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• Czy bez pie czeń stwo ener ge tycz ne Pol ski – oprócz za gad nień
zwią za nych z dy wer sy fi ka cją do staw – bę dzie się opie rać o roz wój
wła snych za so bów su row co wych oraz no we tech no lo gie, w tym
np. ze ro emi syj ne tech no lo gie spa la nia wę gla, zga zo wa nie wę gla,
ewen tu al nie in ne in no wa cyj ne roz wią za nia?– Oczy wi ście, że tak. My ślę, że wdra ża nie al ter na tyw nych tech -no lo gii po zy ska nia pa liw i ener gii bę dzie jed nym z re ko men do wa -nych kie run ków re struk tu ry za cji sek to ra pa li wo wo -ener ge tycz ne -go. Jed nak o wy bo rze tej, czy in nej tech no lo gii za wsze po wi niende cy do wać ra chu nek eko no micz ny, któ ry z ko lei uwzględ niać mu -si kosz ty ochro ny śro do wi ska. Bio rąc pod uwa gę na sze kra jo weza so by wę gla, su ro wiec ten jesz cze dłu go po zo sta nie klu czo wymele men tem bez pie czeń stwa i nie za leż no ści ener ge tycz nej Pol ski.Po nad to chciał bym przy po mnieć, że w związ ku z ko niecz no ściąogra ni cze nia emi sji za nie czysz czeń bę dzie my wspie rać roz wójczy stych tech no lo gii wę glo wych. Je ste śmy za in te re so wa niumiesz cze niem na te re nie Pol ski jed nej mo że dwóch in sta la cji de -mon stra cyj nych wy chwy tu i ma ga zy no wa nia dwu tlen ku wę glazlo ka li zo wa nych przy du żych elek trow niach. Bę dzie my chcie lirów nież roz wi jać in ne tech no lo gie słu żą ce do pro duk cji ga zu i pa -liw płyn nych z wę gla oraz tech no lo gie sy ner gii wę glo wo -ją dro -wej, któ re po zwo lą na zrów no wa żo ne wy ko rzy sta nie wę gla.

• W związ ku z eu ro pej skim pro gra mem ener ge tycz nym
„3 x 20” po ja wia ją się opi nie, iż wy eks plo ato wa na tech nicz nie
– opar ta głów nie na wę glu – kra jo wa elek tro ener ge ty ka nie spro -
sta re żi mo wi „3 x 20”, co mo że na wet spo wol nić nasz roz wój go -
spo dar czy?– Jest to w tej chwi li przed mio tem ana liz. War to przy tym pa mię -tać, że sek tor ener ge tycz ny jest od po wie dzial ny za po nad 50 proc.kra jo wych emi sji dwu tlen ku wę gla. Mię dzy in ny mi z te go po wo -du re ali za cja za mie rzeń Unii w za kre sie zrów no wa żo ne go roz wo -ju bę dzie sta no wić dla nas po waż ne wy zwa nie. Chciał bym pod kre -ślić, że 3 x 20 nie są ce la mi na ro do wy mi. Są to ce le dla ca łej UE,a spo sób roz dzia łu zo bo wią zań po mię dzy po szcze gól ne kra jeczłon kow skie jest obec nie przed mio tem uzgod nień w ra machwspól no ty. Ze swo jej stro ny, chcę pod kre ślić, że rząd ne go cju jącna fo rum UE bę dzie dą żył do te go, aby wkład Pol ski w re ali za cjęce lów UE uwzględ niał spe cy fi kę na sze go kra ju, w szcze gól no ścipo ziom roz wo ju go spo dar cze go, struk tu rę zu ży cia pa liw pier wot -nych, zróż ni co wa nie wa run ków na tu ral nych, do tych cza so we wy -peł nia nie przez nasz kraj zo bo wią zań mię dzy na ro do wych, a tak żeist nie ją cy po ten cjał tech nicz no -eko no micz ny. My ślę, że nie zwy kleistot ne jest, aby re ali za cja ce lów na stę po wa ła w eko no micz nieopła cal ny spo sób.

• Ogło szo ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską pa kiet ener ge tycz no -
-kli ma tycz ny za wie ra wie le pro po zy cji, któ re mo gą skut ko wać dla
na sze go kra ju ne ga tyw nie. Czy i na ile te oba wy są uza sad nio ne,
i czy bę dzie ze stro ny mi ni ster stwa go spo dar ki de ter mi na cja, aby

zo sta ły uwzględ nio ne jed nak in ne pro po zy cje za pi sów w przy go -
to wy wa nej osta tecz nej wer sji do ku men tu?– Re ali za cja zo bo wią zań w za kre sie zrów no wa żo ne go roz wo jubę dzie sta no wić wy zwa nie dla pol skiej go spo dar ki. Obec nie opra -co wu je my sta no wi sko Pol ski do pro po zy cji Ko mi sji Eu ro pej skiej,któ re zo sta ły za war te we wspo mnia nym pa kie cie ener ge tycz no --kli ma tycz nym. Bę dzie ono pre zen to wa ne przez pol skich przed -sta wi cie li pod czas prac w ra mach Unii Eu ro pej skiej. Już dziś zgła sza my pierw sze za strze że nia ana li tycz ne w dys ku -sjach z Ko mi sją na te mat te go pa kie tu. Naj wię cej wąt pli wo ściwzbu dza ją pro po zy cje do ty czą ce wpro wa dze nia mię dzy na ro do -we go han dlu świa dec twa mi po cho dze nia ener gii z OZE oraz me -cha ni zmu roz dzia łu upraw nień do emi sji CO2.Uwa żam rów nież, że wspól no to wy han del zie lo ny mi cer ty fi ka -ta mi po wi nien być moż li wy je dy nie w przy pad ku osią gnię cia nad -wyż ki przez da ny kraj. Me cha nizm ta ki jest po trzeb ny, aby za po -biec sy tu acji, w któ rej kra je mniej za moż ne, mo gły by nie wy peł nićna ło żo nych na nie zo bo wią zań ilo ścio wych. Je śli cho dzi o kwe stie zmian w eu ro pej skim sys te mie han dluemi sja mi oraz po dzia łu zo bo wią zań do ty czą cych re duk cji emi sjiCO2 wio dą cą ro lę od gry wa tu Mi ni ster Śro do wi ska. Mi ni ster stwoGo spo dar ki ma sze reg uwag do pro po zy cji Ko mi sji Eu ro pej skiej.Na szym zda niem m. in. sze ro kie za sto so wa nie sys te mu au kcyj ne -go mo że spo wo do wać, że du że, bo ga te pod mio ty bę dą uprzy wi le -jo wa ne w moż li wo ści za ku pu upraw nień. Róż ni ce w moż li wo ściza ku pu tych upraw nień do pro wa dzą z ko lei do za kłó ce nia wa run -ków kon ku ren cyj no ści wśród wy twór ców ener gii elek trycz nejoraz do zja wisk spe ku la cyj nych na ryn ku han dlu upraw nie nia miLi czy my, że na sze pro po zy cje spo tka ją się ze zro zu mie niemi zo sta ną uwzględ nio ne w pro po no wa nych dy rek ty wach.

• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• W pierw szym pro jek cie roz dzia łu upraw -
nień do emi sji CO2 re sort ob ciął ener ge ty ce li -
mi ty bar dziej niż in nym bran żom. Tłu ma czył
Pan, że sta ło się tak po nie waż ener ge ty ka nic
nie zro bi ła w za kre sie in we sty cji słu żą cych
ochro nie śro do wi ska, a prze cież na te in we sty -
cje w la tach 90. wy da ła 10 mld USD. Bran ża ta
ca ły czas się mo der ni zu je, a z dru giej stro ny są
ta kie, np. ce men to wa nie, któ re otrzy ma ły
o ok. 50% wię cej niż po trze bo wa ły. Dru gi pro -
jekt nie co le piej po trak to wał ener ge ty kę, ale też
nie jest do brze.

– Nie by ło by pro ble mu, gdy by śmy otrzy ma li
od Unii ta ki li mit, o ja ki wy stę po wa li śmy, bo
prze cież – przy po mnij my – chcie li śmy mieć
pra wo do emi sji 288 mln ton CO2 rocz nie, a do -
sta li śmy 208,5 mln t, czy li o po nad 26% mniej.
Ta ka by ła de cy zja Ko mi sji Wspól not Eu ro pej -
skich z dnia 26 mar ca 2007 r.

Bar dzo trud no dzie lić coś, cze go jest za ma ło
i nie ma moż li wo ści za spo ko je nia rosz czeń każ -
de go z uczest ni ków sys te mu han dlu emi sja mi.
Bez wzglę du na przy ję tą me to do lo gię za wsze
ktoś bę dzie nie za do wo lo ny. Uzna łem, że nie jest
spra wie dli we od bie ra nie wszyst kim li mi tów
w jed na ko wym stop niu, bo są bran że, któ re na -
praw dę zro bi ły mnó stwo dla po pra wy efek tyw -
no ści i ogra ni cze nia emi sji dwu tlen ku wę gla, na -
to miast ener ge ty ka do czo łów ki nie na le ży. Tu
wciąż ist nie ją re zer wy, środ ki tech nicz ne po zwa -
la ją ce na zmniej sze nie emi sji. W ta kiej sy tu acji
trze ba więc by ło zde cy do wać się na in ne roz wią -
za nie i wła śnie ta kie – na gra dza ją ce w pew nym
stop niu naj le piej mo der ni zu ją cych się – za pro po -
no wa li śmy. Oka za ło się jed nak, że ten pro jekt
roz po rzą dze nia nie zo stał za ak cep to wa ny.
• No wła śnie – zgło szo no wie le za strze żeń.
– Do pro jek tu roz po rzą dze nia wpły nę ło

ok. 200 uwag, któ rym uważ nie się przyj rze li -
śmy i prze ana li zo wa li śmy je. Prze ciw ko
KPRU -1 pro te sto wa ło też Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki i nie by ło szans, by Ra da Mi ni strów za ak -
cep to wa ła pro jekt. W no wym pro jek cie roz dzia -
łu upraw nień do emi sji, któ ry za pre zen to wa li -
śmy do spo łecz nych kon sul ta cji, zna la zły się
więc nie co in ne war to ści przy zna ne po szcze gól -
nym bran żom. Ener ge ty ka wy raź nie zy ska ła, bo
elek trow nie za wo do we otrzy ma ły pra wo
do emi sji 105 mln t CO2 za miast 94 mln t,
a elek tro cie płow nie za wo do we 26,5 mln t, za -
miast 22,2 mln t.
• Czy po praw ki, wpro wa dzo ne do pro jek tu

po uzgod nie niach mię dzy re sor to wych i opi -
niach ze bra nych w kon sul ta cjach, są du że?

– Ge ne ral nie nie są to zna czą ce zmia ny – po za
pa ro ma wy jąt ka mi ra czej „ko sme tycz ne” re tu sze.
Da je się sły szeć gło sy, że ogra ni cze nie li mi tów
spo wo du je za ha mo wa nie roz wo ju nie któ rych
branż, ale nie zga dzam się z tym twier dze niem.
Po pierw sze – mniej sze od spo dzie wa nych li mi ty
w ener ge ty ce i ko niecz ność ku po wa nia upraw -
nień na wol nym ryn ku po win ny dzia łać na za kła -
dy do pin gu ją co, w kie run ku uno wo cze śnia nia in -
sta la cji. Po dru gie – pro szę spoj rzeć na da ne
z 2005 r.: w wie lu przy pad kach, w róż nych ga łę -
ziach, przy zna ne li mi ty są wyż sze, niż rze czy wi -
sta emi sja CO2, ja ka wów czas mia ła miej sce. Pro -
blem i spe cy fi ka Pol ski po le ga na tym, że 96%
ener gii jest uzy ski wa ne ze spa la nia wę gla i trud no
to zmie nić, ale na przy kład, je śli cho dzi o roz wią -
za nia tech nicz ne, moż na stop nio wo wpro wa dzać
tur bi ny ga zo wo -pa ro we, któ re ma ją o 60% mniej -
szą niż z wę gla emi sję CO2 na jed nost kę ener gii.
Jed nak jesz cze raz pod kre ślam, że dzie li my to co
do sta li śmy, a do sta li śmy za ma ło.
• A ja kie jest sta no wi sko re sor tu od no śnie

„Pa kie tu kli ma tycz no -ener ge tycz ne go” Ko mi -
sji Eu ro pej skiej?

– To bar dzo am bit ny plan, któ ry jest zresz tą
po pie ra ny przez wie le bo ga tych państw Unii,
jed nak ma ją cych ener ge ty kę opar tą na in nych
niż wę giel źró dłach. Przy po mnij my pod sta wo -
we za ło że nia, po da ne w ubie głym ro ku: kra je
unij ne po win ny do 2020 r. o 20% zmniej szyć
emi sję ga zów cie plar nia nych do at mos fe ry
w sto sun ku do 1990 r., zwięk szyć śred ni udział
od na wial nych źró deł ener gii do 20% i zmniej -
szyć zu ży cie ener gii o 20%. Dla każ de go pań -
stwa UE wy zna czo no te raz osob ne ce le. W Pol -
sce do 2020 r. aż 15% ener gii ma po cho dzić
z od na wial nych źró deł (np. z elek trow ni wia tro -
wych). Ko mi sja pro po nu je też, że by od 2013 r.
dzia ła ją ce w Unii elek trow nie mu sia ły ku po wać
na au kcjach wszyst kie upraw nie nia do emi sji
CO2, co zmu si ło by je do in we sto wa nia w now -
sze tech no lo gie. Dla Pol ski bę dzie to sza le nie
trud ne, by nie po wie dzieć – nie wy ko nal ne w tak
krót kim cza sie bez ob ni że nia pro duk cji i pro te -
stu je my prze ciw ko przy ję ciu ta kie go roz wią za -
nia, We dług na szych wy li czeń, obo wią zek ku -
po wa nia wszyst kich ze zwo leń na au kcjach
ozna czał by do dat ko we 5 mld eu ro kosz tów dla
pol skie go sek to ra ener ge tycz ne go, a to skut ko -
wa ło by wzro stem ce ny prą du w 2013 r. o co naj -
mniej 50–70%. Dla te go chce my, by no wi człon -
ko wie UE zo sta li po trak to wa ni w wy jąt ko wy
spo sób, uwzględ nia ją cy róż ni ce w roz wo ju go -
spo dar czym po szcze gól nych kra jów Unii.

• A ja kie ma my szan se na spro sta nie wy mo -
gom UE od no śnie do ilo ści ener gii uzy ski wa -
nej ze źró deł od na wial nych? 

– Pięt na ście pro cent to bar dzo du żo, cho ciaż
– zda niem wie lu fa chow ców – do osią gnię cia.
Dzi siaj udział OZE wy no si u nas ok. 7%, ale
trze ba pod kre ślić, że dla ca łej Unii za ło żo no
udział ener gii ze źró deł od na wial nych na po zio -
mie 20%, a obec nie wy no si on mniej wię -
cej 8,5%. Bę dzie my ba zo wać na ener gii wia tro -
wej i na bio ma sie, czy li od pa dach drzew nych,
sło mie a tak że ro śli nach ener ge tycz nych. Po -
win no po wstać wię cej plan ta cji ta kich ro ślin.
Oczy wi ście trze ba bę dzie po czy nić wie le in we -
sty cji np. znacz nie roz bu do wu jąc far my wia tro -
we i sie ci prze sy ło we.
• A co z ener ge ty ką ją dro wą?
– To nie jest roz wią za nie. Bu do wa nie elek -

trow ni ją dro wej trwa bar dzo dłu go i – je śli ma to
być obiekt no wo cze sny, speł nia ją cy naj wyż sze
stan dar dy w za kre sie bez pie czeń stwa – jest nie -
zmier nie kosz tow ne. Po za tym elek trow nia ją -
dro wa w ogra ni czo nym stop niu, bo tyl ko
w ok. 10%, za spo koi po trze by ener ge tycz ne
kra ju. Mo im zda niem znacz nie ko rzyst niej jest
wy dać te pie nią dze na sys te my oszczę dza ją ce
ener gię, na zwięk sze nie efek tyw no ści wy ko rzy -
sta nia tej ener gii ja ką wy twa rza my, bo tu jest
mnó stwo do zro bie nia. Efek tyw ność ener ge -
tycz na na szych elek trow ni wy no si ok. 33-35%,
pod czas gdy no wo cze sne elek trow nie na Za cho -
dzie osią ga ją na wet 43–44%.

Uwa żam, że trze ba dą żyć do jak naj więk sze go
zróż ni co wa nia źró deł ener gii, co na pew no po -
cią ga za so bą wie le kosz tów, zwią za nych z nie -
zbęd ny mi in we sty cja mi. Trud no te raz po wie -
dzieć, czy uda nam się ten cel osią gnąć, jest wie -
le gło sów scep tycz nych, ale mu si my bar dzo się
sta rać. To jest ko niecz ne, je że li chce my nie tyl ko
spro stać wy ma ga niom unij nym i nie na ra żać się
na ka ry, lecz tak że – pa trząc sze rzej – wal czyć ze
zmia na mi kli ma tu, co jest dziś nie zbęd ne i bar -
dzo po waż nie na świe cie trak to wa ne.
• Dzię ku ję za roz mo wę.

Trzeba zróżnicować
źródła energii

Z prof. MACIEJEM NOWICKIM, ministrem środowiska,
rozmawia Jerzy Bojanowicz



CENY WĘGLA

•Czy jest ja kaś po li ty ka rzą du od no śnie cen wę -
gla dla ener ge ty ki? Czy ce ny wę gla po win ny być
uwol nio ne czy re gu lo wa ne i dlacze go?

– Już od kil ku na stu lat rząd nie kształ tu je cen
wę gla. De cy zje do ty czą ce kształ to wa nia cen –
zgod nie z za sa da mi go spo dar ki ryn ko wej oraz

obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi – po dej mu ją za rzą dy
po szcze gól nych spół ek. Za rów no przed się bior stwa
ener ge tycz ne, jak i gór ni cze funk cjo nu ją na za sa -
dach biz ne so wych w wa run kach wol ne go ryn ku
i kon ku ren cji. W ta kiej sy tu acji re gu lo wa nie cen
wę gla sta wia ło by w uprzy wi le jo wa nej po zy cji jed -
ną z wy mie nio nych grup przed się bior ców.
• Czy moż li wa jest in ge ren cja wła ści cie la

w usta la nie cen?
– Mi ni ster Go spo dar ki, spra wu ją cy nad zór wła -

ści ciel ski nad spół ka mi wę glo wy mi, nie ma pod -
staw praw nych do in ge ro wa nia w kształ to wa nie
cen wę gla. Przed się bior stwa gór ni cze wy do by wa -
ją ce wę giel ka mien ny to spół ki ak cyj ne, nie pod le -
ga ją ce bez po śred niej kon tro li Mi ni stra Go spo dar -
ki. To od dzia łań i de cy zji za rzą dów po szcze gól -
nych spół ek za le ży, czy da na spół ka bę dzie ren tow -
na i przy no si ła zy ski.

Ceny węgla dla elektroenergetyki

Nie ma podstaw prawnych

do ingerowania

w kształtowanie cen węgla

– mówi Eugeniusz Postolski,

wiceminister gospodarki



Z
e spół Elek trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin S.A. jest dru gim co
do wiel ko ści kra jo wym pro du cen tem ener gii elek trycz nej otrzy my -
wa nej z wę gla bru nat ne go i do star cza na ry nek oko ło 10 proc. wy -
twa rza nej w kra ju ener gii elek trycz nej. Łącz na moc tam za in sta lo -

wa na wy no si ak tu al nie 2512 MW (łącz nie z no wym blo kiem w Elek trow -
ni Pąt nów II).

Po cząt ki
Sta no wi je den z czo ło wych wzor ców so cja li stycz nej in du stria li za cji.

De cy zja o bu do wie w oko li cach Ko ni na pierw szej w Pol sce elek trow ni
opa la nej wę glem bru nat nym za pa dła w Mi ni ster stwie Gór nic twa i Ener ge -
ty ki w grud niu 1949 ro ku. W ma ju 1953 ro ku Mi ni ster Gór nic twa i Ener -
ge ty ki po wo łał przed się bior stwo pań stwo we pn. „Elek trow nia Ko nin
w bu do wie”, a w mar cu 1958 ro ku na stą pi ła syn chro ni za cja pierw sze go
tur bo ze spo łu kon den sa cyj ne go o mo cy 55 MW.

Dla po łu dnio wo -wschod niej Wiel ko pol ski prze ło mo we zna cze nie go -
spo dar cze mia ło od kry cie, w 1957 ro ku, wę gla bru nat ne go ok. 10 km
od Tur ku. W grud niu 1958 ro ku za pa dła de cy zja o bu do wie, w tych oko -
li cach, ko pal ni od kryw ko wej wę gla bru nat ne go, a w sierp niu 1960 ro ku
o bu do wie elek trow ni z mo cą za in sta lo wa ną 480 MW i moż li wo ścią jej
roz bu do wy do 720 MW. Bu do wę Elek trow ni Ada mów roz po czę to
w kwiet niu 1962 ro ku, a pierw szy blok ener ge tycz ny po łą czo no z kra jo -
wą sie cią w grud niu 1964 ro ku. Bu do wę Elek trow ni „Pąt nów” roz po -
czę to w kwiet niu 1964 ro ku, a pod ko niec wrze śnia 1967 ro ku pierw szy
blok o mo cy 200 MW zo stał prze ka za ny do eks plo ata cji. W grud niu 1969
ro ku na stą pi ło za koń cze nie bu do wy Elek trow ni Pąt nów, któ ra osią gnę ła
moc 1200 MW. Ze wzglę du na ko niecz ność szyb kie go wpro wa dze nia do -
dat ko wej mo cy do kra jo we go sys te mu ener ge tycz ne go, tuż po za koń cze -
niu in we sty cji pn. Elek trow nia Pąt nów, przy stą pio no do bu do wy dwóch
blo ków ener ge tycz nych po 200 MW w Elek trow ni Pąt nów II. In we sty cja
za koń czo na zo sta ła w 1974 ro ku. Elek trow nia Pąt nów osią gnę ła
moc 1600 MW.

Po łą cze nie
W kwiet niu 1970 ro ku trzy elek trow nie utwo rzy ły je den or ga nizm go -

spo dar czy o na zwie Ze spół Elek trow ni Pąt nów -Ada mów -Ko nin. Sie dzi bą
no we go przed się bior stwa od po cząt ku by ła Elek trow nia „Pąt nów”. W ów -
cze snym cza sie Ze spół był naj więk szym w kra ju za kła dem pro du ku ją cym
ener gię elek trycz ną. Su ma rycz na moc jed no stek prą do twór czych wy no si -
ła 2783 MW, co sta no wi ło 15 pro cent mo cy kra jo wych elek trow ni za wo -
do wych. Bar dzo waż ną da tą w hi sto rii ko niń skiej ener ge ty ki jest 31 grud -
nia 1994 ro ku. Wów czas to, de cy zją Mi ni stra Prze my słu i Han dlu, na stą -
pi ło prze kształ ce nie Przed się bior stwa Pań stwo we go Ze spół Elek trow ni
Pąt nów -Ada mów -Ko nin w jed no oso bo wą spół kę Skar bu Pań stwa. 

Od 1995 ro ku w Spół ce trwa ją in ten syw ne przy go to wa nia do re struk tu -
ry za cji or ga ni za cyj nej i prze kształ ceń ka pi ta ło wo -wła sno ścio wych. Roz -
po czy nał się dłu go trwa ły i żmud ny, pi lo ta żo wy pro ces, w któ rym ZE
„PAK” SA wy stę po wał w ro li li de ra pry wa ty za cji pol skiej ener ge ty ki za -
wo do wej.

Pry wa ty za cja
We wrze śniu 1997 ro ku Mi ni ster Skar bu Pań stwa za pro sił do ro ko wań

wszyst kie pod mio ty za in te re so wa ne na by ciem ak cji ZE „PAK” SA.
W stycz niu 1998 ro ku przy znał wy łącz ność ne go cja cyj ną Gru pie Ka pi ta -
ło wej Elek trim SA, a na prze ło mie stycz nia i lu te go przed sta wi cie le
Elek tri mu SA i związ ków za wo do wych ZE „PAK” SA uzgod ni li i na stęp -
nie pa ra fo wali Pa kiet Gwa ran cji So cjal nych Pra cow ni ków ZE
„PAK” SA. 30 mar ca 1999 ro ku pod pi sa no umo wę sprze da ży ak cji Spół -
ki po mię dzy Skar bem Pań stwa a Kon sor cjum Elek tri mu SA. Na mo cy te -
go do ku men tu Elek trim SA stał się po sia da czem 20 pro cent ak cji ZE
„PAK” SA. W rok póź niej, zgod nie z umo wą trans ak cyj ną, Gru pa Elek -

trim SA pod wyż szy ła ka pi tał ak cyj ny do 104 052 000 zł. In we stor stra te -
gicz ny po sia dał wów czas 38,46 pro cent ak cji, a Ze spół Elek trow ni Pąt -
nów -Ada mów -Ko nin SA stał się waż nym ogni wem ener ge tycz nej dzia -
łal no ści Elek trim SA. 

Przy go to wa ny i prze pro wa dzo ny pro ces pry wa ty za cji ZE „PAK” SA
po zwo lił na: 
• za pew nie nie roz wo ju i mo der ni za cji spół ki po przez do pływ ka pi ta łu

nie zbęd ne go dla pro wa dze nia pro gra mu roz wo ju,
• uzy ska nie wyż szej wia ry god no ści kre dy to wej,
• utrzy ma nie miejsc pra cy w ko niń sko -tur kow skim kom plek sie pa li -

wo wo -ener ge tycz nym,
• za pew nie nie do cho dów lo kal nych,
• za pew nie nie ak tyw no ści go spo dar czej w re gio nie,
• uzy ska nie moc nej po zy cji na ryn ku ener gii elek trycz nej,
• za pew nie nie przy cho dów dla bu dże tu Pań stwa,
• uwłasz cze nie za ło gi ZE „PAK” SA po przez stwo rze nie moż li wo ści

nie od płat ne go ob ję cia pa kie tu 15% ak cji,
• pod wyż sze nie ka pi ta łu za kła do we go,
• peł ną re ali za cję Pa kie tu Gwa ran cji So cjal nych.

Re struk tu ry za cja
W 1992 ro ku opra co wa ny zo stał w przed się bior stwie do ku ment, na pod -

sta wie któ re go prze wi dy wa no wej ście fir my we wstęp ną fa zę re struk tu ry -
za cji. Przy ję to, że pro ces ten po wi nien:
• umoż li wić do sto so wa nie struk tu ry or ga ni za cyj nej do za dań wy ni ka -

ją cych z no we go Pra wa ener ge tycz ne go oraz za ło żeń ryn ku ener gii
elek trycz nej – za rów no w za kre sie ryn ku sys te mo we go jak i lo kal ne -
go,
• za pew nić do sto so wa nie struk tu ry or ga ni za cyj nej do no wych za dań

zwią za nych z pry wa ty za cją przed się bior stwa,
• za gwa ran to wać spraw ną re ali za cję pro gra mu re kon struk cji tech -

nicz nej,
• wpły nąć na po pra wę spraw no ści za rzą dza nia przed się bior stwem

oraz roz li cza nia kie row ni ków od po wie dzial nych za okre ślo ne od cin -
ki dzia łal no ści,
• za pew nić pod wyż sze nie ja ko ści świad czo nych usług,
• do pro wa dzić do uprosz cze nia struk tu ry or ga ni za cyj nej,
• uła twić pro ces we ry fi ka cji ka dry kie row ni czej pod ką tem przy dat -

no ści – wpro wa dze nie za trud nie nia kon trak to we go dla sta no wisk
kie row ni czych,
• za pew nić ob ni że nie kosz tów wła snych po przez wy dzie le nie spół ek

z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią (ra cjo na li za cja za trud nie nia,
oczysz cze nie struk tu ry z funk cji po moc ni czych).
Dzia ła nia re struk tu ry za cyj ne w ZE „PAK” SA prze pro wa dzo ne zo sta ły

na dwóch płasz czy znach. Jed na z nich to do sto so wa nie spół ki do wa run -
ków ryn ko wych, co ozna cza ło ko niecz ność utwo rze nia ko mó rek or ga ni za -
cyj nych, umoż li wia ją cych w więk szym stop niu do sto so wa nie przed się -
bior stwa do po trzeb oto cze nia. Dru ga płasz czy zna od no si ła się do do sto -
so wa nia za kre su dzia łal no ści do po sia da ne go po ten cja łu i wy ma gań oto -
cze nia, co ozna cza ło ko niecz ność wy dzie le nia czę ści dzia łal no ści w po sta -
ci spół ek za leż nych. W efek cie tych dzia łań po wsta ły no we, za leż ne spół -
ki ser wi so we, w któ rych ZE PAK SA po sia da stu pro cen to wy udział wła -
sno ścio wy. Są to:
• Przed się bior stwo Re mon to we „PAK SER WIS” Sp. z o.o., któ re za -

pew nia cią głą dys po zy cyj ność re mon to wą, wy ko nu je ro bo ty warsz ta to -
we, pro wa dzi kon ser wa cję urzą dzeń, a tak że dzia łal ność han dlo wą w za -
kre sie ob ro tu ma te ria ła mi i czę ścia mi za mien ny mi. 
• Przed się bior stwo Ser wi su Au to ma ty ki i Urzą dzeń Elek trycz nych

„EL PAK” Sp. z o.o., po wo ła ne do eks plo ata cji i wy ko naw stwa re mon -
tów ukła dów au to ma ty ki, ste ro wa nia, za bez pie czeń i po mia rów, a tak że
świad cze nia usług w za kre sie do radz twa tech nicz ne go. 
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• Przed się bior stwo Usług Trans por to wych „TRANS PAK” Sp. z o.o.,
świad czą ce usłu gi w za kre sie trans por tu oso bo we go i to wa ro we go, a tak -
że usłu gi sprzę to we i na praw cze. 
• Przed się bior stwo Usług So cjal nych „AS PAK” Sp. z o.o., któ re pro -

wa dzi kom plek so wą ob słu gę so cjal no -by to wą, ad mi ni stru je obiek ta mi
i te re na mi bę dą cy mi wła sno ścią ZE PAK SA, pro wa dzi dzia łal ność ga -
stro no micz ną i klu bo wą oraz ad mi ni stru je Za kła do wym Fun du szem
Świad czeń So cjal nych.
• Ser wis Ochro ny Osób i Mie nia „OCHRO NA PAK” Sp. z o.o., świad -

czą ce usłu gi ochro ny osób i mie nia oraz kon wo ju je war to ści pie nięż ne
i przed mio ty war to ścio we. 
W skład Gru py Ka pi ta ło wej wcho dzi po nad to wcze śniej spry wa ty zo wa -

ny Ośro dek Szko le nio wo -Wy po czyn ko wy pod na zwą Ho tel „Ener ge -
tyk” Sp. z o. o., któ ry or ga ni zu je wcza sy, se mi na ria, przy ję cia, usłu gi ka -
te rin go we.

Wy dzie le nie ze struk tur ZE „PAK” SA no wych pod mio tów i prze nie sie -
nie do nich dzia łal no ści usłu go wo -re mon to wej wy ma ga ło pod ję cia klu -
czo wych de cy zji co do gra nic po dzia łu re ali zo wa nych do tąd funk cji oraz
okre śle nia no wych za sad funk cjo no wa nia po szcze gól nych ob sza rów w ra -
mach gru py ka pi ta ło wej. W wy ni ku prze pro wa dzo nej re struk tu ry za cji or -
ga ni za cyj nej osią gnię to na stę pu ją ce efek ty:
• de cen tra li za cję po dej mo wa nia de cy zji,
• po głę bia ją cą się spe cja li za cję,
• sys te ma tycz ne roz sze rza nie ofer ty kie ro wa nej do klien tów spo za

gru py ka pi ta ło wej ZE „PAK” SA,
• ogra ni cze nie kosz tów,
• zwięk sze nie efek tyw no ści go spo da ro wa nia,
•moż li wość szyb kie go re ago wa nia na zmia ny w oto cze niu, re gu la -

cjach w za kre sie ener ge ty ki, sty mu lo wa nie sprze da ży,
• stwo rze nie no wo cze sne go sys te mu za rzą dza nia fi nan sa mi wraz

z pod sys te mem wcze sne go ostrze ga nia (con tro ling),
• wpro wa dze nie no wo cze sne go sys te mu mo ty wa cyj ne go,
• brak zwol nień gru po wych.

Re ali za cja w ZE „PAK” SA pry wa ty za cji i re struk tu ry za cji po zwa la
na po ka za nie ko rzy ści z prze pro wa dzo nych pro ce sów – za rów no dla za ło -
gi, re gio nu, ja k i kra ju. War to na to miast prze ana li zo wać sy tu ację, w któ rej
za nie cha no by re ali za cji tych skom pli ko wa nych i trud nych dzia łań. Bez
nich na stą pi ła by za rów no de ka pi ta li za cja ko niń skiej ener ge ty ki, jak i ca łe -
go sek to ra wy do byw cze go w tym re gio nie. 

Po nad trzy dzie sto let ni okres pro duk cyj ny Elek trow ni „Pąt nów”, stan
tech nicz ny urzą dzeń, no we wy ma ga nia ochro ny śro do wi ska oraz efek tyw -
niej sze wy ko rzy sta nie ko niń skich za so bów wę gla bru nat ne go spo wo do -
wa ły, że w ro ku 1996 przy stą pio no do prac przy go to waw czych, zmie rza -
ją cych do re kon struk cji elek trow ni. Krok mi lo wy na stą pił w lu tym 1996
ro ku – Wal ne Zgro ma dze nie Ak cjo na riu szy za twier dzi ło „Pro gram re -
kon struk cji ZE „PAK” SA”. Już w 1997 ro ku Pion Roz wo ju roz po czął
je go re ali za cję od wdra ża nia Pro jek tu Pąt nów II. Pra ce przy go to waw cze
we szły w de cy du ją cą fa zę w 2000 ro ku. 

Pąt nów II
W mar cu br. na stą pi ło za koń cze nie bu do wy i od da nie do ru chu blo ku

ener ge tycz ne go o mo cy 474 MW w Elek trow ni Pąt nów II. To pierw sza tak
du ża in we sty cja w kra jo wej ener ge ty ce od wie lu lat. Bu do wa Pąt no -
wa II trwa ła od 3 stycz nia 2002 ro ku i kosz to wa ła oko ło 550 mln eu ro.
Naj więk si do staw cy to kon sor cjum Al stom -Ra fa ko, od po wie dzial ne
za pro duk cję i do sta wę ko tła oraz Al stom Po wer, któ re do star czy ło tur bi -
nę. Du ży kon trakt zre ali zo wa ła Ra ci bor ska Fa bry ka Ko tłów – In sta la cję
Od siar cza nia Spa lin. 

Blok 464 MW w Elek trow ni Pąt nów II jest pierw szą jed nost ką prą do -
twór czą na pa ra me try nad kry tycz ne pa ry w Kra jo wym Sys te mie Elek tro -
ener ge tycz nym. Cha rak te ry zu je się wy so ką spraw no ścią ener ge tycz -
ną: 44,0 proc. brut to i 41,0 proc. net to. Moc blo ku net to na szy nach 400 kV
przy tem pe ra tu rze wo dy chło dzą cej 20°C to 440 MW. Rocz na pro duk cja
ener gii elek trycz nej brut to pla no wa na jest na po zio mie 3,3 TWh, a net -
to 3,1 TWh. Za kła da się wy so ką dys po zy cyj ność blo ku (94 proc. w la tach
z re mon tem śred nim i 91,3 proc. w co szó stym ro ku z re mon tem ka pi tal -

nym). Blok przy go to wa ny jest do spa la nia 3, 22 mln ton wę gla bru nat ne -
go w cią gu ro ku.

Pro jekt bu do wy blo ku ener ge tycz ne go w Elek trow ni Pąt nów II od sa me -
go po cząt ku za kła dał, że bę dzie to jed nost ka speł nia ją ca naj ostrzej sze wy -
ma ga nia pra wa pol skie go i Unii Eu ro pej skiej za rów no pod ką tem ochro ny
wód, at mos fe ry, jak i gle by. Jed nost ka zo sta ła wy po sa żo na w in sta la cje,
któ re słu żą ochro nie śro do wi ska przy rod ni cze go. Naj waż niej sze to:
• In sta la cja Od siar cza nia Spa lin (IOS) pra cu ją ca wg mo krej me to dy wa -

pien nej – naj sku tecz niej sze usu wa nie SO2 ze spa lin. Su row cem do wy -
twa rza nia za wie si ny sor ben tu dla IOS bę dzie mącz ka ka mie nia wa pien -
ne go, a pro duk ty koń co we to pul pa gip so wa (o za war to ści wo dy ok. 50
proc.), po pierw szym stop niu od wod nie nia w hy dro cy klo nach oraz gips
(o za war to ści wo dy ok. 10 proc.), po dru gim stop niu od wod nie nia, trans -
por to wa ny sys te mem po daj ni ków do ma ga zy nu bu fo ro we go gip su
z ukła dem za ła dun ku na wa go ny ko le jo we i sa mo cho dy. Pod pi sa ne zo -
sta ły umo wy z Do li ną Ni dy (spół ka na le żą ca do gru py Atlas) i La far ge
Gips Pol ska na sprze daż gip su i je go dal szą prze rób kę w in sta la cji wy -
bu do wa nej przez Do li nę Ni dy obok Elek trow ni Pąt nów I i Pąt nów II. 
• In sta la cja od py la nia spa lin wy po sa żo na w dwa elek tro fil try kom pak to -

we, jed no sek cyj ne, czte ro stre fo we o po zio mym prze pły wie spa lin. Stę -
że nie py łu za elek tro fil trem wy no si 50 mg/m3n. Sku tecz ność od py la nia
spa lin 99,8–99,93 proc. Spa li ny są na stęp nie oczysz czo ne z py łu w IOS.
Osta tecz nie, na wy lo cie z ko mi na, stę że nie py łu wy nie sie 30 mg/m3n.
• In sta la cja pier wot nej re duk cji tlen ków azo tu, gdzie wy ma ga na emi sja

NOx po ni żej 200 mg/m3n jest osią ga na po przez za in sta lo wa nie
– na dwóch po zio mach – dysz po wie trza gór ne go (OFA) oraz pal ni ków
ni sko emi syj nych. 
W ce lu ochro ny akwe nów eks plo ato wa nych dla po trzeb no we go blo ku

(ka na ły i je zio ra), pro wa dzo ny jest ich sys te ma tycz ny mo ni to ring che -
micz ny i ter micz ny, któ ry po zwa ła oce nić stan bio lo gicz ny i ja kość wo dy.
Na wszyst kich obiek tach ukła du chło dze nia za ło żo na jest sieć re pe rów
kon tro l no -po mia ro wych. 

Wy so kość ko tłow ni no we go obiek tu wy no si oko ło 116 me trów, wy so -
kość ko mi na 150 m, wy so kość blo ku – 116 m, ko cioł wa ży 26 tys. ton,
a po zo sta łe ele men ty kon struk cyj ne i urzą dze nia 24 tys. ton. Do od siar cza -
nia zu ży wa się rocz nie 70 tys. ton sor ben tu. Ze spół Elek trow ni Pąt nów -
-Ada mów -Ko nin, w skład któ re go wcho dzi Pąt nów II, przy go to wu je się
do ko lej nej in we sty cji – Ra da Nad zor cza ZE „PAK” SA w dniu 18 lu te -
go 2008 r. pod ję ła uchwa łę w spra wie mo der ni za cji Elek trow ni Pąt nów I.
Ra da za po zna ła się z kon cep cją i pro jek tem tech nicz nym mo der ni za cji
oraz upo waż ni ła za rząd spół ki do kon ty nu owa nia prac zmie rza ją cych
do prze pro wa dze nia in we sty cji, któ rej war tość ma wy nieść ok. 3 mld zł.

Do daj my, iż obec nie w pol skiej ener ge ty ce trwa ją pra ce bu dow la ne
dwóch blo ków du żej mo cy: 460 MW w Elek trow ni Ła gi sza (wcho dzą cej
w skład Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go), któ ry ma być od da ny
do eks plo ata cji w 2009 ro ku oraz blok o mo cy 833 MW w Elek trow ni Beł -
cha tów, któ re go uru cho mie nie pla no wa ne jest w 2010 ro ku. W opi nii wie -
lu przed sta wi cie li elek tro ener ge ty ki, aby w przy szło ści unik nąć kło po tów
z bra kiem ener gii elek trycz nej, co ro ku po win ny być od da wa ne jed nost ki
o mo cy ok. 800–1000 MW.
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Elek trow nie osią ga ją ce pa ra me try nad kry tycz ne da ją na dzie ję
wszyst kim tym, któ rzy oba wia ją się, że w przy szło ści ener gii elek -
trycz nej mo że w Pol sce za brak nąć. Sta no wią też roz wią za nie pro ble -
mu emi sji ga zów cie plar nia nych, a co za tym idzie co raz su row szych

norm do ty czą cych cią głe go ob ni ża nia li mi tów dwu tlen ku wę gla emi -
to wa ne go do at mos fe ry. Blo ki nad kry tycz ne są du żo bar dziej wy daj -
ne, jed no cze śnie pro du ku ją mniej szko dli wych ga zów. 

Przy szłość pol skiej ener ge ty ki

Jed nak jak na ra zie Pol ska mo że po chwa lić się jed ną ta ką elek trow -
nią. Dwie są w trak cie re ali za cji. – Sta no wią przy szłość pol skiej ener -
ge ty ki. Nie tyl ko są wy daj niej sze pod wzglę dem uzy ska nej mo cy, lecz
tak że bar dziej eko no micz ne w eks plo ata cji i eko lo gicz ne – za pew nia

Pąt now ska in we sty cja ma szcze gól ne zna -
cze nie dla kra jo wej go spo dar ki. Moc blo ku
ener ge tycz ne go za pro jek to wa na zo sta ła na
464 MW. Jest to pierw sza i jak na ra zie je dy -
na elek trow nia w Pol sce, osią ga ją ca pa ra me -
try nad kry tycz ne, opa la na wę glem bru nat -
nym.

Wię cej ener gii,
mniej spa lin

Co waż ne, wy so ka spraw ność wy twa rza -
nia ener gii idzie w pa rze z eko lo gią. Jest to
moż li we wła śnie dzię ki wy so kiej wy daj no -
ści blo ku ener ge tycz ne go. O wie le niż sza jest
na to miast emi sja do at mos fe ry szko dli wych
ga zów, m.in. dwu tlen ku wę gla. To z ko lei
jest rów nież wy ni kiem wy po sa że nia jed nost -
ki w sze reg in sta la cji, ma ją cych na ce lu
ochro nę śro do wi ska, m.in. in sta la cję od siar -
cza nia spa lin. – Dzię ki te mu znacz nie zre du -
ko wa na zo sta je emi sja nie bez piecz nych tlen -
ków siar ki, szko dzą cych przy ro dzie, za gra ża -
ją cych lu dziom i zwie rzę tom. Od siar cza nie
spa lin od by wa się me to dą mo krą wa pien ną,
któ ra da je po nad 95 proc. sku tecz no ści – za -
pew nia Piotr Ka raś, kie row nik ze spo łu pro -
mo cji pro duk tu Fa bry ki Ko tłów RA FA -
KO S.A., fir my któ ra za pro jek to wa ła i wy -
ko na ła ta ką in sta la cję dla Pąt no wa II. To
rów nież je den z pro duk tów, sta no wią cy spe -
cjal ność ra ci bor skie go przed się bior stwa.
W po dob ne in sta la cje, za pro jek to wa ne i wy -
ko na ne przez spół kę wy po sa żo nych zo sta ło
już wie le elek trow ni i elek tro cie płow ni
w Pol sce.

No wo wy bu do wa ny blok zo stał wy po sa żo -
ny tak że w in sta la cję od py la nia spa lin, kto rej
sku tecz ność jest nie mal stu pro cen to wa, in sta -
la cję pier wot nej re duk cji tlen ków azo tu oraz
che micz ny i ter micz ny mo ni to ring akwe nów
wod nych, eks plo ato wa nych na po trze by
elek trow ni.

Bę dzie moc niej
Ra ci bor ska spół ka by ła jed nym z pię ciu

pod wy ko naw ców głów nych in we sty cji.
Na po trze by re ali za cji prac za wią za ła kon sor -
cjum z fir mą Al stom Po wer, wspól nie z któ -
rą za pro jek to wa ła i wy ko na ła je den z naj waż -
niej szych ele men tów elek trow ni – ko cioł
BB 1345. – To pierw sze te go ty pu przed się -
wzię cie, w któ rym wy stę po wa li śmy ja ko
współ re ali za tor ca łe go pro ce su bu do wy ko tła
na pa ra me try nad kry tycz ne. Li czy my na to, że
po zre ali zo wa niu Pąt no wa bę dzie my w sta nie
ro bić to sa mo dziel nie, być mo że już za naj -
bliż szych kil ka lat – mó wi Wie sław Ró żac ki,
Pre zes Za rzą du i Dy rek tor Ge ne ral ny RA FA -
KO S.A. War tość prac zre ali zo wa nych przez
spół kę przy bu do wie Pąt no wa II to oko ło 61
mln eu ro.

Ko lej na te go ty pu in we sty cja, w któ rej RA -
FA KO S.A. bie rze udział ja ko kon sor cjant
pro wa dzo na jest w Beł cha to wie, gdzie po -
wsta je blok ener ge tycz ny o mo cy nie mal
dwu krot nie więk szej.

Wspól ny wy si łek
Ge ne ral nym Wy ko naw cą in we sty cji był

naj pierw Elek trim -Me ga dex S.A., póź niej
SNC LA VA LIN Pol ska Sp. z o.o. Oprócz te -
go w pra cach nad bu do wą blo ku ener ge tycz -
ne go w Pąt no wie II uczest ni czy ło kil ka dzie -

siąt róż nych firm. Syn chro ni za cja wszyst kich
dzia łań by ła nie la da sztu ką. Wspól ny wy si -
łek przy niósł efek ty już w lip cu 2006 r., pod -
czas pierw szej pró by ci śnie nio wej ko tła. Nie
stwier dzo no wów czas żad nych nie szczel no -
ści, co przy te go ty pu re ali za cjach zda rza się
nie zwy kle rzad ko. – To spo ry suk ces, któ ry
bar dzo nas cie szy. Jest on przede wszyst kim
za słu gą ekip mon ta żo wych. Nie mniej świad -
czy o tym, że po szcze gól ne ele men ty ko tła zo -
sta ły przez nas do brze za pro jek to wa ne i wy -
ko na ne – do da je Piotr Ka raś.

40 lat minęło
De cy zja o roz bu do wie Elek trow ni Pąt nów

i zwięk sze niu jej mo cy za pa dła pod ko niec
mar ca 1968 r. W nie mal że 40 lat po tym wy -
da rze niu, 29 lu te go 2008 r., od by ła się uro -
czy stość z oka zji za koń cze nia bu do wy blo ku
ener ge tycz ne go 464 MW w Elek trow ni Pąt -
nów II. Uczest ni czy li w niej po li ty cy, m.in.
Mi ni ster Skar bu Pań stwa Alek san der Grad,
biz nes me ni, przed sta wi cie le władz sa mo rzą -
do wych oraz licz ni go ście.

W cią gu wie lu lat re ali za cja in we sty cji nie -
jed no krot nie sta ła pod zna kiem za py ta nia, jak
choć by w po ło wie 2002 r., kie dy to ban ki wy -
po wie dzia ły umo wę kre dy to wą. Pra ce zo sta -
ły wstrzy ma ne na ko lej ne trzy la ta. Był to
spo ry cios dla wszyst kich wy ko naw ców.
– Re ali za cja kon trak tu zo sta ła prze rwa na.
Trze ba by ło oce nić kosz ty kon ser wa cji
i ewen tu al nych na praw ele men tów, któ re
przez te la ta na ra żo ne by ły na wa run ki at -
mos fe rycz ne. Ko niecz na by ła no wa wy ce na
prac przed pod pi sa niem no we go kon trak tu.
– wspo mi na Pio tra Ka raś z RA FA KO S.A.

Prze rwa ne pra ce ru szy ły po now nie
w 2005 r. Wy ko na na w na stęp nym ro ku
pierw sza pró ba ci śnie nio wa zo sta ła prze pro -
wa dzo na mie siąc wcze śniej niż prze wi dy wał
po cząt ko wy har mo no gram. Pod czas jed nej
z wie lu prób ru cho wych blok osią gnął moc
o po nad 10 MW więk szą od no mi nal nej.
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Ekologiczny gigant
War ta ok. 550 mln eu ro bu do wa no we go
blo ku ener ge tycz ne go w Pąt no wie II do -
bie gła koń ca. To pierw sza te go ty pu in -
we sty cja, zre ali zo wa na w Pol sce, za rów -
no pod wzglę dem wy so ko ści na kła dów
fi nan so wych jak i mo cy prą do twór czej.

Nadzieja w nadkrytycznych parametrach

Nie tak daw no uro czy ście ob cho dzo no od da nie do użyt ku
pierw szej w Pol sce elek trow ni o pa ra me trach nad kry tycz nych.
Tym cza sem trwa ją już pra ce nad in we sty cją nie mal że dwu krot -
nie po tęż niej szą.

Uro czy ste prze cię cie wstę gi i od da nie do użyt ku
blo ku ener ge tycz ne go 464 MW – 29 lu te go 2008 r.
(zdj. RA FA KO S.A.)



Wie sław Za błoc ki, kie row nik ze spo łu pra cow ni pro jek to wych ko -
tłów w Fa bry ce Ko tłów RA FA KO S.A. z Ra ci bo rza, uczest ni czą cej
w re ali za cji zle ceń bu do wy ko tłów na pa ra me try nad kry tycz ne na te -
re nie ca łej Eu ro py.

Eu ro pej ski stan dard
W Elek trow ni Beł cha tów po wsta je blok ener ge tycz ny o mo cy

858 MW na pa ra me try nad kry tycz ne pa ry. – Bę dzie to naj więk sza
jed nost ka w Pol sce. Tym -
cza sem na za cho dzie Eu -
ro py to już ra czej stan -
dard – przy zna je Wie -
sław Ró żac ki, Pre zes
Za rzą du i Dy rek tor Ge -
ne ral ny RA FA KO S.A.,
któ re jest jed nym z wy -
ko naw ców głów nych
beł cha tow skiej in we sty -
cji. W kon sor cjum z fir -
mą Al stom Po wer Bo iler
ma za za da nie wy ko na -
nie ca łej wy spy ko tło wej,
czy li ko tłow ni i elek tro -
fil tra. 

Do za dań ra ci bor skiej
spół ki na le ży tak że za -
pro jek to wa nie, zbu do -
wa nie i mon taż in sta la cji
od siar cza nia spa lin, któ ra
za po bie ga prze do sta wa -
niu się do at mos fe ry
szko dli wych sub stan cji.
Jest sku tecz na w po -
nad 95 proc. 

Cen ne do świad cze nie
Nie po raz pierw szy fir my współ pra cu ją ze so bą. Wspól nie zre ali zo -

wa ły już bu do wę elek trow ni o pa ra me trach nad kry tycz nych w Pąt no -
wie. – Dzię ki te mu na sza fir ma zdo by ła do świad cze nie i re fe ren cje, któ -
re bę dzie my mo gli wy ko rzy stać w przy szło ści przy pro jek tach blo ków
na pa ra me try nad kry tycz ne re ali zo wa nych przez nas sa mo dziel nie – do -
da je pre zes. 

War tość prac re ali zo wa nych przez RA FA KO S.A. w Beł cha to wie to
ok. 200 mln eu ro. Zgod nie z pla nem prze ka za nie blo ku do eks plo ata -
cji ma na stą pić pod ko niec 2010 r.

Eu ro pej ski po ten cjał
W trak cie re ali za cji jest jesz cze je den, tym ra zem pra wie dwu krot -

nie mniej szy blok ener ge tycz ny na pa ra me try nad kry tycz ne w Elek -
trow ni Ła gi sza. Wszyst kie trzy w su mie be dą w sta nie wy two rzyć
5 proc. kra jo we go za po trze bo wa nia na ener gię.

Już te raz ra ci bor ska spół ka uczest ni czy w bu do wie dwóch jed no -
stek na pa ra me try nad kry tycz ne o mo cy 1100 MW każ da. Przy go to -
wu je się do prac nad kil ko ma in ny mi, mniej szy mi, m.in. 820 MW
i 750 MW. Wszyst ko na po trze by ryn ku nie miec kie go. – Je ste śmy
naj więk szym w Eu ro pie pro du cen tem ko tłów. Na wet 40 proc. eu ro pej -
skie go po ten cja łu w wy twa rza niu ko tłów na pa ra me try nad kry tycz ne
sku pio nych jest w na szej fir mie. RA FA KO to jed na z tych pol skich ma -
rek, któ re roz po zna wa ne są na ca łym świe cie – mó wi z du mą pre zes
Ró żac ki.
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Pa ra me try nad kry tycz ne blo ku ozna cza ją wy so ką je go spraw ność
ener ge tycz ną. To wią że się z mniej szym zu ży ciem pa li wa, a co
za tym idzie ob ni że niem emi sji do at mos fe ry szko dli wych sub stan -
cji, m.in. dwu tlen ku wę gla, tlen ków siar ki i azo tu.

Ha la pro duk cyj na – pro duk cja ob ro to we go pod -
grze wa cza po wie trza (zdj. RA FA KO S.A.)

Ha la pro duk cyj na – pro duk cja mo du łów ko tła do
spa la nia od pa dów (zdj. RA FA KO S.A.)

Reguły k/Warszawy, Al. Jerozolimskie 280
tel. 022 723 63 26, fax 022 723 41 49

ASMET jest jed nym z naj więk szych w Pol sce
przed się biorstw ofe ru ją cych kom plek so wą ob -
słu gę w za kre sie do staw ele men tów złącz nych
dla bu dow nic twa, ener ge ty ki, pe tro che mii oraz
prze my słu ma szy no we go.

Ofe ru je my wy ro by śru bo we:

• we dług norm:
PN, DIN, ISO, EN, AN SI oraz ry sun ków,
• w kla sach wy trzy ma ło ści:

4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9,
• wy ko na ne ze sta li wę glo wych i sto po wych:

nie rdzew nych, kwa so od por nych i ża ro od por -
nych, sta li w stan dar dzie ASTM,
• z gwin ta mi me trycz ny mi i ca lo wy mi, o za ry sie:

trój kąt nym, tra pe zo wym, kwa dra to wym,
• cyn ko wa ne gal wa nicz nie, ognio wo, da cro me -

ty zo wa ne i in ne.

Po sia da my sys tem za rzą dza nia ja ko ścią zgod ny
z wy ma ga nia mi nor my PN -EN ISO 9001: 2001
oraz Dy rek ty wy PED 97/23/WE.

www.asmet.com.pl
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W
od po wie dzi na za pro sze nie skie ro wa ne do wy twór ców
ener gii i do staw ców urzą dzeń dla sek to ra przez Eu ro pej -
ską Plat for mę Czy stych Tech no lo gii Wę glo wych
(ZEP), PKE S.A. ja ko je dy na pol ska fir ma pod ję ła ini cja -

ty wę udzia łu w spo tka niu z Ko mi sa rzem Pie balg sem, od po wie -
dzial nym w Ko mi sji Eu ro pej skiej za ener ge ty kę. Ce lem spo tka nia
by ło m.in.:
• przed sta wie nie po zy tyw ne go, nie mniej wa run ko we go sta no wi ska

prze my słu w za kre sie pro mo cji tech no lo gii usu wa nia CO2 ze spa -
lin i je go geo lo gicz ne go skła do wa nia,
• pre zen ta cja ocze ki wań i re ko men da cji ZEP w za kre sie wspar cia fi -

nan so we go i wdro że nia pro gra mu bu do wy 10–12 du żych in sta la -
cji de mon stra cyj nych.
W dniu 23.01.2008 r. Ko mi sja Eu ro pej ska prze sła ła do Par la -

men tu Eu ro pej skie go i Ra dy pro jekt tzw. „eko lo gicz ne go pa kie -
tu”, obej mu ją ce go kil ka dy rek tyw, któ rych wdro że nie wy ty czy
roz wój ener ge ty ki w Eu ro pie po rok 2050 i jest szcze gól nie re -
stryk cyj ne dla ener ge ty ki wę glo wej. Pa kiet ten zo stał przy ję ty
przez par la ment en tu zja stycz nie, nie ste ty dla nas, i zna lazł się
na szyb kiej ścież ce le gi sla cyj nej, aby go przy jąć do koń ca I kwar -
ta łu 2009 r. W ra mach pa kie tu prze ka za no Par la men to wi pro jekt
Dy rek ty wy CCS (usu wa nie CO2 ze spa lin i je go geo lo gicz ne skła -
do wa nie), któ ry w po łą cze niu z uzu peł nie nia mi w Dy rek ty -
wie 2001/80 (LEP) mo że spo wo do wać, iż wszyst kie blo ki, któ re
m.in. od po ło wy 2010 ro ku uzy ska ją po zwo le nie na bu do wę bę dą
mu sia ły speł niać wa ru nek go to wo ści do póź niej sze go uzu peł nie -
nia o in sta la cję wy chwy ty wa nia i mieć gwa ran cję bez piecz ne go
skła do wa nia CO2. W prak ty ce ozna cza to, że ma my dwa la ta
na uzy ska nie ta kie go po zwo le nia na bu do wę, w któ rym ten wa ru -
nek nie bę dzie jesz cze obo wią zy wał.

W mo men cie, gdy no we prze pi sy wej dą w ży cie przez kil ka ko -
lej nych lat nie zo sta nie roz po czę ta bu do wa żad ne go no we go blo ku
wę glo we go, szcze gól nie w Pol sce, po nie waż ta go to wość (Cap tu re
Re ady ness) ozna cza m. in.:
• ko niecz ność prze nie sie nia Dy rek ty wy do pol skie go pra wa,
• ko niecz ność okre śle nia przez pań stwo miejsc bez piecz ne go,

pod ziem ne go skła do wa nia CO2,
• uzy ska nie ak cep ta cji lo kalne go spo łe czeń stwa, co nie bę dzie

ła twiej sze niż przy bu do wie elek trow ni ją dro wej,
• bu do wę in fra struk tu ry trans por tu CO2,
• nie zna ną ni ko mu skom pli ko wa ną pro ce du rę po zy ski wa-

nia po zwo leń na skła do wa nie i eks plo ata cję miejsc skła do -
wa nia,
• opra co wa nie oce ny wpły wu eks plo ata cji miejsc skła do wa nia

na oto cze nie,
• two rze nie za bez pie czeń fi nan so wych przez ope ra to rów,
• ko niecz ność uzy ska nia opi nii Ko mi sji Eu ro pej skiej dla czę ści

tych do ku men tów,
• nie uza sad nio ne kosz ty dla in we sto rów, w przy pad ku, gdy bę -

dzie obo wią zy wał wa ru nek go to wo ści do do bu do wa nia w póź -
niej szym cza sie in sta la cji wychwytywania CO2 (po trze ba 2 ra -
zy wię cej miej sca, po tem trze ba wy mie nić m.in. tur bi nę i część
ko tła).
W trak cie spo tka nia z ko mi sa rzem Pie balg sem przed sta wio no:
• pi smo przed sta wi cie li prze my słu (wy twór cy ener gii, do staw cy

urzą dzeń, sek tor ga zu i ro py), w któ rym okre ślo no, iż:
– do tych czas, we wcze snej fa zie przy go to wa nia tech no lo gii CCS

prze mysł za in we sto wał już ok. 300 mln Eu ro,

– w ra mach pro gra mu bu do wy in sta la cji de mon stra cyj nych CCS
in we sto rzy pla nu ją za an ga żo wa nie na po zio mie 11 mld Eu ro
do r. 2015,

• do ku ment przy go to wa ny przez ZEP, któ ry stwier dza, iż:
– Eu ro pa nie osią gnie ce lu re duk cji CO2 bez tech no lo gii CCS,
– bez pro gra mu bu do wy 10–12 in sta la cji de mon stra cyj nych CCS

nie bę dzie do stęp ne ko mer cyj nie do r. 2020. CCS jest nie zbęd -
ne dla spraw dze nia sze ro kie go za kre su moż li wych tech no lo gii,
przy spie sze nia ich roz wo ju, jak też ogra ni cze nia ich kosz tów,

– pro gram bu do wy in sta la cji de mon stra cyj nych nie po wie dzie się
bez wspar cia środ ka mi pu blicz ny mi i pry wat ny mi.

Do dat ko we kosz ty zwią za ne z bu do wą 10–12 du żych in sta la cji de -
mon stra cyj nych oce nia się na 6–10 mld Eu ro. Prze mysł jest zde cy do -
wa ny po nieść znacz ną część tych kosz tów, przy za gwa ran to wa niu
moż li wo ści ich zwro tu z przy szłych przy cho dów na roz wi ja ją cym się
ryn ku czy stej ener gii. Na le ży jed nak mieć świa do mość, że ta ka in we -
sty cja no si ze so bą wy jąt ko we ry zy ko, po nie waż in we sto rzy bę dą mu -
sie li li czyć na zwrot ka pi ta łu z ryn ku, któ ry jesz cze nie ist nie je, któ re -
go ra my po li tycz ne i praw ne są do pie ro bu do wa ne. Nie za leż nie od te -
go wy stą pią rów nież kosz ty, któ re ni gdy się nie zwró cą z po wo du in -
we sto wa nia w wiel kiej ska li w nie doj rza łe jesz cze tech no lo gie. 

Dla te go tez przed sta wi cie le prze my słu są zda nia, iż kosz ty oraz
ry zy ko po win ny być roz dzie lo ne po mię dzy Unię Eu ro pej ską oraz
prze mysł po przez za sto so wa nie za chęt eko no micz nych, np.:

– za an ga żo wa nie ki lu mld Eu ro bez po śred nio z bu dże tu UE,
– alo ka cję czę ści przy cho dów z au kcji upraw nień do emi sji

CO2 w 3-ciej fa zie (2013–2020) Eu ro pej skie go Han dlu
(ETS),

– prze zna cze nie dla prze my słu do dat ko wych upraw nień
do emi sji CO2 w 3-ciej fa zie ETS,

– pre fe ren cyj ne ta ry fy za czy stą ener gię,
– cer ty fi ka ty za czy sta ener gię.
Za kła da się, że wspar cie KE po win no uwzględ niać wa run ki kon -

ku ren cyj no ści aby za pew nić czy stość po stę po wa nia i ogra ni czyć
po ziom nie zbęd nych środ ków pu blicz nych. Wy so kość wspar cia po -
win na być od nie sio na do uzy ska nych efek tów – ilo ści skła do wa ne -
go CO2 lub wo lu me nu wy pro du ko wa nej czy stej ener gii. Ry zy ko
ryn ko we mo że być roz dzie lo ne po przez za war cie po ro zu mie nia,
w któ rym prze wi dzia ne jest ogra ni czo ne wspar cie dla ce ny upraw -
nień do emi sji, jed nak że gdy ce na ryn ko wa upraw nień bę dzie wyż -
sza od uzgod nio nej ce ny ze wspar ciem, wów czas środ ki pu blicz ne
nie bę dą po trzeb ne. 

Je śli ma być osią gnię ty do r. 2015 cel sta wia ny przed pro gra mem
de mon stra cyj nym, nie zbęd ne jest pil ne uzgod nie nie za sad wspar cia
KE dla pro gra mu. Ocze ku je się, iż Ra da Eu ro py przyj mie wio sną te -
go ro ku sto sow ne uzgod nie nia do ty czą ce wspar cia dla pro gra mu,
zaś do po ło wy ro ku mu si być wy ty czo ny ja sny kie ru nek po li ty ki
w tym za kre sie.

Ko mi sarz Pie balgs (od po wied nik Mi ni stra Ener ge ty ki dla Unii
Eu ro pej skiej) nie od niósł się jed no znacz nie do przed sta wio nej mu
ini cja ty wy prze my słu. Nie mniej, wsłu chu jąc się w je go wy po wiedź
ni gdzie nie moż na by ło usły szeć stwier dze nia, że KE de kla ru je środ -
ki fi nan so we dla pro gra mu. Go rzej, moż na by ło od nieść wra że nie,
że prze mysł ma so bie po ra dzić sam, a je śli nie ze chce, to ogra ni cze -
nia wy ni ka ją ce z Dy rek ty wy CCS i tak bę dą obo wiąz ko we. 

W kon klu zji wi dać, iż z pro ble mem zo sta nie my z du żym praw do -
po do bień stwem sa mi, dla te go też mo że my ocze ki wać je dy nie wspar -
cia od Rzą du, je śli bę dzie on skłon ny prze ka zać choć część środ ków.

Spotkanie z Komisarzem DG TREN Piebalgsem

(21.02.2008 r.)





U
ka za ła się te go rocz na, ju bi le uszo wa, bo 10. już Li sta 500„Rzecz po spo li tej”. Elek tro ener ge ty ka zaj mu je na niej moc -ne po zy cje. Lep sze niż na Li ście ubie gło rocz nej. Ta po pra wamiejsc to wy nik przy ję te go w mar cu 2006 r. przez rząd „Pro -gra mu dla elek tro ener ge ty ki”, w któ re go kon se kwen cji na stą pi łakon so li da cja pol skie go sek to ra elek tro ener ge tycz ne go.Na te go rocz nej Li ście Pol ska Gru pa Ener ge tycz na SA zaj mu -je dru gą po zy cję. Po wsta ła gdy w ma ju ubr. po łą czo no Pol skie Sie -ci Elek tro ener ge tycz ne SA (trze cia po zy cja na ubie gło rocz nej Li -ście 500 „Rzecz po spo li tej”) oraz PGE Ener gia SA i BOT Gór -nic two i Ener ge ty ka SA (62 po zy cja). 28 mld zł przy cho dów gru -py ka pi ta ło wej PGE SA w 2007 r., to skon so li do wa ny wy nik 93pod mio tów. O ska li pro ce su kon so li da cyj ne go świad czyć mo żefakt, że na te go rocz nej li ście, prócz PGE SA, zna la zło się bli sko 20in nych spół ek two rzą cych gru pę. PGE SA ma 40% udział w pro -duk cji ener gii elek trycz nej w Pol sce i 30% w jej dys try bu cji.Na 11 miej scu zna la zła się Gru pa Tau ron Pol ska Ener gia SA(Ener ge ty ka Po łu dnie). W ma ju 2007 r. Skarb Pań stwa wniósłdo spół ki ak cje Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go SAz Ka to wic (48 po zy cja na Li ście 500 w 2007 r.), kra kow skie go

Enio nu SA (35 po zy cja), Ener gia Pro Kon cer nu Ener ge tycz ne -go SA z Wro cła wia (49 po zy cja) oraz Elek trow ni Sta lo wa Wo -la SA. Tau ron ma 15% udział w pro duk cji ener gii elek trycz nejw Pol sce i 17% w jej dys try bu cji.Gru pę Ener ga SA (23 miej sce) stwo rzo no przez wnie sie niedo fir my pa kie tów ak cji Gdań skie go Kon cer nu Ener ge tycz ne goEner ga SA oraz Ze spo łu Elek trow ni w Ostro łę ce SA. Ener ga SAma 2% udział w pro duk cji ener gii elek trycz nej w Pol sce i 15%w jej dys try bu cji.Ko lej ną pla no wa ną fu zją w elek tro ener ge ty ce jest po łą cze niegru py Enea (32 miej sce) z dwo ma ko pal nia mi wę gla bru nat ne go– Ada mów oraz Ko nin (394 miej sce). Gru pa Enea ma 11% udziałw pro duk cji ener gii elek trycz nej w Pol sce i 15% udział w jej dys -try bu cji.Na te go rocz nej Li ście 500 „Rzecz po spo li tej” zna la zło się wie lefirm bę dą cych człon ka mi Izby Go spo dar czej Ener ge ty kii Ochro ny Śro do wi ska. Za rów no tym fir mom jak i in nym z pol -skie go sek to ra elek tro ener ge tycz ne go, któ re zna la zły się na Li ście– Gra tu lu je my!
Na pod sta wie: Li sty 500 „Rzecz po spo li tej” z 29 kwiet nia 2008 r.
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Elektroenergetyka
na Liście 500 (edycja 10.) „Rzeczpospolitej”

W
dniach 1–3 lip ca br., w EXPO XXI w War sza wie, od bę dąsię tar gi i kon fe ren cje pod na zwą „CO AL -GEN EU RO -PE 2008”. Or ga ni za to rem im pre zy jest kor po ra cjaPen n Well, we współ pra cy z Izbą Go spo dar czą Ener ge ty -ki i Ochro ny Śro do wi ska, któ ra na tar gach wy stą pi ze sto iskiemko lek tyw nym.CO AL -GEN EU RO PE 2008 – ta nie zwy kle bo ga ta no wa im pre -za zor ga ni zo wa na przez kor po ra cję Pen n Well – bę dzie pierw szymta kiej ran gi wy da rze niem w Europie Środkowo-Wschodniej obej -mu ją cym kon fe ren cję i tar gi po świę co ne ener gii wę glo wej. Or ga -ni zu jąc CO AL -GEN EU RO PE, kor po ra cja Pen n Well sko rzy sta łaz wie lu lat do świad czeń zdo by tych pod czas przy go to wy wa nia cie -szą cej się wy jąt ko wą po pu lar no ścią w Ame ry ce Pół noc nej im pre -zy sio strza nej CO AL -GEN, któ ra w tym ro ku od bę dzie się tam jużpo raz ósmy. W związ ku z tym, że w Eu ro pie co raz czę ściej po ru -sza się pro blem za pew nie nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, wie -lu pro du cen tów ener gii po now nie za sta na wia się nad wy ko rzy sta -niem wę gla, któ re go po kła dy, we dług sza cun ków IEA, wy czer piąsię do pie ro za po nad 160 lat. Jed nak w chwi li obec nej po wrótdo wę gla wią że się rów nież z do sto so wa niem tech no lo gii do co razbar dziej re stryk cyj nych prze pi sów o emi sji do at mos fe ry ga zówcie plar nia nych, w szcze gól no ści dwu tlen ku wę gla. W od po wie dzina obec ne wy ma ga nia eko lo gicz ne eu ro pej ski sek tor pro du ku ją cyener gię ze spa la nia wę gla prze cho dzi ogrom ną prze mia nę, dzię kiktó rej bę dzie moż li we speł nie nie tych że wy ma gań.W bran ży ener ge tycz nej pierw szo pla no we go zna cze nia na bie raudo sko na la nie tech no lo gii czy ste go wę gla, ta kich jak ga zo wa niewę gla, wy chwy ty wa nie i prze cho wy wa nie dwu tlen ku wę gla orazkła dze nie na ci sku na wyż szą wy daj ność i za sto so wa nie nad kry -tycz nych tech no lo gii, Po nad to, moż na za ob ser wo wać wpro wa dza -nie w ist nie ją cych elek trow niach pro ce dur re or ga ni za cyj nychi mo der ni za cyj nych, któ rych ce lem jest pod nie sie nie wy daj no ściza kła du.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ży je my w cza sach dy na micz ne go roz -wo ju bran ży ener ge tycz nej i w związ ku z tym jest to ide al ny mo -ment na or ga ni za cję tar gów po świę co nych tej ga łę zi prze my słu.Pierw sza edy cja tar gów CO AL -GEN EU RO PE od bę dzie sięw War sza wie, gdyż nie ma lep sze go miej sca niż sto li ca kra ju, któ -ry jest jed nym z naj więk szych kon su men tów oraz eks por te rówwę gla w Eu ro pie.Za pra sza my!

COAL-GEN EUROPE 2008

W przy pad ku py tań do ty czą cych moż li wo ści uczest nic twa
w tar gach CO AL -GEN EU RO PE prosimy zwracać się do:

Krzysz tof Le wan dow ski
Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska

Tel.: +48 22 621 35 29, +48 22 621 65 72 
Faks: +48 22 628 78 38, e -ma il: k.le wan dow ski@ige os.pl

N
a mo cy uchwa ły Za rzą du, XVI Wal ne Zgro ma dze nieSpra woz daw cze Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro -ny Śro do wi ska zo sta ło zwo ła ne na dzień 26 czerw ca2008 r. (czwar tek). Miej scem ob rad bę dzie sa la Cen trumKon fe ren cyj ne go KO ARA EXPO, przy ul. Po li go no wej 30,w War sza wie.Usta lo no na stę pu ją cą go dzi nę roz po czę cia:

• godz. 10.30 – I ter min Wal ne go Zgro ma dze nia IGE iOŚ,
• godz. 11.00 – II ter min Wal ne go Zgro ma dze nia IGE iOŚ.Za pro sze nia wraz z po rząd kiem ob rad i ma te ria ła mi spra woz -daw czy mi zo sta ły ro ze sła ne do wszyst kich człon ków Izby na 30dni przed da tą Wal ne go Zgro ma dze nia.

XVI Walne
Zgromadzenie Izby



I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wspól -nie z Hay Gro up za pra sza ją na kon fe ren cję pt. „Stra te gicz newy zwa nia dla bran ży elek tro ener ge tycz nej – po ten cjał ludz -ki w okre sie zmian” po świę co ną kon se kwen cjom istot nychzmian, ja kie za szły w cią gu ostat nich lat w bran ży ener ge tycz nej,któ rą pla nu je my zor ga ni zo wać je sie nią te go ro ku w War sza wie.Fun da men tal ne zmia ny, z ja ki mi sek tor miał do czy nie nia w ostat -nim cza sie oraz wy zwa nia cią głe go pro ce su trans for ma cji, w tymko niecz ność przy sto so wa nia się do funk cjo no wa nia w świe cie wy -so kich cen i nie pew no ści ener ge tycz nej, spo wo do wa ły ko niecz nośćwpro wa dza nia mo dy fi ka cji w stra te gicz nych sys te mach za rzą dza -nia. W szcze gól no ści do pro wa dzi ły do wy kształ ce nia się no wychtren dów w ob sza rze za rzą dza nia ka pi ta łem ludz kim w przed się bior -stwach elek tro ener ge tycz nych. Przed na mi sze reg wy zwań do ty czą -cych za rzą dza nia pro ce sem trans for ma cji kul tu ro wej, po li ty ką wy -na gro dzeń oraz mo ty wa cji pra cow ni ków. Pro po nu je my cykl in te -rak tyw nych pre zen ta cji, któ re ma my na dzie ję, bę dą nie tyl ko prze -glą dem do tych cza so wej sy tu acji, ale przede wszyst kim in spi ra cjądo dal sze go wpro wa dza nia zmian, a tym sa mym – zwięk sze nia efek -tyw no ści re ali za cji za ło żeń stra te gicz nych. Za pra sza my tak żedo udzia łu w dys ku sji na te mat pro ce sów trans for ma cji kul tu ro wejw przed się bior stwach bran ży elek tro ener ge tycz nej.

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY

31

Strategiczne wyzwania
dla branży

elektroenergetycznej
– potencjał ludzki
w okresie zmian

W
dniach 4–6 mar ca br. ro ku, w Kiel cach, od by ły sięXI Mię dzy na ro do we Tar gi Ener ge ty ki ENEX, na któ -rych ze swo im sto iskiem obec na by ła Izba Go spo dar czaEner ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska. W sto isku tym wy -sta wiał się rów nież Za kład Ru ro cią gów Che mar Sp. z o.o.Tar gom to wa rzy szy ła dwu dnio wa (4–5 mar ca) VIII Kon fe ren -cja pt. „Od na wial ne źró dła ener gii ENEX 2008” zor ga ni zo wa -na przez Izbę oraz Tar gi Kiel ce Sp. z o.o. W wy stą pie niach re fe -ren tów i w dys ku sji omó wio ne zo sta ły wszyst kie naj now sze moż -li wo ści i uwa run ko wa nia roz wo ju od na wial nych źró deł ener giiw Pol sce. I tak w se sji pt. „Ry nek ener gii elek trycz nej ze źró deł od na -wial nych” mó wio no o aspek tach eko no micz nych, no wych prze pi -sach do ty czą cych tych źró deł oraz po li ty ce pań stwa w od nie sie niudo nich.Szcze gól ne za in te re so wa nie przed sta wi cie li sek to ra elek tro ener -ge tycz ne go wy wo ła ła se sja pt. „Udział współ spa la nia bio ma syw pro duk cji ener gii od na wial nej w Pol sce”. Pod czas tej se sjiprzed sta wio no ogrom ne moż li wo ści (cią gle nie wy ko rzy sta ne) pro -duk cji bio ma sy w Pol sce. Na to miast re pre zen tan ci sek to ra elek tro -ener ge tycz ne go wy ra zi li ogrom ne za in te re so wa nie wy ko rzy sta -niem te go pa li wa.Kon fe ren cję za mknę ła se sja pt. „Ener ge ty ka wod na, wia tro wai geo ter mia”. Tu znów mó wio no o obo wią zu ją cych prze pi sach,eko no mii, do świad cze niach z eks plo ata cji tych źró deł ener gii orazsta nie i per spek ty wach ich roz wo ju.

XI Międzynarodowe
Targi Energetyki

ENEX 2008

I
zba Go spo dar cza Ener ge ty kii Ochro ny Śro do wi ska zor ga ni -zowała w Za ko pa nem, w WDWKo ście li sko, w dniach 19–20 czerw -ca 2008 ro ku, IV Kon fe ren cjępt. „Przy szłość ener ge ty ki na wę glu”.Pol ska ener ge ty ka w dłu go okre so -wej per spek ty wie w dal szym cią gu ba -zo wać bę dzie na pol skim wę glu ka -mien nym i bru nat nym. Gór ni cy i ener -ge ty cy przedyskutowali jak da lej za -cie śnić współ pra cę i jak roz wią zy waćpro ble my zwią za ne z re stryk cyj ną po -li ty ką emi syj ną Ko mi sji Eu ro pej skiej.Na kon fe ren cji wy stą pili wy so kie goszcze bla przed sta wi cie le Mi ni ster -stwa Go spo dar ki, Mi ni ster stwa Śro -do wi ska, or ga ni za cji i przed się -biorstw gór ni czych i ener ge tycz nychoraz eks per ci w spra wach ener ge ty kii gór nic twa.

Przyszłość
energetyki
na węglu



P
o wsta ją cy obec nie no wy blok Elek -
trow ni Beł cha tów bę dzie naj po tęż -
niej szą, a za ra zem naj bar dziej wy -
daj ną (prze wi dy wa na spraw ność

net to 42%) jed nost ką prą do twór czą opa la -
ną wę glem bru nat nym w kra ju. Jej bu do wa
i włą cze nie do ze spo łu BOT Elek trow nia
Beł cha tów S.A. w ra mach kon trak tu „pod -
klucz EPC” (pro jekt, do sta wa, bu do wa,
nad zór) re ali zo wa na jest przez kon cern
Al stom. In we sty cja umoż li wi zwięk sze -
nie pro duk cji ener gii elek trycz nej przy za -
cho wa niu eu ro pej skich norm ochro ny śro -
do wi ska. Cał ko wi ty koszt in we sty cji to
ok. 1.7 mi liar da Eu ro.

Od po cząt ku lat 90. ko niecz ne sta ły się
zna czą ce in we sty cje ma ją ce na ce lu od no -
wie nie lub za stą pie nie czę sto wy eks plo ato -
wa nych pol skich elek trow ni w ce lu zwięk -
sze nia ich wy daj no ści oraz zmi ni ma li zo -
wa nia ne ga tyw nych efek tów wy ko rzy sty -
wa nia prze sta rza łej lub wy cho dzą cej z uży -
cia tech no lo gii. Eks per ci pro gno zu ją ko -
niecz ność wpro wa dze nia do Kra jo we go
Sys te mu Ener ge tycz ne go w prze cią gu naj -
bliż szych 8 lat do dat ko wych 9 GW po cho -
dzą cych z od no wio nych lub no wo pow sta -
łych in sta la cji. Ma jąc na uwa dze po wyż sze
ko niecz nym sta ło się roz po czę cie pro gra -
mu in we sty cyj ne go w sek to rze ener ge tycz -
nym, któ re go istot nym ele men tem jest bu -
do wa blo ku 858 MW re ali zo wa na w Beł -
cha to wie przez Al stom.

Pod pi sa nie kon trak tu i roz po czę cie eta pu
przy go to waw cze go na stą pi ło w grud niu
2004 r. Koń co wą wy ce nę i zgo dę na roz po -
czę cie in we sty cji otrzy ma no w paź dzier ni -
ku 2006 r. Obec nie w Beł cha to wie znaj du -
je się dwa na ście jed no stek o mo cy 370
MW każ da. W ra mach in we sty cji Al stom
zmo der ni zu je dzie sięć z nich na to miast
dwie naj star sze zo sta ną za mknię te do
2016 r. W re zul ta cie in we sty cja przy czy ni
się do zwięk sze nia pro duk cji ener gii
przy rów no cze snym za cho wa niu eu ro pej -
skich norm ochro ny śro do wi ska.

Re ali za cja in we sty cji umoż li wi:
• za pew nie nie sta łe go do cho du dzię ki

nie prze rwa nej pro duk cji ener gii;
• utrzy ma nie kosz tu su row ca na sta łym

po zio mie po przez sta łe za po trze bo wa -
nie na wę giel bru nat ny;
• wy dłu że nie funk cjo no wa nia uno wo -

cze śnio nych blo ków;
• speł nie nie wy ma gań śro do wi sko wych

UE do ty czą cych elek trow ni opa la nych
wę glem.
Wpływ in we sty cji na śro do wi sko moż na

scha rak te ry zo wać za po mo cą na stę pu ją -
cych da nych:
• emi sja NOX po ni żej 200 mg/NmJ,

• emi sja py łu po ni żej 30 mg/Nm3 dzię ki
elek tro fil tro wi oraz za sto so wa niu mo -
kre go od siar cza nia,
• re duk cja emi sji SOX do po zio mu po ni -

żej 200g/Nm3 wraz z wy daj no ścią usu -
wa nia oko ło 96% dzię ki sys te mo wi
mo kre go od siar cza nia,
• ogra ni cze nie emi sji CO2 dzię ki wy so -

kiej spraw no ści elek trow ni,
• re duk cja zu ży cia wo dy chło dzą cej dzię ki

za sto so wa niu no wo cze snej tech no lo gii,
• zmniej sze nie po zio mu emi to wa ne go

ha ła su po przez sys te my ochron ne i za -
cho wa nie szcze gól nej uwa gi przy pro -
jek to wa niu spe cja li stycz nych sys te -
mów (ob rób ka i trans port wę gla, tur -
bo ze spół, in sta la cja ko tła i chłod nia
ko mi no wa).

Od pa dy sta łe w po sta ci po pio łu (lot ne go
i opa do we go) bę dą trans por to wa ne w po -
sta ci szla mu do no we go skła do wi ska w po -
bli skiej ko pal ni od kryw ko wej. Na to miast
gips uzy ska ny w pro ce sie mo kre go od siar -
cza nia spa lin FGD bę dzie wy ko rzy sty wa ny
ko mer cyj nie.

Do do star cza nych przez Al stom ele men -
tów na le żą:
• prze pły wo wy ko cioł (o ni skiej emi sji

NOX) opa la ny py łem wę glo wym na pa ra -
me try nad kry tycz ne, pię cio ka dłu bo wa tur -
bi na pa ro wa, ge ne ra tor chło dzo ny wo do -
rem (GI GA TOP), skra placz chło dzo ny wo -
dą, sys tem pod grze wa nia wo dy za si la ją cej
z sied mio ma pod grze wa cza mi re ge ne ra -
cyj ny mi, in sta la cja mo kre go od siar cza nia;
• in sta la cja trans por tu wę gla i py łu, sys -

tem ste ro wa nia opar ty na tech no lo gii
AL SPA sto so wa nej przez Al stom.

War to zwró cić uwa gę na sta ran ną in te -
gra cję po wyż szych sys te mów pod czas
wszyst kich eta pów re ali za cji, od stwo rze -

nia kon cep cji, przez pro jek ty wstęp ne
i szcze gó ło we aż do bu do wy i od da nia
do użyt ku. Więk szość do staw i wy ko na nie
nie mal że ca ło ści prac na pla cu bu do wy za -
pew nią fir my pol skie.

Ży wot ność blo ku sza cu je się na oko -
ło 200 000 go dzin pra cy (ok. 35 lat dzia ła -
nia). Kom pak to wa i mo du lar na kon struk -
cja wraz z in fra struk tu rą zaj mie re la tyw nie
nie wiel ką prze strzeń o dłu go ści ok. 300
i sze ro ko ści ok. 350 m.

In we sty cja obej mu je tak że in sta la cję od -
siar cza nia, sys tem wo dy chło dzą cej gdzie
chłod nia ko mi no wa wy ko rzy sty wa na bę -
dzie ja ko ko min, kom plet ny sys tem elek -
trycz ny, no wy sys tem ste ro wa nia i kon tro -
li, in sta la cję uzdat nia nia wo dy, układ na -
wę gla nia, hy drau licz ny sys tem trans por tu

po pio łu, elek tro filtr oraz po moc ni cze sys -
te my i bu dyn ki z kom plet ną go spo dar ką
pod ziem ną ob sza ru blo ku.

Pro jekt jest do brym przy kła dem ko rzy ści
wy ni ka ją cych z in te gra cji sys te mów i ści -
słej współ pra cy mię dzy wy ko naw cą a in -
we sto rem pod czas ca łe go pro ce su re ali za -
cji. Jest to moż li we gdyż Al stom jest je dy -
nym wy ko naw cą sys te mu „pod klucz
EPC” i mo że w peł ni wy ka zać swo je kom -
pe ten cje in te gra to ra bu do wy blo ku ener ge -
tycz ne go. Wszyst kie głów ne ele men ty no -
we go blo ku zo sta ły zop ty ma li zo wa ne
na eta pie pro jek tu kon cep cyj ne go. Al stom
ja ko pro du cent pod sta wo wych urzą dzeń
ma do stęp do kom ple tu da nych nie zbęd -
nych do wy pra co wa nia naj ko rzyst niej -
szych roz wią zań tech nicz nych ca łe go blo -
ku. Po sia da ne kom pe ten cje po zwa la ją
na re ali za cję in we sty cji w cza sie 48 mie się -
cy. Od da nie do eks plo ata cji no we go blo -
ku 858 MW ma na stą pić w ostat nim kwar -
ta le 2010 r.
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Nowy blok 858 MW dla Bełchatowa

Wizualizacja bloku 858 MW. Budynek główny z chłodnią kominową



O
twar cia po sie dze nia do ko nał Pre zes Izby Ja cek So -
cha. Pro to kół z ostat nie go po sie dze nia Za rzą du
z dnia 12 grud nia 2007 r. zo stał jed no gło śnie za -
twier dzo ny, bez uwag.

Dyr. S. Kry stek zre fe ro wał spra woz da nie Za rzą du z dzia -
łal no ści IGE iOŚ za 2007 r. oraz sy tu ację fi nan so wą. Szcze gó -
ło wej pre zen ta cji spra woz da nia fi nan so we go do ko na ła Głów -
na Księ go wa Biu ra Kry sty na To lej tis. Bi lans spo rzą dzo ny
na dzień 31 grud nia 2007 ro ku, po stro nie ak ty wów i pa sy -
wów, za my ka się su mą 1 182 549, 55 zł. a ra chu nek zy sków
i strat za rok ob ro to wy od 1 stycz nia do 31 grud nia 2007 r.
wy ka zu je zysk net to w wy so ko ści 1 276,59 zł. Na tak ni ski,
choć do dat ni wy nik fi nan so wy wpły nę ła zak tu ali zo wa na
na dzień 31.12.2007 r. wy ce na jed nost ki fun du szy in we sty -
cyj nych Pio ne er Sta bil ne go Wzro stu  – FIO, któ rych no to wa -
nie znacz nie spa dło w sto sun ku do war to ści za ku pu. Na leż no -
ści w sto sun ku do ubie głe go ro ku wzro sły, na to miast zo bo -
wią za nia znacz nie zmniej szy ły się. Izba nie wy ka zu je żad -
nych za le głych na leż no ści od kon tra hen tów. Wszyst kie na leż -
no ści pła co ne są na bie żą co. Zwięk szy ła się rów nież war tość
środ ków trwa łych. 

Pre zes Z. Bic ki zwró cił uwa gę na re la cje licz bo we w nie -
któ rych po zy cjach wy ni ku fi nan so we go tj wy na gro dze niach
i opra co wa niach Ze spo łu Nie za leż nych Eks per tów. Dy rek tor
Biu ra S. Kry stek wy ja śnił te róż ni ce. Dy rek tor S. Kry stek za -
pew nił rów nież człon ków Za rzą du o sta ra niach o no we źró dła
przy cho dów w Izbie. Głów nym dzia ła niem pod ję tym przez
Biu ro Izby bę dzie po zy ska nie środ ków z fun du szy unij nych.

Głos w dys ku sji za brał prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi -
zyj nej Ma rian Bo sow ski. Po in for mo wał człon ków Za rzą du
o nie moż li wo ści ukoń cze nia prac Ko mi sji nad wy pra co wa -
niem opi nii i wnio sków w spra wie oce ny spra woz da nia fi -
nan so we go i z dzia łal no ści Izby z po wo du bra ku za twier dze -
nia ich przez Za rząd. Ko mi sja Re wi zyj na zbie rze się po now -
nie 9 kwiet nia br i opra cu je wnio ski do przed sta wie nia Za -
rzą do wi na ko lej nym po sie dze niu w dniu 23 kwiet nia br.

Prze wod ni czą cy M. Bo sow ski przed sta wił rów nież głów ne
kon klu zje, ja kie wy su nę li człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej.
Pierw sza – wy ni ka z pro gre syw ne go cha rak te ru ryn ku,
na któ rym dzia ła Izba. Na le ża ło by wzmóc dzia ła nia Izby dą -
żą ce do po więk sze nia przy cho dów wy ko rzy stu jąc trend roz -
wo ju go spo dar ki. Dru ga kon klu zja – opie ra się na po my śle
roz sze rze nia li sty człon ków o rdzen ne fir my ener ge tycz ne,
któ re obec nie są kon so li do wa ne. Dy rek tor S. Kry stek
oświad czył, że w tym za kre sie jest w trak cie roz mów z kon -
cer na mi ener ge tycz ny mi w ce lu na wią za nia bliż szej współ -
pra cy i człon ko stwa. 

Po prze dys ku to wa niu przed sta wio nych ma te ria łów spra -
woz daw czych w wy ni ku gło so wa nia Za rząd przy jął jed no -
myśl nie spra woz da nie fi nan so we i spra woz da nie Za rzą du
z dzia łal no ści Izby za 2007 r. i po le cił wy sła nie ich do wszyst -
kich człon ków Izby wraz z za pro sze niem do udzia łu w Wal -
nym Zgro ma dze niu.

Pre zes J. Kurp za su ge ro wał aby w przy szło ści łą czyć ta -
be le ze sta wia ją ce pre li mi na rze za rok po przed ni i na stę pu ją -
cy (w tym przy pad ku rok 2007 i 2008) w ce lu uła twie nia od -
czy ty wa nia i po rów ny wa nia da nych.

Pro jekt pre li mi na rza fi nan so we go na rok 2008 za kła da
przy cho dy i kosz ty na rów nym po zio mie wy no szą -
cym 1 770 000 PLN. Za rząd przy jął jed no gło śnie pro jekt pre -
li mi na rza fi nan so we go na 2008 r, któ ry przed sta wio ny zo sta -
nie na Wal nym Zgro ma dze niu do za twier dze nia.

Pre zes J. So cha przed sta wił pro po no wa ny po rzą dek dzien -
ny XVI Wal ne go Zgro ma dze nia Izby:
1) Otwar cie ob rad i po wi ta nie go ści przez Pre ze sa Jac ka

So chę.
2) Uchwa le nie po rząd ku dzien ne go.
3) Wy bór prze wod ni czą ce go i wi ce prze wod ni czą ce go

Wal ne go Zgro ma dze nia, Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
oraz Ko mi sji Man da to wej.

4) Wy stą pie nia za pro szo nych go ści.
5) Wy stą pie nie Ko mi sji Man da to wej.

6) Spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści Izby za 2007 r.
7) Spra woz da nie fi nan so we: wpro wa dze nie do spra woz -

da nia fi nan so we go, bi lans, ra chu nek zy sków i strat, in -
for ma cja do dat ko wa, opi nia bie głe go re wi den ta, wy ko -
na nie pre li mi na rza fi nan so we go.

8) Spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej i Są du Ko le żeń skie go.
9) Przy ję cie pro po no wa nych zmian w Sta tu cie Izby.
10) Dys ku sja.
11) Wy stą pie nie Ko mi sji Uchwał i Wnio sków i przy ję cie

uchwał przez Wal ne Zgro ma dze nie.
12) Udzie le nie Za rzą do wi skwi to wa nia za 2007 r.
13) Zmia ny w skła dzie Za rzą du.
14) Za twier dze nie pre li mi na rza fi nan so we go na 2008 r.
15) Za twier dze nie pro gra mu dzia ła nia Za rzą du.
16) Wol ne wnio ski.
17) Za koń cze nie ob rad.

Po za po zna niu się z de kla ra cją przy stą pie nia na de sła ną
przez fir mę Bo vis Lend Te ase Sp. z o.o. oraz wy słu cha niu
pre zen ta cji jej przed sta wi cie la Ken ne tha Krau sa – Re gio nal
Qu ali ty Ma na ger, Za rząd jed no gło śnie przy jął fir mę w po czet
człon ków Izby.

Człon ko wie Za rzą du wy szli z pro po zy cją zmia ny for my
przyj mo wa nia no wych firm w po czet człon ków Izby. Pro ce -
du ra przy ję cia zo sta ła by roz sze rzo na o uprzed nie ro ze sła nie
do człon ków Za rzą du de kla ra cji fir my sta ra ją cej się o przy ję -
cie, prze ana li zo wa nie jej pro fi lu dzia łal no ści, a na stęp nie
– po po zy tyw nej we ry fi ka cji – za pra sza nie na po sie dze nie
Za rzą du. Po zwo li ło by to na unik nię cie nie po trzeb nych dzia -
łań w przy pad ku gdy fir ma nie speł nia ocze ki wań Za rzą du
pod ką tem traf no ści do bo ru dzia łal no ści w sto sun ku do sek to -
ra ener ge tycz ne go.

Pre zes J. So cha przed sta wił po mysł po zy ska nia środ ków
z fun du szy unij nych. Po in for mo wał człon ków Za rzą du o od -
by tych roz mo wach z Kanc le rzem Wyż szej Szko ły Ad mi ni -
stra cji i Za rzą dza nia w Za mo ściu oraz Za rzą dem Fun du szu
Współ pra cy, któ rzy chcą zre ali zo wać du ży pro jekt edu ka cyj -
ny ma ją cy na ce lu edu ka cję władz sa mo rzą do wych i po li ty -
ków w za kre sie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go. Izba mia ła -
by czyn nie włą czyć się w ten pro ces w te ma ty ce elek tro ener -
ge ty ki. Po nie waż pro jekt jest w po cząt ko wej fa zie re ali za cji
Pre zes za pew nił, że bę dzie czy nił dal sze sta ra nia i in for mo -
wał Za rząd o po stę pach.
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Posiedzenie Zarządu Izby
(Warszawa 27 marca 2008 r.)

W
po sie dze niu uczest ni czy ło 12 człon ków Za rzą du,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej Ma rian
Bo sow ski oraz Dy rek tor Ge ne ral ny Sła wo mir
Kry stek, Z -ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go Krzysz -

tof Sa dłow ski i Głów na Księ go wa Kry sty na To lej tis.
Otwar cia po sie dze nia do ko nał Pre zes Izby Ja cek So cha.
Pro to kół z ostat nie go po sie dze nia Za rzą du z dnia 27 mar -
ca 2008 r. zo stał za twier dzo ny jed no gło śnie, bez uwag.

Do biu ra izby wpły nę ły 2 de kla ra cje przy stą pie nia w po -
czet człon ków Izby: fir my Cel l pack Pol ska Sp. z o.o. i IDS
She er Pol ska Sp. z o.o. Zgod nie z su ge stią człon ków za rzą -
du de kla ra cje zo sta ły uprzed nio ro ze sła ne dro gą elek tro nicz -
ną za po twier dze niem od bio ru. Człon ko wie Za rzą du za po -
zna li się z pro fi la mi dzia łal no ści kan dy da tów i nie wy ra zi li
za strze żeń co do za pro sze nia re pre zen tan tów firm na po sie -
dze nie Za rzą du. Po wy słu cha niu pre zen ta cji Za rząd przy jął
w po czet człon ków Izby fir my:
• IDS She er Pol ska Sp z o. o., któ rą re pre zen to wa li: Pre zes

Za rzą du Grze gorz Pin dur i To masz Ma li now ski Dy rek tor
Sprze da ży.
• Cel l pack Pol ska Sp. z o. o., któ rą re pre zen to wał Sła wo mir

Ru daw ski – Dy rek tor Han dlo wy.
Pre zes Ma rian Ba biuch po in for mo wał Za rząd o trud no -

ściach na ja kie na po tka ła ko mi sja, po wo ła na na po sie dze niu
w dniu 12 grud nia 2007 r., w trak cie prac nad Sta tu tem IGE -
iOŚ, któ re wy ma ga ją głęb szych kon sul ta cji z praw ni kiem.
Za rząd za strzegł, że spra wa przy ję cia osta tecz nej for my Sta -
tu tu Izby i Re gu la mi nu Za rzą du mu si być za mknię ta na mie -
siąc przed Wal nym Zgro ma dze niem człon ków IGE iOŚ, któ -

re mu bę dzie przed kła da na osta tecz na wer sja do ku men tów.
W związ ku z tym człon ko wie Za rzą du usta li li ter min ko lej ne -
go po sie dze nia Za rzą du na dzień 20 ma ja.

Pa ni Pre zes Jo an na Strze lec -Ło bo dziń ska przed sta wi ła
uwa gi do re gu la mi nu wy na gra dza nia. Głów ną uwa gę zwró ci -
ła na brak za pi su w anek sie nr 3 do re gu la mi nu do ty czą ce go
pre mio wa nia Dy rek to ra Ge ne ral ne go, co mo że wy klu czyć je -
go oso bę z sys te mu pre mio wa nia. Po zo sta łe uwa gi do ty czy ły
nie po praw nych za pi sów pod wzglę dem ję zy ka praw ni cze go,
dla te go też Za rząd upo waż nił Pre zes Ło bo dziń ską do ze bra -
nia uwag i przed sta wie nia Dy rek cji Biu ra Izby bez po śred nio
do kon sul ta cji, a na stęp nie za pre zen to wa nia go to wej pro po -
zy cji re gu la mi nu na ko lej nym po sie dze niu Za rzą du w dniu
20 ma ja br. 

Dy rek tor Sła wo mir Kry stek przed sta wił pro po zy cję
zmian wy so ko ści skła dek człon kow skich opar tą na wskaź ni -
ku in fla cji w sto sun ku do ro ku 2001, z któ re go po cho dzą
obec nie obo wią zu ją ce staw ki. Wo kół te ma tu spo so bu na li -
cza nia skła dek wy wią za ła się oży wio na dys ku sja. Uzna nie
zdo by ła no wa idea usta la nia war to ści skła dek od war to ści
ob ro tu uzy ska ne go w fir mie człon kow skiej. Za rząd zo bo -
wią zał Biu ro Izby do przy go to wa nia na ko lej ne po sie dze nie
pro po zy cji zmian uwzględ nia ją cych róż ne for my na li cza nia

wy so ko ści skła dek po ów cze snej sy mu la cji na ze bra nych da -
nych licz bo wych.

Przed sta wi cie le fir my BPI Pol ska Sp z o.o. Mi chał Kur -
ty ka – pre zes za rzą du oraz Krzysz tof Ogo nek – ma na ger,
przed sta wi li Za rzą do wi kon cep cję ba da nia „Przy szłość elek -
tro ener ge ty ki w Pol sce”. Człon ko wie Za rzą du za re ko men -
do wa li wspar cie dla fir my BPI po le ga ją ce na po mo cy w ro ze -
sła niu an kiet przy go to wa nych przez fir mę BPI do firm wy -
twór czych sek to ra ener ge tycz ne go. Jak po in for mo wa ła fir ma
BPI ce lem ta kich dzia łań ma być ze bra nie od po wied nich in -
for ma cji na te mat sta nu pol skie go sek to ra ener ge tycz ne go
i prze ka za nie wła dzom pol skie go Rzą du.

Z -ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go IGE iOŚ Krzysz tof Sa dłow -
ski przed sta wił pro po zy cję tar go wą „Co al-Gen Eu ro pe” od -
by wa ją cą się w War sza wie w dniach 1–3 lip ca br, nad któ rą
Izba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska ob ję ła
pa tro nat. Za chę cił człon ków Za rzą du do za po zna nia się ze
szcze gó ła mi wy da rze nia i za pro sił do uczest nic twa.

Pre zes Zbi gniew Bic ki przed sta wił na to miast bro szu rę in -
for ma cyj ną na te mat kon fe ren cji Eu re lec tric od by wa ją cej się
w tym ro ku w Hisz pa nii w dniach 16–17 czerw ca br. za chę -
ca jąc do za po zna nia się z pro gra mem wy da rze nia i wzię cia
w nim udzia łu.

Posiedzenie Zarządu Izby
(Warszawa 23 kwietnia 2008 r.)
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RA PORT W SPRA WIE AUT
Z NA PĘ DEM ELEK TRYCZ NYM

We dług no we go opra co wa nia or ga ni za cji eko lo gicz nej WWF,wzrost wy ko rzy sta nia po jaz dów za si la nych z sie ci elek trycz nej i hy -bry do wych mo że po zwo lić unik nąć w przy szło ści ka ta stro fy kli ma -tycz nej zwią za nej z roz wo jem trans por tu. Ra port za ty tu ło wa ny „Plug -ged -In: The End of the Oil Age” zo stał opu bli ko wa ny 2. kwiet nia.W oce nie WWF po jaz dy na pę dza ne w peł ni lub czę ścio wo ener giąz sie ci elek trycz nej są bar dziej efek tyw ne i emi tu ją mniej ga zów cie -plar nia nych niż in ne po jaz dy, na wet je śli po trzeb na dla nich ener giapo cho dzi w więk szo ści z pa liw ko pal nych. Ich za le tą jest rów nież to,że mo gą być roz po wszech nia ne z uży ciem ist nie ją cych tech no lo giii in fra struk tu ry. Wy ko rzy sta nie przez elek trow nie pa liw o niż szej za -war to ści wę gla, w tym pa liw od na wial nych, do dat ko wo mo że po pra -wić efek tyw ność i eko lo gicz ność po jaz dów za si la nych z sie ci, ogra ni -cza jąc jed no cze śnie po trze bę im por tu wę glo wo do rów.Au to rzy ra por tu re ko men du ją znie sie nie ba rier ryn ko wych dla bar -dziej za awan so wa nych tech no lo gii i wy eli mi no wa nie sub sy dio wa niapa liw płyn nych. Po jaz dy elek trycz ne po win ny pod le gać ta kim sa mymjak in ne urzą dze nia elek trycz ne za sa dom ozna cza nia efek tyw no ściener ge tycz nej i po pra wy efek tyw no ści. Kry te ria efek tyw no ści od no -szą ce się do ob ję to ści spa la ne go pa li wa na prze by tą dro gę oraz li mi -tów emi sji dwu tlen ku wę gla po win ny zo stać za stą pio ne uni wer sal ny -mi, nie zwią za ny mi z żad ną spe cy ficz ną tech no lo gią mia ra mi zu ży ciaener gii. Pro blem jest waż ki, bo wiem prze wi du je się, że do ro ku 2030licz ba po jaz dów na świe cie wzro śnie do 1,6 mld.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 22-04-2008
ZMIA NY W DY REK TY WIE W SPRA WIE

EFEK TYW NO ŚCI ENER GE TYCZ NEJ
BU DYN KÓW

28 kwiet nia Ko mi sja Eu ro pej ska za ini cjo wa ła pu blicz ne kon sul ta -cje na te mat pro po zy cji zmian w Dy rek ty wie w spra wie efek tyw no ściener ge tycz nej bu dyn ków z ro ku 2002. Z uwa gi na fakt, że na bu dow nic two przy pa da 40% zu ży cia ener giiw ska li UE, spo dzie wa no się, że wpro wa dze nie dy rek ty wy istot nieprzy czy ni się do re ali za cji po li ty ki UE w za kre sie ochro ny śro do wi -ska. We dług pier wot nych sza cun ków, do 2010 ro ku moż li we by łow spo sób eko no micz nie uza sad nio ny ogra ni cze nie zu ży cia ener giiprzez sek tor o 28% i zmniej sze nie emi sji dwu tlen ku wę gla w pań -stwach UE  o 15– 45 mln ton. Dy rek ty wa sta wia nych jej ce lów nie zre -ali zo wa ła ze wzglę du na spóź nio ną lub nie kom plet ną im ple men ta cję,oraz trud no ści zwią za ne z ko niecz no ścią wpro wa dze nia przez po -szcze gól ne pań stwa wła snych stan dar dów. Je śli cho dzi o prze wi dy wa ne zmia ny, Ko mi sja nie pla nu je wpro wa -dze nia jed no li tych stan dar dów na po zio mie UE, roz wa ża jed nak znie -sie nie zwol nie nia od wy ma gań dy rek ty wy bu dyn ków o po wierzch nido 1000 m2. Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii (In ter na tio nal Ener gyAgen cy) po stu lu je o znie sie nie ba rier ryn ko wych na po trze by roz wo -ju ryn ku zwią za ne go z efek tyw no ścią ener ge tycz ną i zwięk sze nia za -an ga żo wa nia ka pi ta łu pry wat ne go. Agen cja oce nia, że ba rie ra wy so -kich kosz tów po cząt ko wych oraz nie do sto so wa nie tra dy cyj nych in -stru men tów fi nan so wa nia to głów ne przy czy ny bra ku za in te re so wa niain we sto rów wdra ża niem roz wią zań efek tyw nych ener ge tycz nie w bu -dyn kach miesz kal nych.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 07-04-2008

OD DZIA ŁY WA NIE
ELEK TRO ENER GE TY KI

NA ŚRO DO WI SKO
Or ga ni za cja eu ro pej skie go prze my słu ener ge tycz ne go Eu re lec tricwy da ła ko lej ny ra port za wie ra ją cy da ne sta ty stycz ne do ty czą ce śro do -wi sko wych aspek tów funk cjo no wa nia elek tro ener ge ty ki w Eu ro piew la tach 2005–2006 – „Envi ron men tal Sta ti stics of the Eu ro pe an Elec -tri ci ty In du stry: Trends in Envi ron men tal & Su sta ina bi li ty Per for man -ce”. Do ku ment opi su je ten den cje w prze bie gu zrów no wa żo ne go roz -wo ju sek to ra, w tym spo so by iden ty fi ka cji, za rzą dza nia i ogra ni cza niaje go ne ga tyw ne go wpły wu na śro do wi sko. We dług ra por tu sek tor ogra ni czył emi sję dwu tlen ku wę gla z po -nad 700g/ kWh w ro ku 1980 do nie ca łych 400g/ kWh w ro ku 2005. Ten -den cja ma le ją ca jest efek tem wy ko rzy sty wa nia w więk szym stop niu pa -liw o zmniej szo nej za war to ści wę gla i po pra wy efek tyw no ści wy twa -rza nia ener gii. Rów nież po zio my emi sji dwu tlen ku siar ki i tlen ków azo -tu zo sta ły istot nie zre du ko wa ne. W ro ku 2005 w po rów na niu do ro -ku 1980 by ły one mniej sze od po wied nio o 80% i 53%, pod czas gdy pro -duk cja ener gii elek trycz nej w tym sa mym okre sie wzro sła o 82%.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 28-03-2008
PRE SJA NA OGRA NI CZE NIE EMI SJI

PRZEZ SEK TOR TRANS POR TU
Ro sną na ci ski po li tycz ne zmie rza ją ce do ogra ni cze nia szko dli we gowpły wu na śro do wi sko sek to ra trans por tu. 24 kwiet nia Par la ment Eu -ro pej ski we zwał do za sto so wa nia in stru men tów ryn ko wych na po trze -by re duk cji emi sji ga zów cie plar nia nych po wo do wa nej przez trans -port mor ski. Ko mi sja Eu ro pej ska pra cu je nad pro po zy cją do ty czą cąopłat dla trans por tu dro go we go, któ ra za kła da uwzględ nie nie róż nychkosz tów ze wnętrz nych, w tym kosz tów śro do wi sko wych. Do re wi zjipo li ty ki trans por to wej pod ką tem jej wpły wu na śro do wi sko na wo łu jeEu ro pej ska Agen cja Śro do wi ska (Eu ro pe an Envi ron ment Agen cy).Po ja wił się rów nież pro jekt włą cze nia lot nic twa do Eu ro pej skie goSys te mu Han dlu Emi sja mi (EU Emis sions Tra ding Sche me).Opu bli ko wa ny w mar cu ra port Eu ro pej skiej Agen cji Śro do wi skawska zu je, że po ziom emi sji dwu tlen ku wę gla po cho dzą ce go z trans -por tu wzrósł w UE w la tach 1990–2005 o 26% i sta no wi obec nie oko -ło 20% emi sji ca łej UE. Pro gno zy prze wi du ją wzrost emi sji z sek to rao dal sze 15% do ro ku 2020. Gdy by trans port ogra ni czył wy twa rza niedwu tlen ku wę gla tak jak in ne sek to ry go spo dar ki, ilość dwu tlen ku wę -gla po cho dzą ca z kra jów UE -27 zmniej szy ła by się w okre sie po mię -dzy ro kiem 1990 a 2005 o 14%, a nie jak to mia ło miej sce o 7,9%.Mię dzy rzą do wy Pa nel ds. Zmian Kli ma tu (In ter go vern men tal Pa nelon Cli ma te Chan ge) ostrze ga, że ilość dwu tlen ku wę gla emi to wa naprzez trans port mo że sta no wić do 4,5% emi sji ogó łem na świe cie. We -dług Eu ro pej skiej Fe de ra cji na rzecz Trans por tu i Śro do wi ska (Eu ro -pe an Fe de ra tion for Trans port & Envi ron ment) do ro ku 2020 po ziomemi sji po cho dzą cych z trans por tu wzro śnie jesz cze o 30%. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 29-04-2008

INI CJA TY WA W SPRA WIE
WSPÓŁ PRA CY NA RZECZ RE JO NU

MO RZA ŚRÓD ZIEM NE GO
Pod czas mar co we go spo tka nia na szczy cie, przy wód cy państw UEpo par li fran cu sko -nie miec ki plan pod ję cia no wej ini cja ty wy na rzecz

Energetyka na świecie
Przegląd najważniejszych wydarzeń w energetyce światowej w opracowaniu EPC S.A.
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współ pra cy w re gio nie Mo rza Śród ziem ne go (Union for the Me di ter -ra ne an). Dzia ła nia te ma ją przy czy nić się do oży wie nia sto sun ków UEz pań stwa mi Afry ki Pół noc nej i Środ ko we go Wscho du. Był by to no -wy im puls dla Pro ce su Bar ce loń skie go (Bar ce lo na Pro cess), za ini cjo -wa ne go w ro ku 1995 w ce lu wzmoc nie nia dia lo gu i współ pra cy z kra -ja mi po łu dnio we go wy brze ża Mo rza Śród ziem ne go. In au gu ra cjawspół pra cy ma na stą pić na ko lej nym szczy cie, za pla no wa nym na 13lip ca, już za pre zy den cji Fran cji.Fran cu sko -nie miec ka pro po zy cja za kła da, że Unii prze wod ni czyćbę dą jed no cze śnie dwa kra je – je den z UE, a dru gi spo za niej. Dzia ła -nia bę dą sku pia ły się na stra te gicz nych dla re gio nu spra wach, ta kichjak po pra wa za opa trze nia w ener gię, wal ka z za nie czysz cze nia mii roz wój współ pra cy na uko wej. Re gion Mo rza Śród ziem ne go ma klu czo we zna cze nie dla moż li wo -ści dy wer sy fi ka cji do staw ener gii przez UE. Pod czas spo tka niaw grud niu 2007 ro ku, mi ni stro wie ds. ener ge ty ki z kra jów na le żą cychdo Eu ro śró dziem no mor skie go Part ner stwa Ener ge tycz ne go (Eu ro --Me di ter ra ne an Ener gy Part ner ship), od wo łu jąc się do de kla ra cji Pro -ce su Bar ce loń skie go, uchwa li li plan naj waż niej szych dla współ pra cydzia łań do ro ku 2013. Za prio ry te ty uzna no pro mo cję zrów no wa żo ne -go roz wo ju i in te gra cję ryn ków ener gii, m.in. po przez ukoń cze nie bu -do wy pier ście ni ga zo we go i elek tro ener ge tycz ne go.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 27-03-2008
PLA NY IN TE GRA CJI

ŚRÓD ZIEM NO MOR SKICH
RYN KÓW ENER GII

ME DE LEC, or ga ni za cja bran ży elek tro ener ge tycz nej, dzia ła od ro -ku 1991, ja ko fo rum wy mia ny in for ma cji do ty czą cych re jo nu Mo rzaŚród ziem ne go. Obec nie ugru po wa nie two rzą: sto wa rzy sze nie re pre -zen tu ją ce Ma gh reb (CO ME LEC), Unia Arab ska (AUPT DE), Fe de ra -cja Afry kań ska (UPDEA), eu ro pej ska Unia dla Ko or dy na cji Prze sy łuEner gii Elek trycz nej (UCTE) i re pre zen tu ją ca eu ro pej ski prze mysłener ge tycz ny Eu re lec tric.Pod czas do rocz ne go spo tka nia 20–21 mar ca człon ko wie ME DE -LEC oma wia li utwo rze nie po łą czo ne go ryn ku ener gii, obej mu ją ce goob szar UE i ba se nu Mo rza Śród ziem ne go. W oce nie de le ga tów, ta kikrok przy czy ni się istot nie do przy spie sze nia roz wo ju go spo dar cze gore gio nu śród ziem no mor skie go. Po wsta nie ryn ku bę dzie wy ma ga ło jed no myśl no ści wszyst kichpart ne rów oraz po li tycz ne go i fi nan so we go wspar cia UE. Ma jącna wzglę dzie róż ni ce wy stę pu ją ce po mię dzy po szcze gól ny mi pań -stwa mi re jo nu oraz re jo nem ja ko ta kim a UE, uzgod nio no, że in te gra -cja obu ryn ków bę dzie prze bie gać stop nio wo, po cząw szy od har mo ni -za cji za sad ryn ko wych, po przez no we in we sty cje w in fra struk tu ręi roz wój po łą czeń mię dzy sys te mo wych.Utwo rze nie wspól ne go ryn ku ener gii elek trycz nej UE i kra jów Mo rzaŚród ziem ne go jest prio ry te tem Eu ro śró dziem no mor skie go Part ner stwaEner ge tycz ne go funk cjo nu ją ce go w ra mach Pro ce su Bar ce loń skie go.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 10-04-2008
PRO GNO ZY DLA SEK TO RA

ELEK TRO ENER GE TYCZ NE GO
DO RO KU 2030

Eu re lec tric opu bli ko wa ła 35. wy da nie ra por tu „Sta ty sty ki i pro gno zydla eu ro pej skie go sek to ra elek tro ener ge tycz ne go” (EUR PROG 2007),za wie ra ją ce go da ne hi sto rycz ne z lat 1980, 1990, 2000, 2004 i 2005 orazpro gno zy na la ta 2010, 2020 i 2030, do ty czą ce 29 kra jów.We dług eks per tów, szczy to we za po trze bo wa nie na ener gię elek -trycz ną w kra jach UE -27 bę dzie ro sło o 1,25% rocz nie, a w ro ku 2030osią gnie 630 GW, przy po py cie na ener gię wy no szą cym 4 230 TWh.W Niem czech, naj więk szym ryn ku eu ro pej skim, po ziom za in sta lo wa -nej mo cy net to bę dzie rósł o 0,6% rocz nie, co w ro ku 2030 da 160 GW,przy pro duk cji ener gii net to rów nej 560 TWh. We Fran cji po ten cjał wy -

twór czy bę dzie po więk szał się śred nio każ de go ro ku o 1,1% i w 2030ro ku wy nie sie 150 GW; w tym sa mym cza sie pro duk cja ener gii elek -trycz nej wy nie sie w tym kra ju 700 TWh. Do ro ku 2010 Fran cja bę dzienaj więk szym pro du cen tem ener gii elek trycz nej w Eu ro pie, ale tow Niem czech, dzię ki roz wo jo wi źró deł od na wial nych, po ziom mo cyza in sta lo wa nej bę dzie naj wyż szy. Pro gno zu je się rów nież, że do ro -ku 2030 we Wło szech ge ne ra cja ener gii elek trycz nej wy nie sie 550TWh, w Wiel kiej Bry ta nii 470 TWh, na to miast w Hisz pa nii 460 TWh.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 02-04-2008
GLO BAL NY FUN DUSZ DLA

EFEK TYW NO ŚCI ENER GE TYCZ NEJ
I ŹRÓ DEŁ OD NA WIAL NYCH

28 mar ca Ko mi sja Eu ro pej ska for mal nie usta no wi ła Glo bal ny Fun -dusz dla Efek tyw no ści Ener ge tycz nej i Źró deł Od na wial nych (Glo balEner gy Ef fi cien cy and Re ne wa ble Ener gy Fund – GE EREF), w wy so -ko ści 80 mln eu ro na okres czte rech lat. Ko lej ne 150–200 mln eu rowpły nie do fun du szu ze źró deł pu blicz nych i pry wat nych, co, prze wi -du je się, do pro wa dzi do za an ga żo wa nia od 300 mln do 1 mld eu ro ka -pi ta łu pod wyż szo ne go ry zy ka w dłuż szym okre sie. Be ne fi cjen ta mi GE EREF bę dą kra je pół noc nej i sub sa ha ryj skiejAfry ki, Ka ra ibów i wysp Pa cy fi ku, Ame ry ki Ła ciń skiej, Azji, a tak żenie któ re kra je są sia du ją ce z UE. Fun dusz ma słu żyć przy spie sze niu trans fe ru, roz wo ju i upo wszech -nie nia przy ja znych śro do wi sku tech no lo gii, któ re po mo gą za pew nićbez piecz ne do sta wy ener gii miesz kań com bied niej szych re gio nówświa ta. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 02-04-2008
KON FE REN CJA KLI MA TYCZ NA

W BANG KO KU
W dniach 31 mar ca – 4 kwiet nia w Bang ko ku, z udzia łem przed sta -wi cie li 160 państw, od by ła się Kon fe ren cja Stron Ra mo wej Kon wen -cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie Zmian Kli ma tu (Uni ted Na -tions Fra me work Co nven tion on Cli ma te Chan ge) oraz Pro to kó łuz Kio to.Uczest ni cy spo tka nia przy ję li zo bo wią za nie, że zba da ją moż li wo ścizmniej sze nia al bo ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar nia nych po cho -dzą cych z lot nic twa i trans por tu mor skie go, sek to rów, któ re w ro -ku 1997 zo sta ły wy łą czo ne z Pro to kó łu z Kio to. Jest to suk ces UEi Nor we gii, któ re opra co wa ły już pro po zy cje le gi sla cyj ne in te gru ją cetrans port lot ni czy z Eu ro pej skim Sys te mem Han dlu Emi sja mi (EUEmis sions Tra ding Sche me). Nie któ re kra je, na przy kład Sin ga puri Au stra lia, opo wie dzia ły się za po zo sta wie niem kwe stii emi sji z lot -nic twa i trans por tu mor skie go do re gu la cji przez wła ści we dla nichagen dy ONZ – World Ma ri ti me Or ga ni sa tion i In ter na tio nal Ci vilAvia tion Or ga ni sa tion. Kon tro wer sje wzbu dzi ła pro po zy cja Ja po nii do ty czą ca prze pro wa -dze nia ne go cja cji w spra wie tzw. po dej ścia sek to ro we go, któ re umoż -li wia ło by po szcze gól nym sek to rom go spo dar ki przyj mo wa nie wspól -nych zo bo wią zań (jo int com mit ments). Przed sta wi cie le kra jów roz wi -ja ją cych się wy ra zi li oba wy, że ta kie po dej ście mo że zo stać uży tedo na rzu ce nia im zo bo wią zań do ty czą cych zmniej sze nia emi sji.Na rok 2008 za pla no wa no jesz cze trzy spo tka nia ne go cja cyj ne.W czerw cu w Bonn dys ku to wa ne bę dą kwe stie zwią za ne z fi nan so wa -niem dzia łań ogra ni cza ją cych emi sję ga zów cie plar nia nych, trans fe -rem tech no lo gii do kra jów roz wi ja ją cych się i do sto so wa niemdo zmian kli ma tu. Spo tka nie za pla no wa ne na sier pień w Gha nie, do -ty czyć bę dzie wy le sia nia i po dej ścia sek to ro we go. W grud niu w Po -zna niu za pre zen to wa ny zo sta nie ra port z po stę pów w roz mo wach.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 14-04-2008
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Wstęp

Przed mio tem ba dań by ła izo la cja ka dłu ba WP tur -
bi ny o mo cy 25 MW. Ce lem ba dań by ło okre śle nie
wpły wu zmia ny współ czyn ni ka prze wo dze nia cie pła
izo la cji na po la tem pe ra tu ry i na prę żeń oraz prze -
miesz czeń ka dłu ba i w kon se kwen cji stwier dze nie,
czy po gor sze nie wła ści wo ści izo la cji mo że być
przy czy ną awa rii tur bi ny. Zwięk sze nie współ czyn -
ni ka prze wo dze nia cie pła weł ny mi ne ral nej za sto so -
wa nej do za izo lo wa nia ka dłu ba tur bi ny mo że być
spo wo do wa ne jej za wil go ce niem i/lub zwięk sze -
niem jej gę sto ści po zor nej pod czas mon ta żu. 

Pod czas re mon tu tur bi ny po bra no prób ki izo la cji
(rys. 1) sy me trycz nie, po le wej i pra wej stro nie dol -
nej czę ści ka dłu ba WP, wy ci na jąc z war stwy izo la cji
wal ce o śred ni cy 150 mm i dłu go ści 400 mm. Gę sto -
ści po bra nych pró bek wy no si ły od po wied nio 215

i 217 kg/m3. Stwier dzo no za tem znacz ne zwięk sze -
nie gę sto ści w sto sun ku do pro jek to wa nej, ka ta lo go -
wej gę sto ści gra nu la tu, wy no szą cej 100 kg/m3.

Na po trze by po mia rów współ czyn ni ka prze wo -
dze nia cie pła wy ko na no prób kę o wy mia rach
100 x 100 x 35 mm i wa dze 75,6 g, a za tem gę sto -
ści 216 kg/m3 (rys. 2). Po wy su sze niu prób ki jej ma -
sa wy no si ła 73,5 g. 

Sta no wi sko po mia ro we
Po mia ry współ czyn ni ka prze wo dze nia cie pła pro -

wa dzo no przy uży ciu ukła du po mia ro we go skon stru -
owa ne go w Za kła dzie Ter mo dy na mi ki In sty tu tu
Tech ni ki Ciepl nej Po li tech ni ki War szaw skiej.
Układ po mia ro wy, któ re go sche mat przed sta wio no
na rys. 3, sta no wi im ple men ta cję jed no pły to we go
apa ra tu Po ens ge na. Skła da się z dwóch ele men tów
grzej nych: grzej ni ka głów ne go (5) oraz grzej ni ka
kom pen sa cyj ne go (7), za pew nia ją ce go adia ba tycz ne
wa run ki na dol nej po wierzch ni grzej ni ka głów ne go
oraz z jed nej chłod ni cy (3). Mię dzy chłod ni cą i grzej -
ni kiem głów nym umiesz czo na jest prób ka ba da ne go
ma te ria łu. Ca łość usy tu owa na jest w obu do wie wy -
ko na nej z po le ro wa nej bla chy nie rdzew nej. Prze -
strzeń mię dzy głów ny mi ele men ta mi ukła du a obu -
do wą wy peł nio na jest ma te ria łem izo la cyj nym.

Współ czyn nik prze wo dze nia cie pła wy zna cza ny
jest z za leż no ści: λ = U·I·δ/A·∆T, gdzie U i I są na -
pię ciem i na tę że niem prą du w grzej ni ku elek trycz -
nym, δ – gru bo ścią prób ki, A – po lem po wierzch ni
prób ki (prze pły wu cie pła), ∆T – gra dien tem tem pe -

ra tu ry na prób ce. Do kład ność po mia ru jest rzę -
du 3÷5%.
Prze bieg i wy ni ki ba dań
Po mia ry współ czyn ni ka prze wo dze nia cie pła izo -

la cji do ko ny wa no zwięk sza jąc stop nio wo za war tość
wo dy w prób ce – o 1% ob ję to ścio wo, tj. o 3,5 ml wo -
dy w ko lej nych po mia rach. Po miar dla da nej za war -
to ści wo dy w prób ce prze pro wa dza no po 12 go dzi -
nach od wstrzyk nię cia wo dy do prób ki. Czas jed ne -

go po mia ru wy no sił ok. 12 go dzin. Po mia ry prze pro -
wa dza no dla śred niej tem pe ra tu ry w prób ce rów -
nej 20°C. Wy ni ki po mia rów przed sta wio no w po sta -
ci wy kre su – rys. 5.

Ob li cze nia war to ści
współ czyn ni ka

prze wo dze nia cie pła

Na pod sta wie wy ni ków po mia rów oraz da nych
pro du cen ta dla za sto so wa ne go gra nu la tu weł ny mi -
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Badania współczynnika przewodzenia ciepła
izolacji kadłuba turbiny oraz analiza

jego wpływu na pola temperatury i naprężeń

Rys. 1. Widok prawej strony kadłuba WP podczas
remontu; zaznaczone jest miejsce pobrania próbki
do badań

Rys. 2. Wi dok prób ki po umiesz cze niem jej w szczel -
nej osło nie (100 x 100 x 35 mm)

Rys. 5. Współczynnik przewodzenia ciepła granulatu
z wełny mineralnej w funkcji wilgoci

Rys. 3. Sche mat ukła du po mia ro we go (1 – izo la -
cja, 2 – płyt ka mie dzia na, 3 – chłod ni ca, 4 – ba da na
prób ka, 5 – grzej nik, 6 – izo la cja, 7 – grzej nik kom -
pen sa cyj ny, 8 – płyt ka mie dzia na, 9, 10, 11, 12 – izo -
la cja, Ti – ter mo ele men ty, HFS -4 – cien ko war stwo we
czuj ni ki gę sto ści stru mie nia cie pła

Rys. 4. Widok zestawionego układu pomiarowego
(przed zamontowaniem osłony)



ne ral nej (no mi nal na gę stość 100 kg/m3) wy ko na no
ob li cze nia war to ści współ czyn ni ków prze wo dze nia
cie pła weł ny mi ne ral nej za sto so wa nej do izo la cji ka -
dłu ba tur bi ny dla róż nych gę sto ści, w śred niej tem -
pe ra tu rze pra cy rów nej 230°C oraz w obec no ści po -
wie trza lub pa ry wod nej po mię dzy włók na mi.
Do prze pro wa dze nia ob li czeń za sto so wa no za leż -
ność:

gdzie λg jest współ czyn ni kiem prze wo dze nia cie -
pła ga zu za leż nym od tem pe ra tu ry, σ – sta łą Bolt -
zman na, e – ma so wym współ czyn ni kiem osła bie nia
pro mie nio wa nia. Funk cja F wy stę pu ją ca w po wyż -
szym wzo rze za le ży od sto sun ku współ czyn ni ka
prze wo dze nia cie pła włó kien do współ czyn ni ka
prze wo dze nia cie pła ga zu, struk tu ry i gę sto ści izo la -
cji a ma so wy współ czyn nik osła bie nia pro mie nio -
wa nia od wła ści wo ści ra dia cyj nych skład ni ków izo -
la cji oraz jej struk tu ry. Dla du żej war to ści sto sun ku
prze wod no ści ciepl nej włó kien i ga zu funk cja F
nie wie le się zmie nia. Współ czyn nik e i funk cję F
(100 kg/m3) wy zna czo no z da nych pro du cen ta dla
gra nu la tu weł ny mi ne ral nej o gę sto ści 100 kg/m3

wy peł nio nej po wie trzem wy ko rzy stu jąc war to ści jej
prze wod no ści ciepl nej dla dwóch tem pe ra tur:
λ20 = 0,038 W/(m·K) oraz λ230 = 0,071 W/(m·K) oraz
za leż ność prze wod no ści ciepl nej po wie trza od tem -
pe ra tu ry. Na stęp nie po słu gu jąc się zna ną war to ścią
ma so we go współ czyn ni ka osła bie nia i wy ni ka mi
po mia ru prze wod no ści ciepl nej weł ny mi ne ral nej
dla gę sto ści 216 kg/m3 ob li czo no war tość funk cji F
(216 kg/m3). Zna jo mość F (216 kg/m3) i e, wraz z za -
leż no ścią prze wod no ści ciepl nej po wie trza i pa ry
wod nej od tem pe ra tu ry wy ko rzy sta no do na stę pu ją -
cych osza co wań prze wod no ści ciepl nej izo la cji:
– weł na mi ne ral na; gę stość 100 kg/m3; temp.

230°C; gaz: pa ra wod na – λ230 = 0,070 W/(m·K),
– weł na mi ne ral na; gę stość 216 kg/m3; temp.

230°C; gaz: po wie trze – λ230 = 0,121 W/(m·K),
– weł na mi ne ral na; gę stość 216 kg/m3; temp.

230°C; gaz: pa ra wod na – λ230 = 0,120 W/(m·K).

Ana li za nu me rycz na pól
tem pe ra tu ry, na prę żeń

i prze miesz czeń
Z uwa gi na brak peł nej do ku men ta cji ka dłu ba

tur bi ny do ob li czeń przy ję to uprosz czo ny mo del

geo me trii, uwzględ nia jąc sy me trię bu do wy ka dłu ba
oraz sy me trię ob cią żeń ana li zo wa no po la tem pe ra -
tu ry i na prę żeń w po ło wie ka dłu ba. Dys kre ty za cję
ob sza ru (ka dłub i izo la cja) oraz wa run ki brze go we
omó wio no szcze gó ło wo w pra cy [1]. Ob szar zo stał
po dzie lo ny na 248500 ob ję to ści kon tro l nych. Wpro -
wa dzo ny zo stał układ współ rzęd nych o środ ku
w cen tral nym punk cie ko mo ry wlo to wej, oś X
skie ro wa na w kie run ku osi tur bi ny, oś Y le ży
w płasz czyź nie po zio mej, oś Z w płasz czyź nie pio -
no wej.

Za ło żo no sta łe war to ści oraz izo tro po wość wła -
ści wo ści ma te ria ło wych ka dłu ba i izo la cji. Współ -
czyn nik prze wo dze nia cie pła ma te ria łu ka dłu ba zo -
stał okre ślo ny na po zio mie 45 W/(m·K), dla izo la cji
wy no sił on 0,7 W/(m·K) lub 0,12 W/(m·K), któ ry
od po wia da prze wod no ści weł ny mi ne ral nej o gę sto -
ści od po wied nio 100 i 215 kg/m3 w tem pe ra tu -
rze 230ºC.

W pierw szej czę ści ana li zy, z wy ko rzy sta niem
ko mer cyj ne go ko du FLU ENT wy ko na no ob li cze nia
roz kła dów tem pe ra tu ry w izo la cji i ka dłu bie tur bi ny.
Uzy ska ne wy ni ki są punk tem wyj ścia do wy zna cze -
nia w ko lej nym kro ku roz kła du prze miesz czeń i na -
prę żeń w ka dłu bie z wy ko rzy sta niem ko mer cyj ne go
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Rys. 6. Roz kład tem pe ra tu ry w pio no wej płasz czyź nie sy me trii prze cho dzą cej przez oś tur bi ny (le wy) oraz na po wierzch ni izo la cji (pra wy). Współ czyn nik prze wo dze -
nia cie pła izo la cji 0,07 W/(m. K)

Rys. 7. Roz kład wy dłu że nia w kie run ku pio no wym [mm] (le wy) oraz na prę żeń von Mi se sa [MPa] (pra wy) w ka dłu bie tur bi ny. Wi dok od stro ny we wnętrz nej. Współ czyn -
nik prze wo dze nia cie pła izo la cji 0,07 W/(m. K)



ko du AN SYS. Ze wzglę du na róż ne for ma ty re pre -
zen ta cji siat ki dys kre tyz cji prze strzen nej oraz da -
nych w obu tych pro gra mach, siat ka zo sta ła prze -
trans for mo wa na przy po mo cy wła sne go ko du. 

Na rys. 6 i 7 przed sta wio no roz kła dy tem pe ra tu ry,
na prę żeń von Mi se sa oraz prze miesz czeń w kie run -
ku osi Z, przy za ło że niu współ czyn ni ka prze wo dze -
nia cie pła izo la cji 0,07 W/(m·K).

Na rys. 8 i 9 przed sta wio no roz kła dy tem pe ra tu ry,
na prę żeń von Mi se sa oraz prze miesz czeń w kie run -
ku osi Z, przy za ło że niu współ czyn ni ka prze wo dze -
nia cie pła izo la cji 0,12 W/(m·K).

W przed sta wio nym przy pad ku wi docz ne jest, że
tem pe ra tu ra po wierzch ni izo la cji jest wyż sza o oko -
ło 8ºC w po rów na niu z po przed nim wa rian tem. Wy -
ni ka stąd, zgod nie z ocze ki wa nia mi, wy raź ny wpływ
współ czyn ni ka prze wo dze nia cie pła na tem pe ra tu rę
na po wierzch ni izo la cji. Tem pe ra tu ra na po wierzch -
ni we wnętrz nej ka dłu ba jest w przy bli że niu rów -
na w obu przy pad kach, co wy ni ka z fak tu, iż współ -
czyn ni ki przej mo wa nia cie pła po we wnętrz nej stro -
nie ka dłu ba osią ga ją spo re war to ści. Zmia na współ -
czyn ni ka prze wo dze nia cie pła izo la cji nie wpły wa
istot nie na prze miesz cze nia w kie run ku pio no wym
i na prę że nia von Mi se sa (rys. 7, 9).

Wnio ski

Stwier dzo no znacz nie więk szą gę stość ba da nej
izo la cji (gra nu la tu weł ny mi ne ral nej) na pod sta -
wie pró bek po bra nych z osło ny tur bi ny, tj. śred -
nio 216 kg/m3, w po rów na niu z gę sto ścią za kła da ną
w pro jek cie, tj. 100 kg/m3. 

Współ czyn nik prze wo dze nia cie pła cał ko wi-
cie su chej ba da nej weł ny mi ne ral nej wy no sił
λ20 = 0,072 W/(m·K), a za tem był dwu krot nie nie -
mal więk szy od de kla ro wa ne go przez pro du cen ta
współ czyn ni ka prze wo dze nia cie pła weł ny o gę sto -
ści 100 kg/m3 (λ20 ≤ 0,038 W/(m·K)).

Obec ność wil go ci – w po sta ci cie kłej – znacz -
nie po gor szy ła wła ści wo ści izo la cyj ne ba da nej
weł ny mi ne ral nej w tem pe ra tu rze 20°C – do po -
nad 0,11 W/(m·K) – przy udzia le ob ję to ścio wym
wo dy 10%.

W śred niej tem pe ra tu rze pra cy izo la cji, rów -
nej 230°C, współ czyn nik prze wo dze nia cie pła weł -
ny o gę sto ści 100 kg/m3 wy no si ok. 0,07 W/(m·K),
na to miast współ czyn nik prze wo dze nia cie pła weł ny
o gę sto ści 216 kg/m3 wy no si ok. 0,12 W/(m·K).
Obec ność pa ry wod nej za miast po wie trza nie znacz -
nie zmniej sza współ czyn nik prze wo dze nia cie pła. 

Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań na rzu ca ją ko -
niecz ność kon tro li ja ko ści prac oraz zgod no ści wła -
ści wo ści ma te ria łu wyj ścio we go z cha rak te ry sty ka -
mi po da ny mi przez pro du cen ta.

W pra cy przed sta wio ne zo sta ły wy ni ki ob li czeń
roz kła du tem pe ra tu ry, prze miesz czeń pio no wych
oraz na prę żeń zre du ko wa nych von Mi se sa w ka dłu -
bie tur bi ny. Stwier dzo no istot ny wpływ współ czyn -
ni ka prze wo dze nia cie pła na tem pe ra tu rę po wierzch -
ni ze wnętrz nej izo la cji (wzrost tem pe ra tu ry po -
wierzch ni o ok. 8°C przy wzro ście współ czyn ni ka
prze wo dze nia cie pła izo la cji od 0,07 do 0,12 W/(m·K))
oraz prak tycz nie brak wpły wu na roz kład prze miesz -
czeń i na prę żeń w ka dłu bie tur bi ny. 
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Rys. 9. Roz kład wy dłu że nia w kie run ku pio no wym [mm] (le wy) oraz na prę żeń von Mi se sa [MPa] (pra wy) w ka dłu bie tur bi ny. Wi dok od stro ny we wnętrz nej. Współ czyn -
nik prze wo dze nia cie pła izo la cji 0,12 W/(m. K)

Rys. 8. Roz kład tem pe ra tu ry w pio no wej płasz czyź nie sy me trii prze cho dzą cej przez oś tur bi ny (le wy) oraz na po wierzch ni izo la cji (pra wy). Współ czyn nik prze wo dze -
nia cie pła izo la cji 0,12 W/(m. K)






