar Sp. z o.o.

3 4–6 marzec 2008 XI Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX Targi Kielce Stoisko kolektywne – IGEiOŚ 

4 4 marzec  2008 VIII Konferencja pt. „Odnawialne źródła energii ENEX 2008” Targi Kielce IGEiOŚ wspólnie
z Targi Kielce Sp.z o.o.

5 31 marzec 2008 Szkolenie dot. zamówień publicznych Warszawa IGEOŚ przy współpracy z firmą
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.

6 23 kwietnia 2008 Szkolenie dot. zintegrowanego zarządzania Warszawa IGEOŚ przy współpracy z firmą
Hay Group

7 kwiecień 2008 III Konferencja pt. „Przyszłość energetyki na węglu” Zakopane IGEiOŚ 

8 12–16 maj 2008 II Misja Gospodarcza połączona z uczestnictwem Sankt Petersburg – Rosja IGEiOŚ wraz z Atlas Business Service
w VII Międzynarodowej Konferencji
„Nowoczesna energetyka”

9 13–15 maj 2008 II Międzynarodowe Targi Expopower 2008 Poznań Stoisko kolektywne – IGEiOŚ

10 13 maj 2008 Konferencja towarzysząca targom Expopower 2008 Poznań IGEiOŚ

11 maj 2008 III Konferencja „Optymalizacja kosztów w procesie Kamień Śląski IGEiOŚ przy współpracy 
wytwarzania energii elektrycznej” z El. Opole SA

12 28 maj 2008 II Konferencja „Polska elektroenergetyka – realia, problemy, Warszawa – NOT IGEiOŚ przy współpracy ze
dylematy” Stowarzyszeniem Polskich

Energetyków 

13 3–5 czerwiec 2008 Międzynarodowe Targi Power-Gen Europe ‘2008 – misja Mediolan – Włochy IGEiOŚ wraz z Proeko Business Travel
gospodarcza połączona ze zwiedzaniem ekspozycji Agency

14 4 czerwiec 2008 Spotkanie integracyjne – Walne Zgromadzenie Izby Warszawa IGEiOŚ

15 1–3 lipiec 2008 Międzynarodowe Targi i Konferencja COAL-GEN Europe EXPO XXI Warszawa PennWell Corporation we współpracy
z IGEiOŚ, Stoisko kolektywne
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IEA PRZE WI DU JE ISTOT NY WZROST
ZA PO TRZE BO WA NIA NA ENER GIĘ

Naj now sze wy da nie ra por tu „Outlo ok 2007” opra co wa ne go przezMię dzy na ro do wą Agen cję Ener gii (ang. In ter na tio nal Ener gy Agen cy,IEA), kon cen tru je się na pro ble mach ener ge tycz nych Chin i In dii orazna skut kach, ja kie nio są one dla świa ta. We dług sce na riu sza re fe ren cyj -ne go, na Chi ny i In die przy pad nie łącz nie 45% wzro stu świa to we go po -py tu na ener gię pier wot ną do ro ku 2030. Świa to we zu ży cie ener gii mię -dzy ro kiem 2005 a 2030 zwięk szy się praw do po dob nie o 50%. W struk -tu rze pa liw bę dą do mi no wa ły ro pa, gaz i wę giel. Skut kiem tych ten den -cji bę dzie dal szy glo bal ny wzrost emi sji dwu tlen ku wę gla po cho dzą ce goz wy twa rza nia ener gii, z 27 Gt w ro ku 2005 do 42 Gt w ro ku 2030 (57%). Do ro ku 2030 naj więk szej dy na mi ce pod le gać bę dzie wy ko rzy sta -nie „po zo sta łych źró deł od na wial nych”– rocz ny wzrost ich udzia łu mawy nieść 6,7%; ko lej ne miej sca zaj mą wę giel (2,2%), gaz (2,1%)i ener gia wo dy (2,0%). Wy ko rzy sta nie bio ma sy, od pa dów (1,4%), ro -py (1,3%) i ener gii ją dro wej (0,7%) bę dzie ro sło naj wol niej. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 12-11-2007
DO STA WY ENER GII ELEK TRYCZ NEJ

DLA EU RO PY ZA PEW NIO NE
DO RO KU 2015 

We dług opu bli ko wa nej 14 stycz nia przez UCTE, or ga ni za cję zrze -sza ją cą eu ro pej skich ope ra to rów sie ci prze sy ło wych, pro gno zy wy -star czal no ści na la ta 2008–2020 (ang. Sys tem Ade qu acy Fo re cast),na ob sza rze po łą czo nych sys te mów UCTE do sta wy ener gii elek trycz -nej za gwa ran to wa ne są do ro ku 2015. Sza cun ki uwzględ nia ją tyl ko teprzy szłe zdol no ści wy twór cze, któ rych bu do wa i wy ko rzy sta nie uwa -ża ne są za pew ne – wy ni ka ją ce z za cho waw cze go sce na riu sza roz wo -ju sys te mów. Je śli uwzględ nić rów nież uzgod nio ne dzia ła nia z za kre -su za rzą dza nia stro ną po py to wą (ang. de mand -si de ma na ge ment), wy -star czal ność mo cy wy twór czych za pew nio na bę dzie do 2017 ro ku.Zgod nie ze sce na riu szem za cho waw czym, aby za gwa ran to wać do -sta wy ener gii elek trycz nej do ro ku 2020 po trzeb ne bę dzie do dat ko -wo 50 GW mo cy wy twór czych. W przy pad ku sce na riu sza naj lep sze -go osza co wa nia, uwzględ nia ją ce go wszyst kie przy szłe in we sty cjew pro duk cję ener gii elek trycz nej, któ rych re ali za cja jest bar dzo praw -do po dob na, UCTE oce nia, że bez pie czeń stwo do staw za pew nio ne bę -dzie jesz cze po ro ku 2020.Wy star czal ność ge ne ra cji jest róż na w po szcze gól nych re gio nachUCTE. Zgod nie ze sce na riu szem za cho waw czym, w Eu ro pie Pół noc -no -Za chod niej (Fran cja, Niem cy, Bel gia, Ho lan dia, Luk sem burg, Au -stria i Szwaj ca ria), bez pie czeń stwo do staw jest nie za gro żo ne do ro -ku 2017. Utrzy ma nie ak tu al nej re zer wy mo cy wy ma ga ło bę dzie jed -nak in sta la cji oko ło 20 GW mo cy pro duk cyj nych do 2020 ro ku. W od -nie sie niu do pół noc no -wschod niej czę ści kon ty nen tu (Pol ska, Cze chy,Sło wa cja i Wę gry), wy star czal ność pro duk cji prze wi du je się do 2013-2014 ro ku, po dob nie jak w przy pad ku Pół wy spu Ibe ryj skie go. W Eu -ro pie Po łu dnio wo -Wschod niej bez pie czeń stwo do staw za pew nio nejest w stop niu mi ni mal nym, jed nak sy tu acja jest sta bil na i za po trze bo -wa nie na ener gię elek trycz ną do ro ku 2020 bę dzie po kry te. Na ob sza -rze obej mu ją cym Wło chy, Sło we nię i Chor wa cję do sta wy zbi lan su jąza po trze bo wa nie, je śli mo ce wy twór cze zwięk szo ne zo sta ną o 10 GW,a do dat ko wo pod ję te zo sta ną dzia ła nia po stro nie po py to wej ryn kui moż li wy bę dzie im port. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 21-01-2008

UMIAR KO WA NE PO STĘ PY
W DZIE DZI NIE ENER GE TY KI PAŃSTW

ASPI RU JĄ CYCH DO UE
6 li sto pa da Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła ra por ty o po stę piew ada pta cji do unij nych wy ma gań kra jów ne go cju ją cych wstą pie niedo Unii Eu ro pej skiej i po ten cjal nych kra jów kan dy du ją cych. Zgod niez oce ną Ko mi sji, spo śród państw -kan dy da tów naj le piej wy pa dłaChor wa cja, choć i w jej przy pad ku po trzeb ne są dal sze do sto so wa niaw za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej. Tur cja osią gnę ła pe wien po -stęp w im ple men ta cji pra wa ener ge tycz ne go, ale do pie ro pla nu je opra -co wa nie stra te gii do ty czą cej ener ge ty ki od na wial nej. By ła ju go sło -wiań ska Re pu bli ka Ma ce do nii do sto so wa ła le gi sla cję do ty czą cą we -wnętrz ne go ryn ku ener gii oraz ener ge ty ki od na wial nej, mu si jed nakjesz cze przy jąć wy ma ga ne re gu la cje w dzie dzi nie efek tyw no ści ener -ge tycz nej i za pew nić nie za leż ność re gu la to rów, stwier dzi ła Ko mi sja.W kra jach po ten cjal nie kan dy du ją cych do Unii Eu ro pej skiej (Al ba -nia, Bo śnia i Her ce go wi na, Czar no gó ra, Ser bia i Ko so wo) po stę pyoce nio no znacz nie go rzej, głów nie ze wzglę du na brak za pew nie nianie za wod no ści do staw ener gii elek trycz nej, nie do stat ki w in fra struk -tu rze ener ge tycz nej i lu ki w re gu la cjach praw nych. Uak tu al nio na wer sja ra por tów ma zo stać opu bli ko wa na je sie -nią 2008 ro ku. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 20-11-2007
STAN PRAC NAD TRZE CIM PA KIE TEM

LI BE RA LI ZA CYJ NYM
W związ ku z bra kiem po stę pu w roz mo wach do ty czą cych przed sta -wio nej przez Ko mi sję Eu ro pej ską pro po zy cji trze cie go pa kie tu dlaener ge ty ki, prze wod ni czą ca Unii Eu ro pej skiej w II po ło wie 2007 ro -ku Por tu ga lia zwró ci ła się do kra jów prze ciw nych roz dzia ło wi prze sy -łu i dzia łal no ści kon ku ren cyj nych – Fran cja, Niem cy, Au stria, Buł ga -ria, Cypr, Gre cja, Ło twa, Luk sem burg i Sło wa cja – o za pro po no wa nieroz wią zań al ter na tyw nych. Por tu ga lia za pro po no wa ła ze zwo le nie wy twór com ener gii elek -trycz nej na po sia da nie mniej szo ścio wych udzia łów w przed się bior -stwach prze sy łu pod wa run kiem, że nie bę dą oni mo gli wpły waćna de cy zje ope ra cyj ne (han dlo we). Wszyst kie za in te re so wa ne stro nysą zgod ne, że za sa dy do ty czą ce roz dziel no ści wła sno ścio wej po win nyzo stać sfor mu ło wa ne tak, aby za po bie ga ły wy pa cze niom na ryn ku we -wnętrz nym i że po win ny opie rać się na za ło że niu, że ruch sie cio wypro wa dzo ny bę dzie w spo sób nie za leż ny, co za gwa ran tu je nie za leż -ność de cy zji in we sty cyj nych.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 03-12-2007

PLAN STRA TE GICZ NYCH TECH NO LO GII
ENER GE TYCZ NYCH

3 grud nia mi ni stro wie Unii Eu ro pej skiej ds. ener ge ty ki po zy tyw nieusto sun ko wa li się do za pro po no wa ne go przez Ko mi sję Eu ro pej skąPla nu Stra te gicz nych Tech no lo gii Ener ge tycz nych (ang. Stra te gicEner gy Tech no lo gy). Re ali za cja pla nu ma do pro wa dzić do ob ni że niakosz tów pro duk cji tzw. „czy stej ener gii” i do ob ję cia przez prze mysłUnij ny przy wódz twa w za kre sie roz wo ju „zrów no wa żo nych” tech no -lo gii. We dług Ra dy, roz wój ener ge ty ki wy ma ga pro mo wa nia jużspraw dzo nych tech no lo gii oraz za awan so wa nia prac nad tech no lo gia -mi no wej ge ne ra cji. 

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



Ko mi sja Eu ro pej ska w swo jej pro po zy cji za sy gna li zo wa ła po -trze bę zwięk sze nia wy dat ków na ba da nia w dzie dzi nie ener ge ty kii za po wie dzia ła, że w przy szłym ro ku opra cu je kon cep cję fi nan so -wa nia roz wo ju tech no lo gii wy twa rza nia ener gii o ni skiej emi sjidwu tlen ku wę gla. 7. Pro gram Ra mo wy w za kre sie ba dań i roz wo jutech no lo gicz ne go oraz Pro gram ra mo wy na rzecz kon ku ren cyj no ścii in no wa cji, to głów ne na rzę dzia fi nan so wa nia ta kich ini cja tywprzez Unię – w oby dwu przy pad kach na stą pił znacz ny wzrost wy -dat ków na pra ce do ty czą ce ener ge ty ki. We dług Ra dy, pań stwaczłon kow skie „po win ny co naj mniej w ta kim sa mym stop niu zwięk -szyć swo je bu dże ty na ba da nia”, a po nad to „po pra wić ko or dy na cjędzia łań po dej mo wa nych przez ad mi ni stra cję rzą do wą, prze mysłi ośrod ki na uko we”. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 05-12-2007
PER SPEK TY WY DO TRZY MA NIA

PU ŁA PÓW EMI SJI NA ROK 2010
Nie któ re pań stwa Unii Eu ro pej skiej praw do po dob nie nie osią gnądo ro ku 2010 wią żą cych ogra ni czeń emi sji pod sta wo wych za nie -czysz czeń at mos fe rycz nych. Ostrze że nie ta kie za war to w ra por cie po -świę co nym zgod no ści dzia łań kra jów człon kow skich z dy rek ty wąw spra wie na ro do wych pu ła pów emi sji z ro ku 2001 (ang. Na tio nalEmis sion Ce ilings Di rec ti ve), opu bli ko wa nym w grud niu 2007 ro kuprzez Eu ro pej ską Agen cję Śro do wi ska (ang. Eu ro pe an Envi ron mentAgen cy). W dy rek ty wie okre ślo no wią żą ce li mi ty rocz nej emi sji w od nie sie -niu do dwu tlen ku siar ki, tlen ków azo tu, lot nych związ ków or ga nicz -nych i amo nia ku, ja kie po win ny zo stać speł nio ne do ro ku 2010. Wy -ma ga ona rów nież od państw człon kow skich przy go to wy wa nia spra -woz dań do ty czą cych emi sji w po szcze gól nych la tach oraz prze wi dy -wa nej emi sji na rok 2010. Ra port Eu ro pej skiej Agen cji Śro do wi skaza wie ra szcze gó ło we da ne do ty czą ce emi sji w ro ku 2005 oraz pro gno -zy na rok 2010. Da ne wy ko rzy sta ne w ra por cie po cho dzą z 25 kra jówUnii Eu ro pej skiej i do ty czą sta nu na 31 grud nia 2006 ro ku.Spo śród czte rech ro dza jów za nie czysz czeń ogra ni cze nie emi sjitlen ków azo tu wy da je się naj trud niej sze do osią gnię cia – je de na ściekra jów prze wi du je, że prze kro czy li mi ty, je śli nie po dej mie do dat ko -wych środ ków ogra ni cza ją cych emi sję. We dług Agen cji, łącz na emi -sja tlen ków azo tu w Unii Eu ro pej skiej w ro ku 2010 prze kro czy za pla -no wa ną war tość o 8%. W od nie sie niu do po zo sta łych trzech grup za -nie czysz czeń Unia utrzy ma się praw do po dob nie w gra ni cach łącz nychli mi tów. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 14-01-2008

NO WA DY REK TY WA W SPRA WIE
JA KO ŚCI PO WIE TRZA

11 grud nia Par la ment Eu ro pej ski za ak cep to wał pro jekt dy rek ty wyw spra wie ja ko ści po wie trza (ang. Air Qu ali ty Di rec ti ve). Za nimdy rek ty wa wej dzie w ży cie, mu si zo stać za twier dzo na przez Ra dęds. Śro do wi ska; prze gląd do ku men tu ma na stą pić przed ro -kiem 2013.Zgod nie z no wym pra wem pań stwa człon kow skie bę dą mu sia łyogra ni czyć emi sję czą stek sta łych PM2,5 do 25 µg/m3. Usta lo no, żewy ma ga nia po win ny zo stać speł nio ne do ro ku 2010, a w wy jąt ko wychprzy pad kach do koń ca 2015 ro ku. Dy rek ty wa wy ma ga ob ni że niado ro ku 2020 po zio mu na ra że nia na PM2,5 na ob sza rach miej skich– śred nio o 20% w sto sun ku do po zio mu z ro ku 2010. Po ro zu mie nieza war te po mię dzy Par la men tem a Ra dą za kła da do dat ko wo ob ni że niepo zio mu na ra że nia na PM2,5 na ob sza rach miej skich po ni żej 20µg/m3 do ro ku 2015. Je śli cho dzi o cząst ki sta łe PM10, to do trzy ma nie prze wi dzia nychdla nich war to ści gra nicz nych oka za ło się trud ne dla 26 spo śród 27państw człon kow skich. Dy rek ty wa prze wi du je, że ter mi ny speł nie niastan dar dów w tym za kre sie mo gą być od ro czo ne o co naj wy żej trzy la -

ta od jej wej ścia w ży cie (po ło wa ro ku 2011), pod wa run kiem peł ne gowdro że nia od no śnych prze pi sów praw nych, ta kich jak dy rek ty waw spra wie za po bie ga nia i kon tro li za nie czysz czeń prze my sło wych(ang. In du strial Pol lu tion Pre ven tion and Con trol Di rec ti ve) oraz pod -ję cia wszel kich wła ści wych środ ków ogra ni cza ją cych emi sję za nie -czysz czeń. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 09-01-2008
PRO PO ZY CJE KO MI SJI EU RO PEJ SKIEJ
OD NO ŚNIE ŹRÓ DEŁ OD NA WIAL NYCH
23 stycz nia Prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej Jo se Bar ro soprzed sta wił Par la men to wi Eu ro pej skie mu pro po zy cję tzw. „zie lo ne gopa kie tu” w za kre sie po li ty ki ener ge tycz nej i kli ma tycz nej, w tym pro -jekt no wej dy rek ty wy w spra wie od na wial nych źró deł ener gii. Ko mi sja pro po nu je okre śle nie dla po szcze gól nych państw Unij nychwią żą cych ce lów do ty czą cych udzia łu od na wial nych źró deł ener giiw bi lan sie ener ge tycz nym do ro ku 2020. Ce le po śred nie dla okre -sów 2011–2012, 2013–2014, 2015–2016 i 2017–2018 nie bę dą re -stryk cyj nie eg ze kwo wa ne, nie mniej, je śli ta ki cel nie zo sta nie osią -gnię ty, da ny kraj bę dzie zo bli go wa ny do pod ję cia do dat ko wych dzia -łań, któ re po zwo lą zre ali zo wać pier wot ny plan.Osią gnię cie w ska li Unii Eu ro pej skiej 20% udzia łu źró deł od na -wial nych w zu ży ciu ener gii ogó łem ozna cza wzrost ich wy ko rzy sta niao 11,5% w sto sun ku do obec ne go za po trze bo wa nia. Ko mi sja zde cy do -wa ła, że każ de z państw bę dzie mu sia ło zwięk szyć udział źró deł od na -wial nych o 5,75% ba zo wo, plus do dat ko wo o wskaź nik wy zna czo nyna pod sta wie war to ści PKB da ne go kra ju.Dy rek ty wa two rzy rów nież pod wa li ny dla eu ro pej skie go sys te muob ro tu zie lo ną ener gią, wy ko rzy stu ją ce go gwa ran cje po cho dze niaener gii, któ re go wdro że nie wa run ku je osią gnię cie za ło żo nych ce lówprzy naj niż szych kosz tach. Przy stą pie nie do sys te mu nie bę dzie ob li -ga to ryj ne. Po szcze gól ne kra je uzy ska ją moż li wość ogra ni cza nia han -dlu dla ochro ny swych ryn ków we wnętrz nych oraz fi zycz ne go im por -tu zie lo nej ener gii z kra jów trze cich.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 29-01-2008
SŁO WE NIA OKRE ŚLA PRIO RY TE TO WE

CE LE SWO JEJ PRE ZY DEN CJI
Na po sie dze niu Par la men tu Eu ro pej skie go 16 stycz nia, pre mierSło we nii Ja nez Janša przed sta wił za ło że nia dla prac zwią za -nych z prze wod nic twem Unii Eu ro pej skiej, któ re kraj ten roz po czął1 stycz nia.„Za pew nie nie bez pie czeń stwa, kon ku ren cyj no ści i zrów no wa żo -nych do staw ener gii jest na szym głów nym ce lem”, sta no wi ofi cjal nypro gram no wej pre zy den cji. Sło we nia bę dzie dą ży ła do jak naj szyb -sze go osią gnię cia po ro zu mie nia w spra wie wdro że nia pro po zy cji Ko -mi sji Eu ro pej skiej na rzecz dal szej li be ra li za cji we wnętrz nych ryn kówga zu i ener gii elek trycz nej, co ma po zwo lić wzmoc nić kon ku ren cjęi me cha ni zmy przy czy nia ją ce się do po pra wy bez pie czeń stwa do stawener gii. Zgod nie ze sta no wi skiem Sło we nii, Eu ro pa ma uni kal ną szan -sę, aby stać się li de rem i przy kła dem dla świa ta w prze ciw dzia ła niuzmia nom kli ma tycz nym. W związ ku z tym, ja ko prio ry te to we trak to -wa ne bę dą po li ty ka ochro ny kli ma tu i po li ty ka ener ge tycz na, w szcze -gól no ści w za kre sie uzgod nień do ty czą cych re duk cji emi sji ga zówcie plar nia nych, sys te mu han dlu emi sja mi i wy ko rzy sta nia od na wial -nych źró deł ener gii.Sło weń cy za mie rza ją kon ty nu ować roz mo wy z part ne ra mi spo zaUnii w spra wach zwią za nych z ener ge ty ką. Ce lem jest dy wer sy fi ka cjaźró deł ener gii i dróg ich do sta wy, a przez to po pra wa bez pie czeń stwaener ge tycz ne go. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 17-01-2008

Mag da le na Ryś -Prze szla kie wiczEPC S.A.
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