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Sza now ni Pań stwo
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Z tej okazji pracownikom energetyki, a także firm pracujących na rzecz

sektora oraz ich rodzinom, składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów, satysfakcji z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.
Szczególnie zaś ciepłe życzenia kierujemy pod adresem firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Mijający rok był dla polskiej elektroenergetyki bogaty w różne wydarzenia niosące ze sobą wiele nadziei, ale również wyzwań
i niepokojów. Przed sektorem ogrom zadań inwestycyjnych związanych głównie z modernizacją i odbudową istniejącego potencjału
wytwórczego, a także budową nowych mocy. 

Tymczasem stanęliśmy w obliczu światowego kryzys finansowego, którego echa mogą odbić się na inwestycjach w elektroenergetyce.
Dalece niesatysfakcjonujące okazały się rozwiązania i propozycje zawarte w pierwszej wersji dokumentu „Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku”. Zabrakło m.in. informacji dotyczących źródeł finansowania inwestycji w elektroenergetyce, zapowiedzi
zmian w prawie ułatwiających decyzje o lokalizacji inwestycji elektroenergetycznych oraz odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób
zrealizowane zostanie podstawowe założenie „Polityki” mówiące, iż rozwój kraju będzie odbywał się bez wzrostu zużycia paliw
pierwotnych. Wierzymy, że te i inne mankamenty dokumentu, po konsultacjach, zostaną usunięte w jego ostatecznej wersji.

Również unijne dyrektywy środowiskowe wymagają zdecydowanej reakcji strony polskiej. Rozwiązania zawarte w dotychczasowej
wersji Pakietu Energetyczno-Klimatycznego dotyczące redukcji emisji CO2 zagrażają
bezpieczeństwu energetycznemu Polski i całej naszej  gospodarce. Mamy nadzieję,
że prowadzone obecnie w tej sprawie negocjacje z Unią, a także te, które prowadzone
będą na Światowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu, złagodzą niekorzystne dla
nas zapisy. 

Według zgodnej opinii wielu fachowców, powstające na forum Unii niekorzystne dla
polskiej elektroenergetyki rozwiązania były w głównej mierze efektem naszej słabości
negocjacyjnej, nieadekwatnej do potencjału naszej energetyki, naszych możliwości
i zasobów energetycznych, jak też potencjału intelektualnego, którym dysponujemy.
Na szczęście - ostatnio nasza pozycja w Europie znacznie się wzmocniła. Polska po
14-letnich staraniach stała się pełnoprawnym  członkiem Międzynarodowej Agencji
Energetycznej.

W mijającym roku IGEiOŚ wspierała swą wiedzą i doświadczeniem wszelkie
działania zmierzające do tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania
polskiej elektroenergetyki. Zorganizowaliśmy w 2008 roku wiele szkoleń i konferencji,
podczas których zajmowaliśmy się: obroną i odbudową KSE, odnawialnymi źródłami
energii i innymi ważnym aspektami funkcjonowania branży, takimi jak zamówienia
publiczne, zintegrowane zarządzanie, energetyka na węglu, koszty wytwarzania
energii elektrycznej, współpraca międzynarodowa, inwestycje, a także wykorzystanie
potencjału ludzkiego. Uczestniczyliśmy także w wielu targach. 

Izbę  żywo interesują wszelkie kwestie merytoryczne. Rozwijamy współpracę
z różnymi organizacjami, środowiskami, organami władzy, którym bliskie są problemy
sektora. Ich przedstawicielom za dotychczasową dobrą współpracę serdecznie
dziękujemy. 

Wierzymy, że w przyszłym roku razem uda nam się wywalczyć jeszcze więcej.
Jesteśmy także przekonani, że polscy elektroenergetycy poradzą sobie ze stojącymi przed
nimi wyzwaniami z jeszcze lepszą skutecznością niż dotychczas. Jednocześnie
pragniemy zapewnić Państwa, że Izba, tak jak dotychczas, będzie godnie
reprezentowała energetyczne środowisko, pomagając w rozwiązywaniu wszelkich
problemów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w nowym roku. 

W imieniu własnym i władz statutowych Izby życzymy tego Państwu z całego serca.
Proszę przyjąć życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku.

Dariusz Lubera
Prezes Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Środowiska

Sła wo mir Kry stek
Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej

Energetyki i Ochrony Środowiska
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Prace przy Bloku 460 MW

Elektrowni Łagisza

dobiegają końca

W Łagiszy rozpoczęto 13 listopada 2008 proces dmuchania kotła bloku
460 MW. Dmuchanie części ciśnieniowej kotła przepływowego oraz rurociągów
parowych ma na celu usunięcie nieczystości mechanicznych pozostałych
po montażu, a także zgorzelin pospawalniczych z wewnętrznych powierzchni
rurociągów oraz utworzenie zabezpieczającej warstwy magnetytowej.

Obecnie trwają intensywne końcowe prace w zakresie automatyki bloku
oraz wyprowadzenia mocy.

Zrealizowanie projektu da PKE możliwość produkcji czystej energii
po konkurencyjnych kosztach. Z uwagi na wysoką sprawność jednostki,
emisja CO2 do atmosfery będzie o 25 proc. niższa niż w jednostkach wytwór-
czych, które obecnie pracują w Elektrowni Łagisza. Jednocześnie, zarówno
dla SO2, jak i NOx, zapewniona zostanie emisja nie wyższa niż 200 mg/Nm3,
co odpowiada wymogom dyrektyw UE i jest zgodne z zapisami Traktatu
Akcesyjnego. 

Planowane przekazanie jednostki do eksploatacji nastąpi w pierwszym kwartale
2009 roku po 720 godzinnym ruchu próbnym.

Blok będzie dysponował mocą 460 MW. Inwestycja kosztuje około 2 mld zł
i jest finansowana ze środków własnych spółki, ze środków proekologicznych
oraz ze środków pochodzących z emisji obligacji. Blok w Elektrowni Łagisza
będzie spalał rocznie około 1,2 mln ton węgla. Prace przy budowie trwają
od stycznia 2006 roku.

ul. Lwowska 23, 48-389 Katowice
tel. 032 774 21 01, 774 22 01, fax 032 774 21 02
e-mail: pke@pke.pl www.pke.pl
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• Ro dzi mą ener ge ty kę cze ka ją roz licz ne zmia ny i wy zwa nia, w tym ogrom -
ne in we sty cje, któ re już ru szy ły. Kosz ty tych przed się wzięć są wiel kie, wy ma -
ga ją za tem ak cep ta cji spo łecz nej. Moż na się oba wiać pro te stów, sło wem co
na le ży zro bić, aby prze ko nać do nich spo łe czeń stwo, bo jak na ra zie o kon sul -
ta cjach spo łecz nych je dy nie się mó wi.

– Na le ży lu dziom prze ka zy wać rze tel ne in for ma cje o rze czy wi stym sta nie
ryn ku ener ge tycz ne go. Z ener ge ty ką to jest tro chę tak, jak z po wie trzem – do -
pó ki go nie bra ku je, to wy da je się, że do ży cia jest nam nie po trzeb ne, wszak
wszę dzie się znaj du je. Pro blem po ja wia się wów czas, gdy za czy na go bra ko -
wać, czy gdy jest wy jąt ko wo za nie czysz czo ne. Po dob nie jest z prą dem – przy -
zwy cza je ni je ste śmy do te go, że je go obec ność w gniazd ku jest oczy wi sto ścią,
jest nie ja ko „obo wiąz ko wa”. Ana li zy opra co wa ne przez Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki po ka zu ją, że oko ło 2016 ro ku (przy za ło że niu re ali za cji pla no wa nych in -
we sty cji w ener ge ty kę) po pyt na ener gię elek trycz ną prze kro czy ofe ro wa ną po -
daż. W efek cie al bo Pol ska bę dzie do ko ny wa ła za ku pu bar dzo dro giej ener gii
za gra ni cą, al bo ze tknie się z pro ble mem po le ga ją cym na tym, że bę dą mia ły
miej sce prze rwy w do sta wie ener gii (blac ko ut). Przy po mnij my so bie słyn ne
stop nie za si la nia wy stę pu ją ce w PRL -u, po zba wia ją ce prą du, na pe wien czas,
da ny za kład pra cy czy miej sco wość. Te go ty pu sy tu acje na dal wy stę pu ją
w wie lu czę ściach świa ta.

Im port ener gii jest bar dzo kosz tow ny, po słu żę się przy kła dem dwóch
państw, Da nii i Włoch, opie ra ją cych swój bi lans ener ge tycz ny na kup nie
ener gii od są sia dów. Obec nie wśród kra jów eu ro pej skich lo ku ją się na naj -
wyż szych po zy cjach pod wzglę dem kosz tu jed nost ko we go ener gii. Jej od -
bior cy pła cą dwu krot nie wię cej niż w Pol sce. Te kra je uza leż ni ły się od do -
staw ców ze wnętrz nych, któ rzy dyk tu ją ce ny – w przy pad ku Da nii są to
Niem cy, Włoch – Fran cja. Duń czy cy bu du ją wła sną go spo dar kę, ma ją do bry
mix ener ge tycz ny, kon ku ren cję, ale pła cą naj wię cej. Te go ty pu roz wią za nie
bę dzie nas cze ka ło, in ny mi sło wy nie unik nie my po waż nej de ba ty na te mat
ener ge ty ki, nie unik nie my ko niecz nych w nią in we sty cji. Pol ska mu si za dać
so bie py ta nie: ja ki mix ener ge tycz ny jest dla niej, w przy szło ści, opty mal ny?
W czę ści na rzu ca nam je go kształt Unia Eu ro pej ska, sta wia jąc wy mo gi w ra -
mach Pa kie tu Ener ge tycz no -Kli ma tycz ne go, by do 2020 ro ku co naj mniej
20 proc. ener gii po cho dzi ło ze źró deł od na wial nych i o 20 proc. zo sta ła zre -
du ko wa na emi sja CO2.A za tem in we sty cje mu szą pójść w kil ku kie run kach, w któ rych do tąd nie
zmie rza ły. Po pierw sze – w od na wial ne źró dła ener gii, któ re obec nie do star -
cza ją ok. 4 proc. ener gii, a po win ny w oko li cach 15 proc. Po dru gie – to kwe -
stia ener ge ty ki ją dro wej, któ ra w Pol sce nie jest do tąd po waż nie po ru sza na,
choć de ba ta od by wa się w co raz więk szej ilo ści miejsc. Ener ge ty ka ją dro wa
jest ko niecz no ścią w sy tu acji, w ja kiej się znaj du je my. Po trze cie – in we sty cje

w efek tyw ność ener ge tycz ną, naj bar dziej wy daj ne tech no lo gie. Dzi siaj
95 proc. ener gii po zy ski wa nej jest z wę gla ka mien ne go. Ten stan rze czy ge ne -
ru je wiel kie pro ble my do ty czą ce np. spraw no ści ener ge tycz nej obec nie pra cu -
ją cych blo ków, któ ra się ga 35–40 proc. (w UE jest wyż sza o ok. 15 proc.). Bez
zmia ny spo so bu my śle nia Po la ków o re aliach ener ge tycz nych kra ju, ich edu ka -
cji na tym po lu, doj dzie my do te go, że bę dą prze rwy w do sta wach ener gii, że
in we sto rzy bę dą omi ja li Pol skę, gdyż in we sty cje wy ma ga ją za si la nia, i to wy -
so ko na pię cio we go. Jak się po pa trzy na Eu ro pę, to Pol ska na ma pie za si leń wy -
so ko na pię cio wych jest w dra ma tycz nej sy tu acji. To praw dzi wa tra ge dia dla na -
szej go spo dar ki, na któ rą nikt nie zwra ca uwa gi, a prze cież po ten cjal ny in we -
stor czte ro krot nie się za sta no wi czy lo ka li zo wać swą in we sty cję w Pol sce. Na -
wet na Ukra inie sy tu acja na tym po lu jest lep sza. 

Za tem po wsta je py ta nie: czy Po la cy są czy nie są świa do mi te go sta nu rze -
czy? Ko niecz no ścią jest prze ka zy wa nie im wie dzy na ten te mat. To nasz
wręcz po li tycz ny obo wią zek; idzie o to, by Po la cy zro zu mie li ko niecz ność
in we sto wa nia w róż ne źró dła ener gii w na szym kra ju, w cią gu naj bliż szych
dzie się ciu lat.
• Ce ny ener gii są sztucz nie za ni ża ne, ten fakt wi nien być spo łe czeń stwu

uświa do mio ny (im ener ge ty ka bę dzie mia ła wię cej pie nię dzy, tym lep sze bę dą
tech no lo gie, mniej szko dli we dla śro do wi ska, nie od dzia ły wu ją ce ne ga tyw nie
na zdro wie lu dzi). Jak ich prze ko nać, ja ki mi dro ga mi, do apro ba ty kon se -
kwen cji wy ni ka ją cych z po wyż szych za leż no ści?

– Trud no po wie dzieć, jak prze ko nać lu dzi, że mu szą wię cej pła cić. Dla cze -
go ich mu si my prze ko ny wać? Kło pot po le ga na tym, że re gu la tor mu si ist nieć
w ta kiej dzie dzi nie go spo dar ki jak ener ge ty ka. Nie wąt pli wie wszyst ko dro że -
je. Prze su wa się w cza sie uwol nie nie cen ener gii – idzie o to by nie wzro sły dra -
stycz nie, nie mniej z wol na sta le ro sną, w tym ro ku na po zio mie 20 proc. To, że
prąd bę dzie dro żał wszy scy wie my. I to, że Po la cy się bo ga cą tak że wie my.
Ska la pod wy żek cen ener gii bę dzie ła go dzo na wzro stem go spo dar czym i wy -
na gro dzeń. Bę dzie my pro mo wać ko niecz ność wpro wa dza nia wyż szych opłat
za ener gię, choć lu dzie wo lą nie wie dzieć, że pła cą wię cej, czę sto nie za uwa ża -
ją te go wzro stu. Po dob nie nie za uwa ża ją wzro stu cen żyw no ści czy in nych
dóbr. Spo strze gą te zmia ny, gdy za cznie my o nich mó wić. Trze ba pro wa dzić
mą drą, do sto so wa ną do ak tu al nej sy tu acji eko no micz nej spo łe czeń stwa po li ty -
kę ce no wą, to też my ślę, że re gu la tor do brze wy wią że się z te go za da nia. 
•W Pa kie cie Ener ge tycz no -Kli ma tycz nym 3 x 20 za kła da się m.in. zmniej -

sze nie zu ży cia ener gii. Ja kie na le ży pod jąć dzia ła nia, by uświa do mić spo łe -
czeń stwu ko niecz ność oszczę dza nia ener gii na co dzień?

– Po win ny być kon ty nu owa ne po ja wia ją ce się co ja kiś czas ak cje pro pa gu -
ją ce oszczęd ne go spo da ro wa nie ener gią. Przed rzą dem stoi po waż ne wy zwa -
nie, by wpro wa dzić ta kie za pi sy pra wa bu dow la ne go, któ re zo bo wią zu ją do bu -
do wa nia obiek tów, osie dli miesz ka nio wych z ener go osz częd nych ma te ria łów.
Rów nież aby by ły in sta lo wa ne ener go osz częd ne urzą dze nia wszę dzie tam,
gdzie jest to moż li we. Nie mniej i tak zu ży cie prą du bę dzie ro sło, sko ro uży wa -
my co raz wię cej urzą dzeń, tak że w go spo dar stwach do mo wych, zu ży wa ją cych
prąd. Obec nie w prze cięt nym do mu są trzy te le wi zo ry, a do nie daw na był je -
den; na wet je śli każ dy z nich czer pie mniej ener gii, to w su mie znacz nie wię -
cej niż je den. Sło wem trze ba ze spo łe czeń stwem ko mu ni ko wać się przez me -
dia w kwe stii oszczę dza nia ener gii, win no się tak że zo bli go wać sa mo rzą dy, aby
dba ły o ener ge ty kę. Tak czy owak naj prost szą for mą pro wa dzą cą do oszczęd -
ne go nią go spo da ro wa nia jest do pro wa dze nie cen ener gii elek trycz nej do ta kie -
go po zio mu, aby lu dziom opła ca ło się oszczę dzać. Po co mam oszczę dzać, sko -
ro ma ło pła cę? Wie my od stu le ci, że ry nek naj le piej re gu lu je pew ne zda rze nia.
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Elektroenergetyka
– realia a świadomość społeczna

Z TOMASZEM MISIAKIEM, senatorem RP,
przewodniczącym senackiej Komisji Gospodarki
Narodowej, rozmawia Andrzej Uznański



Je śli coś jest do stęp ne za nie wie le, wy stę pu je pod do stat kiem, to nikt się tym
nie przej mu je. Gdy da ne do bro jest trud no do stęp ne, bądź dro gie, lu dzie za czy -
na ją je sza no wać, ogra ni cza jąc po ziom ko rzy sta nia z nie go. Ro sną ce ce ny
ogra ni czą ska lę kon sump cji ener gii. 
• Roz wa ża nia o czy stej ener gii pro wa dzą do wska za nia na ener ge ty kę ją -

dro wą. Jak pro mo wać i uświa do mić spo łe czeń stwu ko niecz ność bu do wy elek -
trow ni ato mo wej? Czy win ny w tym uczest ni czyć or ga ni za cje po za rzą do we;
mo że na le ży na ten cel prze zna czyć środ ki z fun du szy unij nych?

– Ener ge ty ka ją dro wa jest ko niecz no ścią co naj mniej z kil ku po wo dów.
Mam na my śli bez pie czeń stwo ener ge tycz ne kra ju, czyn ni ki eko lo gicz ne, nie -
za leż ność ener ge tycz ną, god ne wdro że nia ba da nia na uko we, two rze nie miejsc
pra cy w przed się wzię ciach wy so kich tech no lo gii… Przy szłość na le ży do ener -
ge ty ki ją dro wej, bo pra cu je się obec nie nad róż ne go ro dza ju ge ne ra cja mi te go
ty pu elek trow ni, łącz nie z fu zją ją dro wą, któ ra też jest ele men tem ener ge ty ki
ją dro wej. Je że li Pol ska nie chce być za ścian kiem Eu ro py w tej dzie dzi nie, je śli
za mie rza spro stać swo im part ne rom, być kon ku ren cyj na – mu si wejść w ener -
ge ty kę ją dro wą. Od da nie do użyt ku elek trow ni ją dro wej w 2020 ro ku jest re al -
ne, o ile szyb ko po dej mie my w tej spra wie de cy zję. Przy kła dy kra jów, któ re
pod ję ły się ta kich in we sty cji wska zu ją, że przy mak sy mal nym jej spię ciu, po -
ko nu jąc wszyst kie ba rie ry praw ne, spo łecz ne, śro do wi sko we etc., moż na ją
zre ali zo wać w dwa na ście lat. Zo sta ła ona w pew nym stop niu za po wie dzia na,
bo pre mier Do nald Tusk wy raź nie oświad czył, że jest za tym, by roz wi jać
w Pol sce ener ge ty kę ją dro wą.

Nie ma kon ku ren cji czy za stę po wa nia źró deł ener gii mię dzy so bą, one się
uzu peł nia ją. W mik sie ener ge tycz nym świa ta bę dzie my mu sie li prze wi dzieć
ener ge ty kę ją dro wą, a za tem i Pol ska mu si ją uwzględ nić we wła snym mik -
sie ener ge tycz nym. Mik sy mo gą być róż ne. Mo im zda niem Pol sce wy star -
czy ło by 15 do 20 proc. ener gii wy twa rza nej przez elek trow nie ją dro we, co
wy ma ga ło by uru cho mie nie ok. 6-8 re ak to rów (w za leż no ści od ich mo cy
oscy lu ją cej od 1000 do 1500 MW) czy li 3–4 elek trow ni. Ich lo ka li za cje są
wska za ne, zba da ne geo lo gicz nie. Trze ba pod jąć dzia ła nia w ce lu przy go to -
wa nia dla nich ka dry, bo ule gła roz sy pa niu – spe cja li ści wy je cha li za gra ni cę.
Ka dra po zo sta ła w kra ju, to głów nie pra cow ni cy na uko wo -ba daw czy, za trud -
nie ni przy re ak to rze ato mo wym w Świer ku (więk szość Po la ków nie wie o je -
go ist nie niu). Pol skę ota cza 27 re ak to rów ją dro wych, co ozna cza, że Po la cy
są za gro że ni 100 proc. ry zy kiem wy ni ka ją cym z ener ge ty ki ją dro wej, o ile
ta kie ist nie je. Na wet Ro sja nie bu du ją obec nie elek trow nię ato mo wą w Ob wo -
dzie Ka li nin gradz kim, i za po wia da ją za ofe ro wa nie nam ener gii przez nią
pro du ko wa nej. Sło wem mu si my pod jąć de cy zję o bu do wie elek trow ni ato -
mo wej.

Bez pie czeń stwo ener ge ty ki ją dro wej jest bar dzo wy so kie, za gro że nie zo sta -
ło zmi to lo gi zo wa ne tra ge dią w Czar no by lu. To był je dy ny po waż ny wy pa dek
na świe cie, re ak to ry by ły tech no lo gii ra dziec kiej. Po za tym zda rze niem nie zgi -
nął nikt, nie za cho ro wał ani je den czło wiek. A w ener ge ty ce wę glo wej na świe -
cie po śred nio, w ko pal niach, gi ną rok rocz nie ty sią ce lu dzi, a w Pol sce – kil ka -
dzie siąt. Ozna cza to, że w rze czy wi sto ści nie bez piecz na jest ener ge ty ka wę glo -
wa. Dzi siej sze tech no lo gie ener ge ty ki ją dro wej, tu dzież ge ne ra to ry przy szłych
ge ne ra cji, są w po rów na niu z ty mi sprzed lat, jak by z in ne go świa ta. Obec na
ener ge ty ka ją dro wa jest w peł ni bez piecz na. I o tym trze ba in for mo wać spo łe -
czeń stwo, ko niecz na jest edu ka cja uświa da mia ją ca tę praw dę. Na le ży pro pa go -
wać wie dzę na ten te mat, wy ko rzy stu jąc na ta kie pro gra my edu ka cyj ne tak że
środ ki z fun du szy unij nych. Pro wa dzo ny po wi nien być dys kurs pu blicz ny, in -
for ma cje win ny uka zy wać się w me diach, na le ży or ga ni zo wać kon fe ren cje, ta -
kie ja ka od by ta 14 paź dzier ni ka br. w Se na cie („Ener ge ty ka ato mo wa w Pol sce
– czas na dzia ła nia”). Mu si my po ka zy wać w ja kiej obec nie sy tu acji nasz kraj
się znaj du je, wska zu jąc na, wy żej wspo mnia ne, oto cze nie 27 re ak to ra mi. Trze -
ba lu dziom uświa do mić, iż nie ma al ter na ty wy dla elek trow ni ato mo wych, że
dzi siaj nie ma my in ne go wyj ścia. Je że li po ka że my te wszyst kie czyn ni ki i oko -
licz no ści lu dziom to je stem prze ko na ny, że Po la cy bę dą cy mą drym na ro dem,
zro zu mie ją sy tu ację i da dzą na te przed się wzię cia przy zwo le nie. Już obec nie,
bez żad nych kam pa nii me dial nych, Po la cy w 52 proc. opo wia da ją się za ener -
ge ty ką ją dro wą (je dy nie 20 proc. zga dza się aby elek trow nia ato mo wa by ła zlo -
ka li zo wa na o 30–50 km od ich do mu). To zróż ni co wa nie ocen świad czy ewi -
dent nie o lu ce w wie dzy, do ty czą cej kwe stii bez pie czeń stwa. I ten stan świa do -
mo ści na le ży pil nie sko ry go wać.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Pa nie Pro fe so rze, jak Pan oce nia stan
obec nych za so bów wę gla ka mien ne go
w Pol sce? Ja ka jest na praw dę je go ja kość,
przy dat ność dla ce lów ener ge tycz nych?

– Po sia da my jesz cze dość bo ga te za so by
wę gla ka mien ne go; w ka te go rii za so bów bi -
lan so wych na po lach za go spo da ro wa nych
wy no szą ok. 15,9 mld ton, z cze go za so by
prze my sło we sta no wią ok. 6 mld ton. W po -
lach nie za go spo da ro wa nych, a więc tam,
gdzie nie ma ko palń, ale w przy szło ści mo gą
być jest ok. 26 mld za so bów bi lan so wych,
z któ rych część na pew no bę dzie od po wia da -
ła ka te go rii za so bów prze my sło wych, a więc
na da ją cych się do eks plo ata cji uza sad nio nej
tech nicz nie, eko no micz nie i eko lo gicz nie. Ja -
kość te go wę gla, mie rzo na war to ścią opa ło -
wą oraz za war to ścią siar ki oraz po pio łu jest
ge ne ral nie do bra. W kla sie opa ło wej po wy -
żej 25 GJ/kg jest pra wie 4 mld ton za so bów
prze my sło wych w ko pal niach czyn nych,
a więc 66%. Je śli pod uwa gę brać pro cen to wą
za war tość siar ki, to w kla sie do 1% znaj du je
się ok. 3,6 mld ton za so bów prze my sło wych,
czy li 60% ca ło ści. W kla sie o za war to ści po -
pio łu do 10% jest 2,7 mld ton, a w kla sie
11–15% – 1,5 mld ton, a więc w su mie 70%.
Da ne te do ty czą za so bów wę gli ener ge tycz -
nych, wę gli na da ją cych się do kok so wa nia
oraz or to kok so wych. Za so by wę gli kok su ją -
cych są mniej sze niż ener ge tycz nych. Do ty -
czy to do brze roz po zna nych za so bów. Tak
więc w naj lep szych kla sach jest gros pol skie -
go wę gla. Np. wę giel ame ry kań ski jest znacz -
nie bar dziej za siar czo ny, dla te go tam mie sza
się go z wę glem im por to wa nym np. z Ko lum -
bii. Nie ste ty, ja kość wę gla wią że się na ogół
z głę bo ko ścią, tzn. im głę biej, tym wę giel jest
lep szy, ale są więk sze za gro że nia zwią za ne
z je go wy do by ciem i więk sze kosz ty. Oczy -
wi ście w więk szo ści pol skich ko palń funk -
cjo nu ją za kła dy prze rób ki me cha nicz nej wę -
gla, któ re sto su ją róż no rod ne spe cja li stycz ne
tech no lo gie wzbo ga ca jąc wę giel i do sto so -
wu jąc je go pa ra me try do wy ma gań kon kret -
ne go od bior cy. Np. du żo się mó wi o wę glach
eko lo gicz nych, któ re są po żą da nym pa li wem
zwłasz cza dla in dy wi du al nych od bior ców
w go spo dar stwach do mo wych. 
•W ja kim stop niu ma my roz po zna ne no -

we zło ża i ja kie są re al ne moż li wo ści ich eks -
plo ata cji? Kto i w ja ki spo sób mógł by in we -
sto wać w ta kie przed się wzię cia?

– W ko pal niach czyn nych wy róż nia się za -
so by znaj du ją ce się na po zio mach czyn nych
i w bu do wie, któ re są z re gu ły do brze roz po -
zna ne w trak cie ro bót gór ni czych i prac geo -

lo gicz nych, a tak że za so by na po zio mach nie -
udo stęp nio nych, gdzie roz po zna nie jest z re -
gu ły słab sze i w tzw. ka te go riach C1 i C2. Sy -
tu acja na po lach cał ko wi cie nie za go spo da ro -
wa nych (tu ma my za so by bi lan so we rzę -
du 25–26 mld ton) jest znacz nie gor sza. Nie -
ste ty, jest to efekt bra ku sys te ma tycz ne go
roz po zna nia geo lo gicz ne go w na szym kra ju
w ostat nich kil ku na stu la tach, i to w gra ni -
cach pod sta wo we go pol skie go za głę bia
– Gór no ślą skie go. To są du że za nie dba nia,
któ re trud no bę dzie nad ro bić, po nie waż są to
pra ce bar dzo kosz tow ne i cza so chłon ne. Spo -
ty ka my się z py ta nia mi ty pu: gdzie w Gór no -
ślą skim Za głę biu Wę glo wym moż na zbu do -
wać no wą ko pal nię. Kon kre tów na ra zie brak.
Zło ża są trud ne, ale pod ję li śmy pra ce w tym
za kre sie, po nie waż mo gą się zgła szać ewen -
tu al ni in we sto rzy, a tak że dzia ła ją ce już spół -
ki wę glo we, py ta ją ce o sens eks plo ata cji są -
sied nich pól (np. Ko pal nia Zo fiów ka czy
Pnió wek). Dro ga do ta kie go in we sto wa nia
wie dzie po przez uzy ska nie kon ce sji geo lo -
gicz nej. Nie ste ty co raz trud niej ją uzy skać,
bo co raz czę ściej gmi ny nie chcą dzia łal no ści
gór ni czej na swo im te re nie, pro te stu ją miesz -
kań cy. Wy stę pu ją kon flik ty z pla na mi za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go, z już ist nie ją -
cą za bu do wą. Ale to, czy no we po la gór ni cze
bę dą in te re su ją ce dla in we sto rów za le żeć bę -
dzie przede wszyst kim od ce ny wę gla i kosz -
tów je go po zy ski wa nia. Na dal wę giel w ener -
ge ty ce jest wy so ce kon ku ren cyj ny wo bec ga -
zu ziem ne go czy pa liw ro po po chod nych.
W Za głę biu Lu bel skim są lep sze wa run ki
wy do by cia (mniej sze za gro że nie me ta no we
i sej smicz ne, mniej za bu rzeń geo lo gicz nych).
Wę giel jest tam nie co gor szej ja ko ści, ale są -
dzę, że 1–2 no we ko pal nie po wsta ną tam
w przy szło ści. 
• Na ile ro sną ce wy mo gi bez pie czeń stwa

oraz co raz „trud niej sze” zło ża wpły wa ją
na kosz ty wy do by cia? Czy ist nie je do kład ny
ra chu nek tych kosz tów na dziś i sza cun ki,
jak bę dą one ro sły w na stęp nych la tach?

– Już od wie lu lat w gór nic twie jest po -
wszech na świa do mość, że bez pie czeń stwo
pra cy na le ży do istot nych ele men tów kosz -
tów. Za rzą dy spół ek wę glo wych są zo bo wią -
za ne do ra por to wa nia sto sow nych wskaź ni -

ków w tym za kre sie, po da ją cych na kła dy
na środ ki i dzia ła nia zwią za ne z bhp od nie sio -
ne do znor ma li zo wa nych wiel ko ści (np.
na to nę wę gla, na jed ne go pra cow ni ka itp.)
Rze czy wi ście pol skie ko pal nie na tu ra ob da -
rzy ła pra wie wszyst ki mi za gro że nia mi na tu -
ral ny mi, ja kie wy stę pu ją w świa to wym gór -
nic twie pod ziem nym. Do tych naj bar dziej
groź nych, o ka ta stro fo gen nym cha rak te rze
na le żą tą pa nia, za pa le nia, wy bu chy oraz wy -
rzu ty me ta nu, po ża ry en do ge nicz ne, wy bu -
chy py łu wę glo we go. Nie ste ty, wraz ze wzro -
stem głę bo ko ści za gro że nia te się na si la ją.
Kom pli ku je się też geo lo gia złóż – jest co raz
więk szy sto pień ich „ze sko ko wa ce nia”, wy -
stę po wa nia wy myć i ście śnień po kła dów wę -
glo wych. To bar dzo utrud nia i po dra ża kosz -
ty dzia łal no ści gór ni czej. Kil ka lat te mu In -
sty tut pro wa dził ba da nia ma ją ce na ce lu osza -
co wa nie kosz tów wszel kich dzia łań pro fi lak -
tycz nych w za kre sie bez pie czeń stwa. W za -
leż no ści od po zio mu tych za gro żeń kosz ty
w re jo nach o ich mak sy mal nym na tę że niu
by ły wyż sze o 20–30% w sto sun ku do par tii
nie za gro żo nych. Trze ba jed nak brać pod
uwa gę, że wę giel z ta kich par tii jest z re gu ły
bar dzo do brej ja ko ści, a je go ce na jest wy so -
ka. Mó wiąc o na ra sta ją cych utrud nie niach
w dzia łal no ści ko palń wę gla ka mien ne go
trze ba też za uwa żyć na ra sta ją ce za gro że nia
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kli ma tycz ne, któ re też są kosz to chłon ne,
a tak że ogra ni czają czas pra cy za łóg gór ni -
czych, lub wręcz tę pra cę unie moż li wiają.
Rocz nie, śred nio, przy by wa w gór nic twie
pol skim 8–10 m głę bo ko ści. Pro ble mem sta -
je się sto pień geo ter micz ny – tem pe ra tu ra
wzra sta o 1° C śred nio co 33 m, pod czas gdy
np. w RPA – znacz nie wol niej bo co 100 m.
W przy szło ści na pew no kosz ty te bę dą ro -
snąć, choć trud no dziś oce nić tem po te go
wzro stu. 
• A ja ka jest przy szłość wę gla bru nat ne -

go? Mo że je go udział w bi lan sie ener ge tycz -
nym po wi nien ro snąć? Obec nie naj tań sza
ener gia w Pol sce po cho dzi z elektrowni spa -
la ją cych wę giel bru nat ny.

– Na po cząt ku lat 90. su ge ro wa no, że gór -
nic two wę gla ka mien ne go chce do mi no wać,
wpły wać na ogra ni cze nie od kryw ko wych ko -
palń wę gla bru nat ne go. Ale jest to kon flikt
po zor ny. Obec nie pol ski „mix” ener ge tycz ny
jest mo im zda niem od zwier cie dle niem kra jo -
wej ba zy za so bo wej gwa ran tu ją cej Pol sce
bar dzo ma łe uza leż nie nie od im por tu su row -
ców ener ge tycz nych. Pol ska go spo dar ka po -
trze bu je co raz wię cej ener gii i już dzi siaj wy -
do by cie wę gla jest za ma łe, by za spo ko ić te
po trze by, a po ten cjał pro duk cyj ny gór nic twa
wę gla bru nat ne go jest ak tu al nie ogra ni czo ny
do ok. 60 mln ton rocz nie. Ba rie ry przed wę -
glem bru nat nym są in ne: elek trow nie za si la -
ne tym wę glem by ły tak pro jek to wa ne, że
prak tycz nie nie mo gą zmie nić pa li wa, są też
ści śle zwią za ne lo ka li za cyj nie ze zło żem.
Wę giel bru nat ny nie na da je się do trans por tu,
mu si być zu ży ty w po bli żu ko pal ni. Nie do -
pa try wał bym się ba rier spo łecz no -po li tycz -
nych czy eko lo gicz nych. Wpraw dzie ko pal -
nie wę gla bru nat ne go zaj mu ją czę sto wiel kie
po wierzch nie, du ży jest za sięg stre fy od wod -
nie nia, a wpływ na te re ny rol ni cze i le śne
– nie ko rzyst ny, ale ne ga tyw ne efek ty mo gą
być cał ko wi cie usu nię te po wy bra niu zło ża,
co trwa zwy kle 30–40 lat. Na le ży tak że pa -
mię tać, że gór nic two wę gla bru nat ne go sta ło
się pod sta wą roz wo ju ta kich miast jak Ko nin,
Beł cha tów czy Tu ro szów. Nie są dzę, aby
kosz ty eko lo gicz ne de pre cjo no wa ły wę giel
bru nat ny w sto sun ku do ka mien ne go, bo
prze cież ko pal nie wę gla ka mien ne go rów nież
od dzia ły wa ją na śro do wi sko i są uciąż li we
dla miesz kań ców.
• Czy zwią zek mię dzy ko pal nią wę gla ka -

mien ne go a elek trow nią mo że być rów nie
ści sły, jak w przy pad ku wę gla bru nat ne go?

– Tak, uwa żam, że ta ka ten den cja w przy -
pad ku wę gla ka mien ne go jest pra wi dło wa.
Mo gło by to na stę po wać przy pry wa ty za cji
ko palń po przez pry wa ty za cję ka pi ta ło wą
z in we sto rem stra te gicz nym. A tym in we sto -
rem mo gą być przede wszyst kim kon cer ny
ener ge tycz ne. Prze mysł che micz ny ra czej tu
nie wej dzie, bo zu ży wa na ra zie nie znacz ne
ilo ści wę gla. W Pol sce w za sa dzie nie prze -
twa rza się wę gla che micz nie. Z te go, co
wiem, Za kła dy Azo to we w Pu ła wach pla nu ją

zga zo wa nie 1,5 mln t wę gla z Bog dan ki rocz -
nie w ce lu uzy ska nia ga zu do ce lów tech no lo -
gicz nych. 
• Czy ener ge ty ka po tra fi wła ści wie wy ko -

rzy sty wać su ro wiec? 
– Ener ge ty ka wy ma ga jak wia do mo

ogrom nych na kła dów na mo der ni za cję i prze -
kształ ca się po wo li. Więk szość ko palń ma
jed nak za kła dy prze rób cze, przy sto so wu ją ce
wę giel do wa run ków od po wied nich dla elek -
trow ni i elek tro cie płow ni. Do cie ra on tam
w po sta ci go to wej do uży cia. Kie dyś ten sys -
tem był tak usta wio ny, że ener ge ty ka po szu -
ki wa ła wę gla naj tań sze go, a więc gor sze go
o ni skiej war to ści ener ge tycz nej. To się opła -
ca ło, a elek trow nie by ły wów czas pro jek to -
wa ne na wę giel o sła bych pa ra me trach. Dziś
wszy scy po szu ku ją wę gla o jak naj wyż szej
ja ko ści i ka lo rycz no ści, bo wiem ko niecz ność
po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej i ogra -
ni cze nia śro do wi sko we bę dą pre fe ro wać wę -
gle o lep szych pa ra me trach. Je stem prze ko -
na ny, że ener ge ty ka uwzględ nia to w swo ich
pla nach mo der ni za cyj nych na naj bliż sze la ta.
Są już przy kła dy bar dzo no wo cze snych roz -
wią zań, np. ko tła flu idal ne go w EC Ła gi sza
o mo cy po nad 800 MW, któ re go spraw ność
bę dzie wy no sić po wy żej 40%. 
• Rząd ma przy jąć do koń ca ro ku do ku -

ment „Polityka energetyczna Polski do roku
2030”. Czy z tej stra te gii mo że coś wy nik nąć
dla roz wo ju i mo der ni za cji gór nic twa?

– Do ku ment ten do ty czy co praw da ener -
ge ty ki, ale za kła da istot ną ro lę pa li wa wę glo -
we go w jej pro duk cji. Po śred nio bę dzie to
wy ma ga ło od gór nic twa wę glo we go sta bil nej
po da ży wę gla o wy ma ga nych pa ra me trach ja -

ko ścio wych dla po trzeb ener ge tycz nych. Po -
daż ta bę dzie mu sia ła wy ka zy wać ten den cję
ro sną cą, by spro stać pro gno zo wa ne mu przy -
ro sto wi za po trze bo wa nia na ener gię. Pod kre -
śla się, że pa li wa wę glo we są waż ny mi sta bi -
li za to ra mi bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go
kra ju. Je den z pod roz dzia łów do ku men tu po -
świę co ny pa li wom wę glo wym for mu łu je ce -
le szcze gó ło we dla gór nic twa, w tym wy ko -
rzy sta nie no wo cze snych tech no lo gii dla
zwięk sze nia kon ku ren cyj no ści, bez pie czeń -
stwa pra cy i ochro ny śro do wi ska. Po da je też
dzia ła nia, ja kie na le ży pod jąć: – pro wa dze nie
prac przy go to waw czych oraz utrzy my wa nie
od po wied nich mo cy wy do byw czych, iden ty -
fi ka cję złóż stra te gicz nych oraz ich ochro nę
w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, za bez pie cze nie do stę pu do za so bów wę -
gla po przez udo stęp nia nie i prze my sło we za -
go spo da ro wa nie no wych udo ku men to wa -
nych złóż stra te gicz nych, in ten sy fi ka cję ba -
dań geo lo gicz nych dla po więk sze nia ba zy za -
so bo wej wę gla, wspar cie dla go spo dar cze go
wy ko rzy sta nia me ta nu z po kła dów wę gla,
roz wój zmo der ni zo wa nych tech no lo gii przy -
go to wa nia wę gla dla ener ge tycz ne go wy ko -
rzy sta nia, wspie ra nie prac ba daw czych i roz -
wo jo wych nad tech no lo gia mi wy ko rzy sta nia
wę gla do pro duk cji pa liw ga zo wych i płyn -
nych oraz czy ste go po zy ski wa nia ener gii
z wę gla. 

Jest to pro gram bar dzo ob szer ny. To po ka -
zu je, że przed gór nic twem wę glo wym sto ją
wiel kie wy zwa nia i szan se na ra cjo nal ny roz -
wój w kil ku naj bliż szych dzie się cio le ciach.
• Dzię ku ję za roz mo wę. 

Jaz.

WĘGIEL DLA ENERGETYKI

10





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

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

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

do osią gnię cia i kie run ki ocze ki wa nych dzia -łań, a o spo so bie ich osią gnię cia de cy du jąkra je człon kow skie. Wie le za tem za le ży odumie ję tne go prze nie sie nia dy rek tyw dopra wa kra jo we go. W tym za kre sie wi dzę du -że moż li wo ści dzia ła nia dla pol skie go rzą du.– M. Sem czuk: – Pol ska ma moż li wo ścikre owa nia nie tyl ko wła snej po li ty ki ener ge -tycz nej, ale rów nież po li ty ki eu ro pej skiej.Je ste śmy du żym i waż nym pań stwem człon -kow skim z cze go wy ni ka ją pew ne przy wi le -je, ale też obo wiąz ki uczest nic twa w eu ro pej -skiej dys ku sji o kształ cie po li ty ki ener ge -tycz nej.Na le ży pod kre ślić, że Pol ska jest współ -twór cą pa kie tu 3 x 20%, któ ry pod le ga taksze ro kim dys ku sjom w ostat nim cza sie – ce lete wspar li na si przy wód cy na mar co wymszczy cie UE w 2007 ro ku.Pol ska po win na mieć spój ną kon cep cjękształ to wa nia po li ty ki ener ge tycz nej nawszyst kich po zio mach dzia ła nia – to zna czyna po zio mie sa mo rzą dów (w gmi nach, po -wia tach i wo je wódz twach), na po zio mie kra -jo wym i eu ro pej skim, a na wet świa to wym,ja ko że zo sta li śmy ostat nio człon kiem Mię -
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W wy ni ku hi sto rycz nych uwa run ko wań, po li ty ki eko lo gicz nej Unii Eu ro pej skiej oraz za nie dbań ad mi ni stra cji rzą -
do wej kra jo we elek trow nie i elek tro cie płow nie zna la zły się w sy tu acji, któ rą dziś moż na zdia gno zo wać ja ko po czą -
tek sta nu za gro że nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go pań stwa w ob sza rze za pew nie nia do staw ener gii elek trycz nej.
Jest to spo wo do wa ne przede wszyst kim sku mu lo wa niem się w cza sie trzech zja wisk:

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

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

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

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

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

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

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

Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku

a Pakiet Energetyczno-Klimatyczny



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

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

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

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

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

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

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

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

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

– uprasz cza my. Są w nim bo wiem za pi sy
w peł ni za sad ne. Np. cał ko wi cie po pie ram
ce le do ty czą ce efek tyw no ści użyt ko wa nia
ener gii. Pew ne ko rek ty w Pa kie cie do ty czą ce
ener gii od na wial nej spra wi ły, że ce le w tym
za kre sie sta ły się sen sow ne. Ina czej ma się
rzecz z re duk cją emi sji CO2. Roz wią za nia
w tym za kre sie, za war te w Pa kie cie, są „ude -
rze niem obu chem” w pol ską elek tro ener ge -
ty kę w stop niu w ja kim nie do ty czy to ener -
ge ty ki żad ne go in ne go, unij ne go kra ju.
Na to nie mo że my się zgo dzić. Nie ma wąt pli -
wo ści, że ma my do czy nie nia z ocie pla niem
kli ma tu w ska li glo bal nej. Są wąt pli wo ści,
czy jest to sku tek zwięk sze nia kon cen tra cji
CO2 w at mos fe rze spo wo do wa ne go dzia łal -
no ścią czło wie ka, acz kol wiek Mię dzy na ro -
do wy Pa nel ds. Zmian Kli ma tu (IPPC)
twier dzi, że jest to praw da w 85%. Czy z ko -
lei czło wiek jest w sta nie opa no wać efekt cie -
plar nia ny ogra ni cza jąc emi sję ga zów cie -
plar nia nych i to tyl ko w nie któ rych re gio -
nach świa ta, bo trud no bę dzie osią gnąć jed -
no li te dzia ła nie wszyst kich kra jów w tym za -
kre sie gdy 1,8 mld lu dzi na ku li ziem skiej nie
ma w ogó le do stę pu do ener gii elek trycz nej?
Unia Eu ro pej ska ma bar dzo am bit ne za mie -
rze nia i chce być świa to wym li de rem w ogra -
ni cza niu emi sji. Na ile Pol ska mo że uczest -
ni czyć w tym pro ce sie, aby nie stwo rzyć rze -
czy wi ste go za gro że nia dla roz wo ju na szej
go spo dar ki?– M. Sem czuk: – Mu si my so bie zda waćspra wę, że skut ki zmian kli ma tu są bar dzodo tkli we dla nie któ rych re jo nów świa ta, rów -nież ostat nio tak że dla nie któ rych re jo nóww na szym kra ju. Po waż ni na ukow cy nie ma -ją wąt pli wo ści, że to czło wiek w ja kimś stop -niu po no si od po wie dzial ność za te zmia ny.Dla te go wła śnie po dej mo wa ne są świa to westa ra nia za po bie ga ją ce zmia nie kli ma tu. Pol -ska przy ję ła na sie bie ogrom ne za da nie gosz -cze nia Świa to wej Kon fe ren cji Kli ma tycz nejONZ w grud niu, w Po zna niu. Suk ces ne go -
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Jerzy Łaskawiec
– Prezes Zarządu Południowo Zachodniej

Grupy Energetycznej

Jacek Piekacz
– Dyrektor ds. Współpracy z Unią Europejską

Vattenfall Heat Poland



Energomontaż-Południe S.A.

- lider w zakresie generalnego wykonawstwa prac dla energetyki, przemysłu chemicznego, koksowniczego 

  i cementowniczego;

- najwyższej jakości usługi montażu, modernizacji i remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych 

  i przemysłowych oraz konstrukcji stalowych;

- wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne technologie zapewniają sukces realizacji projektów.

Koncentracja na realizacji inwestycji w branży budownictwa energetycznego i przemysłowego już dzisiaj przy-

nosi pozytywne rezultaty w postaci dobrej i stabilnej kondycji inansowej przedsiębiorstwa oraz rosnącego 

zaufania ze strony klientów, co potwierdza rosnący portfel zamówień na nowy 2009 rok. 

Zapraszamy do współpracy!

www.energomontaz.pl

40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 15; tel.: 032 2008 181; fax: 032 258 65 22; e-mail: info@energomontaz.pl; www.energomontaz.pl

Istniejemy by tworzyć
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cja cji tam pro wa dzo nych bę dzie kro kiemdo świa to we go po ro zu mie nia, któ re naj praw -do po dob niej bę dzie za war te na ko lej nej kon -fe ren cji w Ko pen ha dze, czy li tzw. Pro to kółpost – Kio to (mo że szko da, że nie bę dzie pro -to ko łu z Po zna nia). Jed no cze śnie na le ży zda -wać so bie spra wę, że naj więk si emi ten ci CO2,choć nie pod pi sa li pro to ko łu z Kio to, pro wa -dzą bar dzo in ten syw ne pro gra my ogra ni cze -nia emi sji ga zów cie plar nia nych. Bar dzo ak -tyw ne są Sta ny Zjed no czo ne, w szcze gól no -ści Ka li for nia, cho ciaż w Pol sce tak ma ło mó -wi się o pro jek tach tam re ali zo wa nych. Wy -pra co wa nie czy stych tech no lo gii przez pol -skie przed się bior stwa otwo rzy no we moż li -wo ści eks por tu tych tech no lo gii do kra jówroz wi ja ją cych się – jest to więc szan sa na roz -wój, a nie spo wol nie nie go spo dar ki. Sprze da -waj my in no wa cje a nie su row ce.– G. Wi śniew ski: – Czę sto sły szy się, żere du ku jąc emi sję CO2 go spo dar ki Unii stra cąkon ku ren cyj ność, za le ją nas pro duk ty z Chini In dii. Już nas za le wa ją, ale nie z po wo duemi sji CO2 a z cał kiem in nych po wo dów.Tam nie prze strze ga się stan dar dów pra cy lu -dzi, nie ma ochro ny wo dy, zie mi, nie ma opłatza zrzu ca nie ście ków wprost do rze ki itd., itp.Dziś pro blem re duk cji emi sji CO2 nie mażad ne go wpły wu na to, że za le wa ją nas pro -duk ty z Chin. Że by ich zdo pin go wać dozmia ny ist nie ją ce go sta nu rze czy i wy graćz ni mi w uczci wej kon ku ren cji, mo że my wal -czyć tyl ko in no wa cyj no ścią i efek tyw no ścią,a nie rów na niem do nich w dół. A Pa kiet te muwła śnie słu ży, aby ela stycz nie rów nać w gó -rę, słu ży sta bil ne mu roz wo jo wi.– S. Kry stek: – W Pol sce zu ży cie ener giielek trycz nej na miesz kań ca jest 2,5 ra -za mniej sze niż w in nych kra jach Unii. Że byim do rów nać po win ni śmy teo re tycz nie pod -nieść moc za in sta lo wa ną w elek trow niachdwu krot nie. Rząd nie ro bi nic by bu do waćelek trow nie bez e mi syj ne. Moż li wo ści wy bo -ru ma my nie wiel kie, w grun cie rze czy po zo -sta je ener ge ty ka ją dro wa. A co się w tej ma te -rii ro bi?– J. Ła ska wiec: – Na le ży ja sno wszyst kimuzmy sło wić, że ob cią że nia fi nan so we zwią -za ne z re duk cją emi sji CO2 są dla ener ge ty kiw grun cie rze czy neu tral ne. One „prze mkną”przez ener ge ty kę i „wy lą du ją” na od bior cy fi -nal nym. Ener ge ty ka bę dzie mia ła z tym te goro dza ju pro blem, że ist nie ją spo łecz nie ak -cep to wal ne ce ny ener gii. Są dzi li śmy, myener ge ty cy, że pod no sząc ce ny ener gii uzy -ska my środ ki na mo der ni za cję elek trow ni,bu do wę no wych mo cy. Te raz nie sko rzy sta -my z nich, po chło ną je za ku py po zwo leńna emi sję CO2. Te opła ty nic a nic nie przy bli -żą Pol ski do ce lu ja kim ma być wal ka z glo -bal nym ocie ple niem. Zo sta ną prze zna czo nena zu peł nie in ne ce le. Przed sta wi cie le UE ar -gu men tu jąc nam ten po mysł po wie dzie li, żePań stwo mo że w ten spo sób pod ra to wać so -bie złą sy tu ację eme ry tów. ŚMIESZ NE, CZYTRA GICZ NE?

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

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

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

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

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

Mirosław Semczuk
– Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum

Efektywności Energetycznej
w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

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

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

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

Dr Mirosław Duda – ARE
Sławomir Krystek

– Dyrektor Generalny IGEiOŚ



O
d da ną w 1968 r., po 7 la tach bu do wy, do użyt ku elek trow -
nią na po cząt ku za rzą dzał Wschod ni Okręg Ener ge tycz ny
w Ra do miu, na stęp nie Rze szow ski Za kład Ener ge tycz ny,
a po re struk tu ry za cji jej ma ją tek prze ję ły ESP. Wy bu do wa -

ny sto pień wod ny był prze wi dzia ny ja ko naj więk szy i naj wyż szy
w pla no wa nej ka ska dzie 16 elek trow ni, któ ra pier wot nie by ła wy -
po sa żo na w 2 dwie tur bi ny kla sycz ne i 2 tur bi ny od wra cal ne o cał -
ko wi tej mo cy ge ne ro wa nej 136 MW. Po za pro duk cją ener gii za da -
niem elek trow ni jest re duk cja fa li po wo dzio wej. Nie bez zna cze -
nia są też re kre acyj no -tu ry stycz ne wa lo ry utwo rzo ne go zbior ni ka
– je zio ra So liń skie go. Spi na ją ca wzgó rza Ja wor i Pła sza za po ra
o dłu go ści 664 m, wy so ko ści 82 m i ku ba tu rze 760 000 m3, utwo -
rzy ła naj więk szy spo śród po nad 50. sztucz ny zbior nik w Pol sce.
Je go po jem ność wy no si 474 mln m3 (uży tecz na – 297 mln m3),
w tym 50 mln m3 to tzw. re zer wa po wo dzio wa, po wierzch nia – 21
km2, a li nia brze go wa ma dłu gość 156 km. Za lew ob jął San na dłu -
go ści pra wie 27 km i So lin kę na dłu go ści po nad 14 km, je zio ro ma
więc dwie głów ne od no gi. Mak sy mal ne pię trze nie wo dy przy za -
po rze wy no si 60 m i osią ga po zio mi cę 421 m n. p. m. Wo da ze
zbior ni ka do pro wa dza na jest do elek trow ni do po szcze gól nych tur -
bo ze spo łów wbu do wa ny mi w kor pus za po ry ru ro cią ga mi o śred ni -
cy 4 i 6 m.

Stwo rze nie tak ol brzy mie go Je zio ra wy ma ga ło za la nia te re nów
kil ku wsi. Pod wo dą zna la zły się: So li na, Te le śni ca San na, Ho ro -
dek, So ko le, Chrewt i du ża część Woł ko wyi, z któ rych wy sie dlo -
no bli sko 130 go spo darstw.

Pod sta wo wy mi ce la mi mo der ni za cji EW So li na by ło od two rze -
nie ma jąt ku pro duk cyj ne go, uno wo cze śnie nie roz wią zań tech no -
lo gicz nych we dług obo wią zu ją cych stan dar dów eu ro pej skich
– szcze gól nie w za kre sie urzą dzeń elek trycz nych, au to ma ty ki, ste -
ro wa nia i wi zu ali za cji, uzy ska nie wy so kich pa ra me trów ru cho -
wych ze zwięk sze niem mo cy in sta lo wa nej oraz pod nie sie nie
spraw no ści wy twa rza nia. Po nad to bra no pod uwa gę do sto so wa nie
pra cy elek trow ni do współ cze snych wy ma gań po wią za nia z sys te -
mem elek tro ener ge tycz nym (uwzględ nia jąc roz sze rze nie usług
sys te mo wych) i pod nie sie nie dys po zy cyj no ści elek trow ni.

Po 30 la tach eks plo ata cji no wy wła ści ciel ZEW So li na -Mycz -
kow ce ESP SA prze pro wa dził grun tow ną mo der ni za cję, któ rą za -
koń czo no w 2003 r. Trwa ła 3 la ta, po prze dzo na mo der ni za cją dróg
i mo stu w So li nie, któ re przy sto so wa no do trans por tu wa żą cych
po 200 t ele men tów tur bo ze spo łów do star czo nych przez fir mę Vo -
ith. Efek tem mo der ni za cji jest m.in. wzrost za in sta lo wa nej mo cy
o 64 MW (ze 136 do 200 MW), wzrost spraw no ści tur bin ty pu Fran -
ci sa w cy klu tur bi no wym (dla kla sycz nych z 89% do 93,4%, dla od -

wra cal nych z 82% do 90,6%), wzrost spraw no ści tur bin od wra cal -
nych – pom po wa nie z 83,0% do 92,0% i wzrost pro duk cji ener gii
elek trycz nej mak sy mal nie o ok. 93 GWh, tj. ze 137 do 230 GWh, co
pod wyż szy ło zdol ność pro duk cyj ną elek trow ni do 106 tys. MWh
rocz nie. 

– Po prze pro wa dze niu kosz tu ją cej 230,3 mln zł mo der ni za cji jest
to naj no wo cze śniej sza elek trow nia wod na w Pol sce, a my ślę, że
i w Eu ro pie – mó wi Jó zef Fol cik, pre zes Za rzą du Ze spo łu Elek -
trow ni Wod nych So li na -Mycz kow ce SA.

– Po za wy dłu że niem ży wot no ści obiek tu uzy ska li śmy peł ne wy -
ko rzy sta nie ist nie ją cych wa run ków lo ka li za cyj nych, peł ne wy ko -
rzy sta nie za let EW So li na w KSE i zwięk sze nie za kre su świad czo -
nych usług sys te mo wych, jak: RMO, ARCM go to wość, ARCM wy -
ko na nie, od bu do wa sys te mu. Wzro sła rów nież nie za wod ność pra -
cy i dys po zy cyj ność cza so wa, skró ce niu uległ czas ope ra cji ru cho -
wych, zwięk szył się po ziom tech nicz ny i bez pie czeń stwo eks plo ata -
cji, ob ni żo no kosz ty eks plo ata cyj ne, speł nio no wy mo gi zwią za ne
z ochro ną śro do wi ska na tu ral ne go, wresz cie, po pra wie ule gła ja -
kość pro du ko wa nej ener gii. Nie ste ty, nie by ło wa run ków do pod -
nie sie nia mo cy elek trow ni Mycz kow ce (8,3 MW), ale po mo der ni -
za cji ma stan dar dy eu ro pej skie.

Je śli cho dzi o za bez pie cze nie prze ciw po wo dzio we, to mak sy -
mal ne spię trze nia zbior ni ka by ło w 1981 r. Wte dy też mia ła miej -
sce naj groź niej sza po wódź, bo mak sy mal ny do pływ wy no sił 1250
m3/s. W tym ro ku mak sy mal ny do pływ wy niósł 900 m3/s, a od -
pływ – 450 m3/s, ale nie po wo do wa ło to po waż nych skut ków po -
wo dzio wych.
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„Gó rą Ka mieńsk” na zy wa ne jest zre kul ty -
wo wa ne zwa ło wi sko ze wnętrz ne KWB Beł -
cha tów utwo rzo ne przez gro ma dzo ny
do 1992 r. nad kład (1350 mln m3). Za sad ni -
cze pra ce re kul ty wa cyj ne na tym obiek cie
o po wierzch ni po nad 1500 ha, zo sta ły za koń -
czo ne w 1994 r. Na naj wyż szym wznie sie niu
w Pol sce środ ko wej (wy so kość względ na
wierz cho wi ny gó ry, o po wierzch ni ok. 270 ha,
wy no si ok. 150–170 m; 350–370 m n. p. m.),
po wsta ło lot ni sko Ae ro klu bu Piotr kow skie -
go. Ko rzy sta ją cy z nie go lot ni cy zwra ca li
uwa gę na nie zwy kłe „no sze nie”. W sierp -
niu 2000 r. beł cha tow ska fir ma Ter mall roz -
po czę ła przy go to wa nie pro jek tu par ku elek -
trow ni wia tro wych na wierz cho wi nie Gó ry
Ka mieńsk.

Pierw szym eta pem przed się wzię cia by ło
wstęp ne osza co wa nie po ten cja łu ener ge tycz -
ne go Gó ry Ka mieńsk na pod sta wie wie lo let -
nich ze sta wień pręd ko ści wia tru za ku pio -
nych w In sty tu cie Me te oro lo gii i Go spo dar ki
Wod nej w Po zna niu. Wstęp na ana li za tech -
nicz no -eko no micz na wy ka za ła ko niecz ność
szcze gó ło we go osza co wa nia wietrz no ści
w re jo nie pla no wa nej in we sty cji. Po sta wio -
no maszt i w czerw cu 2001 r. roz po czę to po -
mia ry pręd ko ści i kie run ków z ja kich wie ją
wia try. Re ali zo wa ne za po mo cą spe cja li -
stycz nej apa ra tu ry po mia ro wo -re je stru ją cej
ba da nia za koń czo no we wrze śniu 2003 r.
Wy ka za ły one, że wierz cho wi na Gó ry Ka -
mieńsk ce chu je się więk szym na si le niem
wia trów niż oto cze nie zwa ło wi ska. Na za -
pla no wa nym ob sza rze lo ka li za cji elek trow ni
wia tro wej prze wa ża ją wia try za chod nie.
Z te go kie run ku wie je ok. 20% wia trów,
a z po łu dnio wo-za chod nie go – 11%. Na
pod sta wie tych ba dań do bra no licz bę i moc
tur bin, jak rów nież okre ślo no ich do kład ną
lo ka li za cję. 

No wa spół ka
– W lip cu 2003 r. fir my El bis, Elek trow nieSzczy to wo -Pom po we i Ter mall za wią za łyspół kę ce lo wą Elek trow nia Wia tro wa „Ka -mieńsk” – przy po mi na po cząt ki far my Bo gu -

sław Ter lec ki, pre zes Za rzą du Elek trow ni
Wia tro wej „Ka mieńsk” Sp. z o.o. – Po cząt ko -wo El bis i ESP mia ły po 40% udzia łów, alegdy pro jekt za czął się ma te ria li zo wać, Ter -mall – zgod nie z umo wą – swo je udzia ły od -

sprze dał part ne rom, któ rzy obec nie ma jąpo 50% udzia łów.W lip cu 2004 r. opra co wa no ana li zę wpły -wu elek trow ni na sieć ener ge tycz ną i zba da nowa run ki geo lo gicz ne miejsc po sa do wie niafun da men tów. W re ali za cji pro jek tu uczest ni -czył In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej, w któ rymopra co wa no kon cep cję po sa do wie nia. Dziśmo gę po wie dzieć, że by ła ona słusz na. Pew neru chy w za kre sie pio no wo ści tur bin miesz cząsię w gra ni cach okre ślo nych w pro jek cietech nicz nym.
W li sto pa dzie 2004 r. wy ko na no pro jekt

bu dow la ny do po zwo le nia na bu do wę (uzy -
ska no je w stycz niu 2005 r.), a z Za kła dem
Ener ge tycz nym Łódź -Te ren SA okre ślo no
wa run ki przy łą cze nia. 

Bu do wa kosz tu ją cej w su mie ok. 170 mln
zł Elek trow ni Wia tro wej „Ka mieńsk” o mo -
cy 30 MW (15 tur bin o mo cy 2 MW) i prze -
wi dy wa nej rocz nej pro duk cji po nad 74 800
MWh ener gii by ła dwu eta po wa. Pierw szy
etap obej mo wał bu -
do wę far my wia tro -
wej, któ rą za pro jek -
to wał inż. Je rzy
Rudz ki (au tor ko -
mi nów w Elek trow-
ni Beł cha tów). Do
ogłoszo ne go prze tar -
gu na kom plek so wą
re ali za cję Par ku Wia -
tro we go zgło si ły się
Ga me sa i ENER -
CON. Ofer ta Ga me sy
od ra zu nada wa ła się do od rzu ce nia i wy -
gra li Niem cy. W prze tar gu, ze wzglę du na
wa run ki geo lo gicz ne pod ło ża, nie wzię ła
udzia łu fir ma Ve stas. Dru gi etap do ty czył
bu do wy przy łą cze nia do pod sta cji ZE Łódź -
-Te ren. 

– Ten po dział był ko niecz ny ze wzglę duna przy ję ty spo sób fi nan so wa nia in we sty cji.Pierw sze za da nie sfi nan so wa li śmy z kre dy tukon sor cjal ne go mię dzy Na ro do wym Fun du -szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar kiWod nej a Ban kiem Ochro ny Śro do wi ska SA.Nie mo gli śmy tu sko rzy stać z po mo cy WFO -ŚiGW, któ ry na wy ko na nie przy łą cza udzie liłnam po życz ki na bar dzo ko rzyst nych wa run -kach, z moż li wo ścią umo rze nia resz ty kre dy -tu, po spła cie 60% za dłu że nia. Z per spek ty wycza su mu szę stwier dzić, że nie co ko rzyst niej -sze wa run ki fi nan so we dla te go ty pu pro jek -tów uzy ska li by śmy z Pro gra mu Ope ra cyj ne -go In fra struk tu ra i Śro do wi sko – prio ry tet 9:In fra struk tu ra ener ge tycz na przy ja zna śro do -wi sku i efek tyw ność ener ge tycz na. Pew nymwy rów na niem tej „stra ty” jest do ta cja otrzy -ma na z Fun da cji Eko fun dusz na za kup jed nejtur bi ny.

W mar cu 2006 r. te ren bu do wy zo stał prze -
ka za ny do staw cy tur bin i re ali za to ro wi in we -
sty cji, nie miec kiej fir mie ENER CON GmbH,
któ ra w czerw cu roz po czę ła pra ce.

Pro ble my
Licz ba i moc za in sta lo wa nych tur bin są

po chod ną ukła du wierz cho wi ny, któ ra jest
lek ko po fał do wa na (wy so kośc od 338
do 386 m n.p.m.), oraz pręd ko ści i kie run -
ków, z ja kich naj czę ściej wie je wiatr (wcze -
śniej sze ob li cze nia zo sta ły w trak cie prze tar -
gu po twier dzo ne przez re ali za to ra in we sty -
cji). Do dys po zy cji był ob szar o po wierzch ni
nie speł na 400 ha, ale pod far mę wy bra -
no 350 ha. Wy so kie na 85 m masz ty z tur bi -
na mi są usta wio ne w opty mal nej kon fi gu ra cji
– po ok. 450 m od sie bie. Z jed nej stro ny bra -
no pod uwa gę fakt, że od le głość mię dzy ni mi
po win na od po wia dać 5–7 dłu go ści śmi gieł
tur bi ny, któ re ma ją śred ni cę 71 m, a z dru giej,
uwzględ nia no stra ty si ły wia tru mię dzy tur bi -

na mi. Jed na elek trow nia wraz z fun da men -
tem zaj mu je mak sy mal nie ok. 1700 m2 po -
wierzch ni. 

Lo ka li za cja wia tra ków na zwa le, wy ko na -
nym z urob ku gór ni cze go ko pal ni Beł cha tów,
spo wo do wa ła okre ślo ne uwa run ko wa nia
i ogra ni cze nia. W zwa le są zmie sza ne ze so bą
wszyst kie grun ty, któ re by ły w nad kła dzie
zło ża. W do dat ku kil ku ki lo me tro wy trans port
na ta śmo cią gach w róż nych po rach ro ku jesz -
cze je przed skła do wa niem roz drab niał. Przy -
go to wu jąc in we sty cję wy ko na no ba da nia
geo lo gicz ne dla trzech lo ka li za cji. Ana li za
wy ni ków dla otwo rów o głę bo ko ści wier ce -
nia 20 m wy ka za ła ko niecz ność po sa do wie -
nia fun da men tów tur bin na grun cie wzmac -
nia nym lub kon struk cji geo tech nicz nej. Re -
ali za tor in we sty cji przed przy stą pie niem
do bu do wy wy ko nał szcze gó ło we ba da nia
dla wszyst kich lo ka li za cji (po trzy otwo ry
o głę bo ko ści 30 m na każ dym sta no wi sku,
ana li za la bo ra to ryj na pró bek, son do wa nia
sta tycz ne i dy na micz ne) i zde cy do wał o za -
sto so wa niu wzmoc nie nia grun tu ko lum na mi
żwi ro wy mi ty pu KSS Kel ler. Ich śred ni ca
wy no si 0,6–0,8 m i za le ży od po dat no ści
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Energia z wiatru w Kamieńsku

14 li sto pa da 2007 r. pod pi sa no pro to -
kół „prze ka za nia” – przy ję cia do
eks plo ata cji Elek trow ni Wia tro wej
„Ka mieńsk”, któ ra jed nak do pie ro
od 30 grud nia 2007 r. mo gła le gal -
nie han dlo wać wy twa rza ną ener gią
elek trycz ną.



bocz nej grun tu, tj. w war stwach sła bych jest
więk sza a w grun tach lep szych mniej sza.
Każ de sta no wi sko zo sta ło wzmoc nio ne 173
ko lum na mi o głę bo ko ści 17–28 m. Na tak
wzmoc nio nym grun cie wy la no pły ty fun da -
men to we o śred ni cy 20,80 m i gru bo ści
od 1,5 m (na ob wo dzie) do 2,6 m (w środ ku
roz pię to ści). Ta ki fun da ment ma ma sę 988 t.

Ca ły czas jest pro wa dzo na ob ser wa cja geo -
de zyj na fun da men tów. Do tych czas nie
stwier dzo no prze miesz czeń płyt fun da men to -
wych, co po twier dza przy ję cie wła ści we go
roz wią za nia wzmoc nie nia grun tu. 

– Nie ste ty, w trak cie bu do wy oka za ło się, żedo star czo ne przez zna ne go pro du cen ta ka bliener ge tycz nych, fir mę Pi rel li, ka ble 30 kVw trak cie prób wy ka zy wa ły prze pię cia. Wy -mia na 45 km ka bli spo wo do wa ła opóź nie niew re ali za cji in we sty cji, któ ra mia ła zo stać od -da na do użyt ku w czerw cu 2007 r. Dla te go,zgod nie z wa run ka mi kon trak tu, od wy ko -naw cy wy eg ze kwo wa li śmy 8 mln zł od szko do -wa nia – mó wi pre zes Ter lec ki.
Za ska ku ją cy jest też od stęp mię dzy prze ka -

za niem far my do eks plo ata cji a uzy ska niem
od Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki kon ce sji
na wy twa rza nie i sprze daż ener gii elek trycz -
nej. 

– Przez 6 ty go dni far ma po win na być wy -łą czo na z eks plo ata cji, ale te go nie zro bi li -śmy – wy ja śnia pre zes. – Mie li śmy pro me sękon ce sji, więc by li śmy za sko cze ni tak dłu gimocze ki wa niem na kon ce sję. W cza sie roz ru -chu in we sty cji wy pro du ko wa li śmy 26 tys.MW ener gii ku pio nej przez ope ra to ra, Za -kład Ener ge tycz ny Łódź -Te ren. To 26 tys.po twier dzo nych praw ma jąt ko wych kosz-tu ją cych wów czas na Gieł dzie Ener gii238–240 zł. Nie mo gli śmy ich sprze dać, więcnie za ro bi li śmy ok. 6 mln zł. Dla te go są dzi mysię z URE. W I in stan cji sąd przy znał nam ra -cję, ale URE się od wo ła ło i cze ka my na dal -szy bieg spra wy (kto za tem za pła ci namza od set ki).
W trak cie eks plo ata cji istot nym pro ble -

mem oka za ło się ob la dza nie ło pat, któ re nie
ma ją in sta la cji od mra ża ją cej. Po nie waż ob lo -
dze nie stwa rza za gro że nie dla ma szyn ze
wzglę du na wy stę pu ją ce drga nia i lu dzi (spa -
da ją ce ka wał ki lo du), więc nie zbęd ne by ły
na wet kil ku na sto go dzin ne po sto je. Dla te go
przy bar dziej do kucz li wej zi mie i czę stych
zmia nach tem pe ra tu ry ob la dza nie mo że stać
się po waż nym pro ble mem eks plo ata cyj nym. 

Zgod nie z za ło że nia mi
Za in sta lo wa ne w EW „Ka mieńsk” tur bo -

ze spo ły E70 o mo cy 2 MW pod wzglę dem
kon struk cyj nym i tech no lo gicz nym sta no wią
szczy to we osią gnię cie świa to wej tech ni ki.
Ge ne ra tor pier ście nio wy ty pu E -70 jest bez -
po śred nio na pę dza ny przez wir nik tur bi ny.
Swo ją moc zna mio no wą osią ga przy pręd ko -
ści wir ni ka ok. 21,5 obr./min. i pręd ko ści wia -
tru 12,7 m/sek. W ca łym za kre sie pra cy osią -
ga spraw ność 94%.

Wy stę pu ją ce za raz po uru cho mie niu far my
ano ma lie po go do we spra wi ły, że tur bi ny
prze szły nie za pla no wa ne cięż kie pró by. Je -
sie nią ub. r. nad par kiem wia tro wym prze szło
wie le bar dzo sil nych burz i wia trów o si le hu -
ra ga nów z pręd ko ścia mi chwi lo wy mi wia tru
się ga ją cy mi 51,5 m/s, a w okre sach kil ku go -
dzin nych 20–40 m/s. Jed nak w ża den spo sób
nie za kłó ci ły one pra cy urzą dzeń.

Prze ciw ni cy elek trow ni wia tro wych zwra -
ca ją uwa gę na ha łas wy twa rza ny przez ob ra -
ca ją ce się śmi gła. Oka za ło się, że po ziom
emi to wa ne go ha ła su nie prze kra cza do pusz -
czal nych po zio mów dźwię ku na te re nach
chro nio nych aku stycz nie za rów no w po rze
noc nej jak i dzien nej. Prze pro wa dzo ne gwa -
ran cyj ne ba da nia ha ła su przy peł nej mo cy
par ku wia tro we go po twier dzi ły pro jek to wa -
ny prze bieg izo fon. Do wo dem mi ni mal ne go
wpły wu ha ła su na śro do wi sko jest po wrót
na Gó rę Ka mień ską za miesz ku ją cych ją
zwie rząt. Nie tyl ko, i to w du żej licz bie, wró -
ci ły sar ny i dzi ki, ale po ja wi ły się też je le nie.

Park Wia tro wy pra cu je zgod nie z za ło że -
nia mi. Wiel kość pro duk cji ener gii elek trycz -
nej od po wia da wiel ko ściom przy ję tym
w spo rzą dza nych ana li zach opła cal no ści
i biz ne spla nach, choć 2-let nie ba da nia si ły
i kie run ków wia trów są zda niem pre ze sa
okre sem zbyt krót kim.

– Bar dzo do brze wy padł I kwar tał br. w po -rów na niu do I kwar ta łu ub. r., II kwar ta ły by -ła pra wie ta kie sa me, na to miast III kwar tałjest gor szy od ubie gło rocz ne go. Nie wia do mojak wy pad nie IV kwar tał, a do pie ro wów czasbę dzie my mo gli, jak są dzę, po twier dzić przy -ję te za ło że nia.Ogrom nym pro ble mem jest ko niecz nośćosza co wa nia pla no wa nej pro duk cji. Do go -dzi ny 7.00 każ de go dnia mu si my Za kła do wiEner ge tycz ne mu przed sta wić go dzi no wą pro -duk cję na stęp nej do by. Je dy nym na rzę dziemjest nu me rycz na pro gno za po go dy ICM (In -ter dy scy pli nar ne go Cen trum Mo de lo wa nia

Ma te ma tycz ne go i Kom pu te ro we go) Uni wer -sy te tu War szaw skie go i wła sne do świad cze -nia. Nie ste ty, róż ni ce w oce nie pręd ko ści wia -tru są bar dzo du że, a ich efek tem są po mył kisię ga ją ce na wet 16% wiel ko ści pro duk cji.Jest to bar dzo du ży koszt dla elek trow ni wia -tro wej. Za po mył kę in plus bądź in mi nus Za kładEner ge tycz ny ob cią ża nas kosz ta mi bi lan so -wa nia (15–18 zł/MW), dla te go je śli „ener giaczar na” na ryn ku hur to wym kosz tu je 128,28zł/MWh, to my ze sprze da ży ener gii uzy sku je -my ok. 110 zł/MWh. Na sze obec ne na leż no ściz te go ty tu łu wo bec Za kła du Ener ge tycz ne gowy no szą ok. 850 tys. zł, przy pla no wa nejsprze da ży na po zio mie 20 mln zł. Uwzględ -nia jąc amor ty za cję w wy so ko ści 11 mln zł,któ ra w ca ło ści idzie na spła tę kre dy tów i od -se tek, to dla Spół ki niewie le zo sta je, choć sto -pa zwro tu z in we sty cji wy no si 11,5%. Oczy wi -ście, prze wi dzie li śmy to w biz ne spla nie. Wy -star czy 10 dni wia tru wie ją ce go z pręd ko -ścią 9-10 m/s i wy cho dzi my na swo je, bowów czas pro duk cja do bo wa wy no si 500-600MWh.
Pla ny roz bu do wy far my
Spół ka Elek trow nia Wia tro wa „Ka mieńsk”

za trud nia 5 osób. Ob słu gą far my, w ra -
mach 3-let niej gwa ran cji, zaj mu je się 3 pra -
cow ni ków ENER CON -u. 

– Już wie my, że umo wę prze dłu ży myna okres po gwa ran cyj ny, gdyż – jak wy li czy -li śmy – bę dzie to dla nas bar dziej opła cal ne
– de kla ru je pre zes.

Kie dy pro jekt bu do wy far my wia tro wej się
kon kre ty zo wał to plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go gmi ny Ka mieńsk był już
moc no za awan so wa ny. Je go zmia na od su nę -
ła by re ali za cję in we sty cji o 2–3 la ta. Tym cza -
sem na za chod niej stro nie wierz cho wi ny po -
zo stał po lot ni sku za pa so wym pas dłu go -
ści 3 km i sze ro ko ści 100–150 m, na któ rym
moż na po sa do wić 9 wia tra ków. ENER CON
pro du ku je ge ne ra to ry wia tro we o więk szych
mo cach, jak np. E112 o mo cy 4,5 MW, ale
w ce lu unik nię cia pro ble mów ich syn chro ni -
za cji z pra cu ją cy mi zde cy do wa no się na tur -
bi ny o mo cy 2 MW.

– Spo dzie wam się, że w 2009 r. uzy ska mypo zwo le nie na bu do wę. Bur mistrz Ka mień skade kla ru je, że na prze ło mie mar ca/kwiet -nia 2009 r. prze ka że Ra dzie Gmi ny stu diumuwa run ko wań z uwzględ nie niem no wych tur -bin. Li czę, że naj póź niej pod ko niec ma ja Ra -da Gmi ny do ko na zmia ny pla nu za go spo da -ro wa nia prze strzen ne go. Póź niej jej de cy zjęmu si za twier dzić wo je wo da – pla nu je pre zes
Bo gu sław Ter lec ki.

Pod ko niec paź dzier ni ka Udzia łow cy, tj.
El bis Sp. z o.o. i ESP SA, po dej mą sto sow ną
de cy zję. Je śli bę dzie po zy tyw na i wszyst ko
pój dzie zgod nie z pla nem, to w 2011 r. na Gó -
rze Ka mieńsk bę dzie elek trow nia wia tro wa
o mo cy 48 MW.

Je rzy Ro bert
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Diagnostyka i remonty
długoeksploatowanych

urządzeń energetycznych
Wydłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych

– szanse i ograniczenia

Ustroń, Hotel BELWEDER, 1 ÷ 3 października 2008 r.

W dniach 1÷3 paź dzier ni ka, w ho te lu „BEL WE DER” w Ustro niu od by ło się po raz dzie sią ty Sym po zjum.

DIA GNO STY KA I RE MON TY DŁU GO EK SPLO ATO WA NYCH URZĄ DZEŃ ENER GE TYCZ NYCH

Prze wod nim pod ha słem te go rocz ne go Sym po zjum by ło:

„Wy dłu ża nie cza su pra cy urzą dzeń ener ge tycz nych – szan se i ogra ni cze nia”

Głów ny mi part ne ra mi Pro No vum przy or ga ni za cji te go rocz nej edy cji Sym po zjum by ły fir my: Al stom Po -
wer Sp. z o.o. oraz Fa bry ka Ko tłów RA FA KO S.A. Pa tro nat ho no ro wy nad Sym po zjum ob jął – po dob nie jak
w la tach ubie głych – Pre zes Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go, Pan Ma rek Wal czak. Udział w Sym po zjum wzię -
ło 165 osób, w więk szo ści przed sta wi cie li pol skich elek trow ni, firm re mon to wych i dia gno stycz nych, Urzę du

Do zo ru Tech nicz ne go, uczel ni oraz pol skich i za gra nicz nych firm eks perc kich. Ze wzglę du na ko lej ne, już dzie sią te spo tka nie pod ha -
słem j.w. or ga ni za to rzy pod kre śli li w wie lu for mach je go ju bi le uszo wy cha rak ter.

W bie żą cym ro ku re fe ra ty wy gła sza no pod czas czte rech se sji te ma tycz nych. W pierw szej: Ener ge ty ka Pol ska * Stan Ak tu al ny *
Pro gno zy, re fe ra ty wy gło si li: Sta ni sław To kar ski Wi ce pre zes TAU RON -Pol ska Ener gia S.A. oraz Her bert Ga bryś. Wi ce pre zes TAU RO -
NA sku pił się w swo im wy stą pie niu, na stra te gii in we sty cyj nej gru py TAU RON w świe tle pa kie tu kli ma tycz ne go. Przed sta wił am bit -
ny pro gram bu do wy no wych blo ków ener ge tycz nych w elek trow niach na le żą cych do Po łu dnio we go Kon cer nu Ener ge tycz ne go S.A.
Prze ko ny wał, że stra te gia PKE S.A. po le ga ją ca na kon so li da cji pio no wej i wej ściu na gieł dę za pew ni wy star cza ją ce środ ki na re ali -
za cję pro gra mu in we sty cyj ne go. Wy stą pie nie Her ber ta Ga bry sia by ło mniej opty mi stycz ne. W swo im wy stą pie niu, któ re skła da ło się
z od po wied nio ze sta wio nych wskaź ni ków eko no micz nych dla sek to ra elek tro ener ge tycz ne go w Pol sce w ostat nich la tach oraz
w pierw szym pół ro czu 2008 ro ku wska zy wał, że kon dy cja eko no micz na sek to ra po gar sza się sys te ma tycz nie, w ostat nim cza sie tak -
że na sku tek ro sną cych pro ble mów eko no micz nych gór nic twa.

W dru giej se sji: Wy dłu ża nie cza su eks plo ata cji, przed sta wi cie le Pro No vum, PKE S.A. Elek trow ni Ła zi ska, PKE S.A. Elek trow ni
Ja worz no III oraz ZRE Ka to wi ce S.A. pre zen to wa li za rów no moż li wo ści tech nicz ne jak i zre ali zo wa ne przed się wzię cia zwią za ne
z wy dłu ża niem cza su pra cy do 300 000 go dzin blo ków 200 MW. Wie lo krot nie pod kre śla no, że od po wied nio wy ko na ne mo der ni -
za cje mo gły by, przy sto sun ko wo nie wiel kich na kła dach za pew nić pra cę sta rym urzą dze niom ciepl no -me cha nicz nym na wet po nad
300 000 go dzin z za cho wa niem bez pie czeń stwa, wy so kiej dys po zy cyj no ści przy ak cep to wal nych kosz tach utrzy ma nia.

W se sji: Eks plo ata cja * Ser wis * Re mon ty swo je re fe ra ty pre zen to wa li przed sta wi cie le: Al stom Po wer Sp. z o.o., Pro No vum,
ZRE Ka to wi ce S.A., ETD (UK) oraz Ener go con trol. Re fe ru ją cy sta ra li się zwra cać uwa gę na fakt, ze zmia ny or ga ni za cyj ne w elek trow -
niach (gru pach elek trow ni) wy mu sza ją stop nio wo ko niecz ność zmian w za kre sie ob słu gi tech nicz nej urzą dzeń. Współ cze sne tech -
no lo gie w za kre sie w mo ni to rin gu wa run ków pra cy oraz od po wied nia or ga ni za cja grup eks perc kich i służb re mon to wych po zwa -



la ją ser wi so wać urzą dze nia w try bie out sour cin gu. Al stom Po wer przed sta wił isto tę i wa run ki re ali za cji ser -
wi su LTS (Long Term Ser vi ce) na to miast Pro No vum wraz ze ZRE Ka to wi ce wła sną kon cep cję ser wi so wa nia
PGS (Post -Gu aran ty Ser vi ce). 

Przy kła dy za sto so wań kla sycz nej dia gno sty ki ja ko waż ne go ele men tu utrzy ma nia tech nicz ne go urzą dzeń
ciepl no -me cha nicz nych elek trow ni za pre zen to wa li w trze ciej se sji przed sta wi cie le Fa bry ki Ko tłów RA FA -
KO S.A., In sty tu tu Me ta lur gii Że la za, Po li tech ni ki Ślą skiej oraz Pro No vum. Au to rzy re fe ra tów prze ko ny wa -
li uczest ni ków Sym po zjum, że kla sycz ne me to dy ba dań dia gno stycz nych i oce ny sta nu tech nicz ne go, wy -
ko ny wa ne przy za cho wa niu od po wied nich kom pe ten cji i pro ce dur są cią gle naj lep szą for mą zdo by wa nia
wie dzy o sta nie tech nicz nym urzą dzeń, w tym iden ty fi ko wa nia pro ble mów i usu wa nia ich przy czyn. Wska -
zy wa no przy kła dy pro ble mów eks plo ata cyj nych ja ko skut ków źle wy ko ny wa nej dia gno sty ki.

W ostat nim dniu Sym po zjum, pod czas se sji: Me to dy ba dań i oce ny wy stą pi li przed sta wi cie le Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go,
HY DRO -POMP -u, FK RA FA KO S.A. Au to rzy re fe ra tów wska zy wa li, że po dej ście do dia gno sty ki, pro jek to wa nia, eks plo ata cji i re mon -
tów opar te na za awan so wa nej wie dzy pro wa dzi do licz nych ko rzy ści za pew nia jąc spro sta nie współ cze snym stan dar dom, wy ma ga -
niom i ocze ki wa niom.

W przed ostat niej se sji Sym po zjum swo je ak tu al ne ofer ty przed sta wi ły fir my: Con co East Sp. z o.o., Al stom Po wer Sp. z o.o.,
Ecol Sp. z o.o., Ener go re mont Sp. z o.o., Clim bex Sp.j. oraz Pro No vum.

Fo rum Dys ku syj ne, któ re by ło ostat nim spo tka niem go ści Sym po zjum z au to ra mi referatów zo sta ło zdo mi no wa ne przez trzy za -
gad nie nia:
• Opóź nie nia in we sty cji w za kre sie no wych blo ków ener ge tycz nych ja ko za gro że nie bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go Pol ski,
• Uży tecz ność – z punk tu wi dze nia oce ny sta nu tech nicz ne go – no wych me tod ba daw czych w szcze gól no ści me to dy ul tra dź wię ko -

wej Pha sed Ar ray, 
• No we stra te gie utrzy ma nia tech nicz ne go urzą dzeń do sto so wa ne do zmian or ga ni za cyj nych w elek trow niach i gru pach elek trow -

ni – Al stom Po wer oraz Pro No vum za pre zen to wa li roz wią za nia, ma ją ce cha rak ter apli ka cji.
Sym po zjum jesz cze raz uzmy sło wi ło – szko da, że tyl ko je go uczest ni kom – że ener ge ty ce pol skiej na dal brak: stra te gii, środ ków fi nan -

so wych oraz ra cjo nal nych po my słów i ade kwat nych, do pię trzą cych się pro ble mów, dzia łań. Licz nym pro jek tom in we sty cyj nym nie to -
wa rzy szy re al na wi zja ich fi nan so wa nia. Na wet mo der ni za cje ma ją ce na ce lu wy dłu że nie cza su pra cy urzą dzeń – nie zbęd ne wo bec bra -
ku środ ków na in we sty cje – nie wy szły z fa zy stu dial nej mi mo, że nie ma za sad ni czych, tech nicz nych prze szkód aby wy dłu żyć czas pra -
cy znacz nej czę ści blo ków 200 MW na wet do 350 tys. go dzin., przy roz sąd nych na kła dach na mo der ni za cje i utrzy ma nie tech nicz ne.

Sy tu acja jw. bę dzie pro wa dzić do dal sze go kur cze nia się pol skie go sek to ra elek tro ener ge tycz ne go. Miej my na dzie ję, że przy naj -
mniej, w nie od le głej per spek ty wie, po wsta nie dobrze zor ga ni zo wa na – przez za gra nicz nych in we sto rów – ener ge ty ka w Pol sce.

Organizacja
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M
o sto stal Pu ła wy S.A., na le żą cydo Gru py Mo sto stal War sza -
wa S.A., dzia ła na ryn ku bu dow la -nym od po nad 40 lat. Spe cja li zu jesię w wy ko naw stwie i mon ta żu kon struk cjista lo wych o sze ro kim spek trum za sto so wa -nia oraz bu dow nic twie prze my sło wym. Mapo zy cję jed nej z naj lep szych firm te go ro -dza ju w Pol sce, jest rów nież zna nym i ce -nio nym wy ko naw cą prac na ryn kach za -gra nicz nych. 
Nie co hi sto rii

Fir ma zo sta ła po wo ła na do ży cia w 1964ro ku, ja ko od dział War szaw skie go Przed się -bior stwa Kon struk cji Sta lo wych i Urzą dzeńPrze my sło wych. W po cząt ko wym okre siedzia łal no ści by ło to przed się bior stwo jed no -za kła do we, któ re po wsta ło, w ce lu bu do wyin sta la cji tech no lo gicz nych na te re nie pu ław -skich za kła dów azo to wych.– Mo sto stal Pu ła wy po wstał w cza sie bu -
do wy tzw. wiel kiej che mii – mó wi Ta de usz
Ry bak, pre zes za rzą du, dy rek tor Mo sto sta luPu ła wy S.A. – Szczę ście się do nas uśmiech -
nę ło, bo wiel ka syn te za che micz na, by ła dla
nas nie zwy kłym i bo ga tym do świad cze niem,
po lem do sko na le nia umie jęt no ści i te sto wa -
nia no wych roz wią zań my śli in ży nier skiej.W 1991 ro ku, w cza sie trans for ma cji sys te -mo wej na stą pi ła pry wa ty za cja Mo sto sta luWar sza wa i w kon se kwen cji Mo sto stal Pu ła -wy stał się fir mą pry wat ną. – Je ste śmy jed ną ze spół ek pier wo rod nych
gru py Mo sto sta lu War sza wa obok: Kielc,
Piotr ko wa, Cheł ma i Płoc ka. Mo sto stal Pu ła -
wy bę dą cy Sp. z o.o. od 1994 ro ku, prze kształ -
cił się w 1997 ro ku w spół kę ak cyj ną, na dal
po zo sta jąc w gru pie ka pi ta ło wej Mo sto sta lu
War sza wa.W 2005 ro ku Mo sto stal Pu ła wy prze jąłdwie spół ki: Za kład Bu do wy Apa ra tu ry
i Re mon tów Spe cja li stycz nych „Me zap”
Sp. z o.o. i Przed się bior stwo Re mon tów
Ener ge tycz nych „Ener ge zap” Sp. z o.o.,

w wy ni ku cze go po wsta ła Gru pa Ka pi ta ło -
wa Mo sto stal Pu ła wy S.A.Spół ka za leż na Me zap sku pia się na bu do -wie i re mon cie apa ra tów oraz urzą dzeń sto so -wa nych w prze my śle che micz nym, pe tro che -micz nym, ener ge tycz nym, pa pier ni czymi spo żyw czym, a Ener ge zap – w świad cze niuusług mon ta żo wych i re mon to wych, w za kre -sie prac me cha nicz nych głów nych urzą dzeńelek tro cie płow ni (ko tłów, tur bin pa ro wychoraz po moc ni czych urzą dzeń in sta la cji ko -tłow ni, ma szy now ni, na wę gla nia, pre pa ro wa -nia wo dy i sie ci ener ge tycz nych). 

Dzia łal ność
Pu ław skie przed się bior stwo funk cjo nu jew cha rak te rze ge ne ral ne go wy ko naw cyi kon cen tru je swo je pra ce na czte rech ryn ko -wych seg men tach: bu dow nic two prze my -

sło we – obej mu ją ce: prze mysł che micz ny,pe tro che micz ny, ener ge tycz ny (ko tły, elek -tro fil try), spo żyw czy (cu krow nie, za kła dyprze twór stwa mię sne go, owo co wo -wa rzyw -ne go, bro wa ry) i ce men to wy; bu dow nic two
ku ba tu ro we obej mu ją ce obiek ty spor to wei in fra struk tu ry miej skiej (bu dyn ki han dlo we,biu ro we, mul ti ki na, par kin gi wie lo po zio mo -we itp.); in fra struk tu ra ko mu ni ka cyj -
na obej mu ją ca mo sty, wia duk ty, ter mi na le,sta cje ben zy no we, przej ścia gra nicz ne;
ochro na śro do wi ska obej mu ją ca in sta la cjeoczysz cza nia po wie trza (od siar cza nie, oda -zo to wa nie i od py la nie spa lin) i wo dy(oczysz czal nie ście ków, spa la nie osa dów)oraz ter micz ną uty li za cję od pa dów. 

– W funk cjo no wa niu fir my, sku pia my się
na dzia łal no ści bu dow la no -mon ta żo wej,
choć tak że zaj mu je my się pro duk cją kon -
struk cji. Tę pro duk cję re ali zu je my w roz bu do -
wy wa nej obec nie ha li o po wierzch ni 3 tys. m
kw. (do ce lo wo bę dzie li czy ła 7 tys. m kw.).
Ha la Wy twór ni Kon struk cji Sta lo wych zo sta -
ła wy po sa żo na w au to ma tycz ny ciąg czysz -
czą co -ma lar ski, dla te go je ste śmy w sta nie
wy twa rzać naj no wo cze śniej sze kon struk cje

– mam na my śli nie tyl ko sa mo ich spa wa nie,
ale tak że śru to wa nie i ma lo wa nie. W na szej
fir mie kon struk cja w trak cie pro duk cji nie
wy cho dzi na ze wnątrz, gdy po ja wia się w ha -
li, to pod le ga kro je niu i spa wa niu, na stęp nie
prze cho dzi przez ko mo rę czysz czą cą do ma -
lar ni i opusz cza ją, ja ko go to wy pro dukt. 

Tu po zwo lę so bie na dy gre sję. Dzi siaj moż -
na już śmia ło od po wie dzieć na py ta nie: dla -
cze go kon struk cja sta lo wa sku tecz nie kon ku -
ru je z kon struk cją żel be to wą? – głów nie
do brym za bez pie cze niem an ty ko ro zyj nym.
Obec nie me to da za bez pie cza nia an ty ko ro zyj -
ne go far ba mi, cyn kiem czy in ny mi po wło ka mi
wy ma ga du że go re żi mu tech no lo gicz ne go
m.in. mu si być za pew nio na od po wied nia tem -
pe ra tu ra w ha li, któ ra jest po wią za na z wła -
ści wą wil got no ścią po wie trza. Nie raz dzie je
się tak, co z ża lem za uwa żam, że fir ma z na mi
kon ku ru ją ca oma mia in we sto ra niż szą od na -
szej ce ną wy ko na nia zle ce nia. Wkrót ce po tem
oka zu je się, że zre ali zo wa na kon struk cja by ła
czysz czo na szczot ka mi dru cia ny mi czy me to -
dą pia sko wa nia, na co ce nią cy się pro du cent
nie mo że so bie obec nie po zwo lić.

Sek to ry go spo dar ki
Mo sto stal Pu ła wy kie ru je swą ofer tędo nie mal wszyst kich branż.– Zaj mu je my się ge ne ral nie sze ro ko po ję -

tym bu dow nic twem prze my sło wym. Chcąc
być kon ku ren cyj nym i za pew niać ja kość prac
na świa to wym po zio mie, trze ba być na tak
zwa nym to pie, je śli cho dzi o sta le wy so ko sto -
po we, spa wal nic two, ob rób kę ciepl ną czy
pla stycz ną – mó wi Pre zes Ry bak. – Zwłasz -
cza w ostat nim cza sie re ali zu je my wie le zle -
ceń w sek to rze ener ge tycz nym, pod czas gdy
przed 1989 ro kiem, te go ro dza ju pra ce wy ko -
ny wa ły: Ener go mon ta że, Elek tro mon ta że,
Za kła dy Re mon to we Ener ge ty ki. Bez wąt pie -
nia ist niał wów czas sztucz ny po dział. Po do -
świad cze niu bu do wy wiel kiej che mii, ja ką są
Za kła dy Azo to we Pu ła wy, ła two przy cho dzi
nam re ali za cja du żych in we sty cji dla ener ge -
ty ki. W za kła dzie ener ge tycz nym naj waż niej -
szy jest ko cioł, a ko cioł skła da się m.in. z rur,
a my zdo by li śmy do świad cze nie w ich pro -
duk cji dla prze my słu che micz ne go. Tech no lo -
gia spa wa nia po zo sta je ta ka sa ma, z tym, że
w przy pad ku ener ge ty ki ma my do czy nie nia
z in nym ro dza jem ma te ria łu. 

Do strze ga jąc roz wój bu dow nic twa ener ge -
tycz ne go w kra ju i Eu ro pie, pod ję li śmy się
wie lu in we sty cji w tym seg men cie ryn ku. Tyl -
ko w tym ro ku zre ali zo wa li śmy 6 kon trak tów
ener ge tycz nych, po le ga ją cych na bu do wie
czę ści ci śnie nio wych ko tła z oprzy rzą do wa -

Gotowi na boom inwestycyjny
w energetyce

TA DE USZ RY BAK – Pre zes Za rzą du, Dy rek tor. Ab sol went Po li -
tech ni ki Lu bel skiej i Uni wer sy te tu De Paull w Chi ca go. Ukoń -
czył po dy plo mo we stu dia na Wy dzia le Dróg i Mo stów Po li tech -
ni ki War szaw skiej oraz jest po sia da czem licz nych cer ty fi ka tów
z dzie dzi ny eko no mii, za rzą dza nia i mar ke tin gu. Ka rie ra za wo -
do wa to głów nie Mo sto stal War sza wa i Mo sto stal Pu ła wy. Za -
trud nio ny jest w pu ław skim Mo sto sta lu od 1972 r. Od 1991 ro -
ku spra wu je funk cję pre ze sa, wów czas fir ma by ła jesz cze od -
dzia łem war szaw skie go Mo sto sta lu. Prze pro wa dził fir mę przez
trud ny okres zmian struk tu ral nych i wła sno ścio wych. Peł ni
funk cję człon ka za rzą du Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Lu -
bli nie. Jest rów nież człon kiem Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa oraz Związ ku Mo stow ców Rze czy -
po spo li tej Pol skiej.



niem (od by ły się z suk ce sem pró by ci śnie nio -
we – mia ły one miej sce w An glii, Fran cji, Ho -
lan dii, Szwe cji, Niem czech). Fi na li zu je my re -
ali za cję ko tła w Au strii. Nie ba wem ru szy my
z bu do wą bar dzo du żych ko tłów w Szwe cji
i Fin lan dii. Eks port sta no wi bli sko 50 proc.
na szych przy cho dów. Bio rąc pod uwa gę na -
sze do świad cze nie, po ten cjał ludz ki i tech -
nicz ny, mo gę z pew no ścią po wie dzieć, że je -
ste śmy w peł ni przy go to wa ni do przyj mo wa -
nia zle ceń, wy ni ka ją cych z ocze ki wa ne go bo -
omu in we sty cyj ne go w ener ge ty ce. W ca łej
gru pie ka pi ta ło wej Mo sto sta lu War sza wa
my śli się o roz wo ju prac w tej bran ży. W naj -
bliż szych 10–12 la tach po win no się wy bu do -
wać co naj mniej 15 ko tłów o śred niej mo cy
500 MW, co ozna cza bu do wę wię cej niż jed -
ne go ko tła rocz nie. Wie rzę, że na sza fir ma
zre ali zu je część tych in we sty cji.Pierw szym i sta łym klien tem Mo sto sta luPu ła wy są Za kła dy Azo to we w Pu ła wach,w któ rych sta le pro wa dzo ne są god ne uwa giin we sty cje. Obec nie fir ma re ali zu je rów nieżdu żą in we sty cję w Za kła dach Che micz nych„Za chem” w Byd gosz czy. Fir ma nie re zy gnu -je z bu dow nic twa mo sto we go, jej dzie łemi Mo sto sta lu War sza wa są tak pre sti żo we do -ko na nia, jak sto łecz ne mo sty Świę to krzy skii Sie kier kow ski, czy most pod wie szo nyw Gdań sku.– Obec nie nie wy ko nu je my żad ne go, wiel -
kie go obiek tu mo sto we go, nie mniej rok rocz -
nie re ali zu je my 3–4 mo sty i wia duk ty – in for -mu je pre zes Ry bak. – W tym ro ku od da no
most im. Ja na Paw ła II w Pu ła wach, do któ -
re go wy ko ny wa li śmy kon struk cje.

Ka dra
Pu ław skie przed się bior stwo dys po nu jewy so ko wy kwa li fi ko wa ną za ło gą.– Za trud nia my, łącz nie po nad ty siąc osób,

z cze go w ma cie rzy stym przed się bior stwie
pra cu je ok. 720 osób, a w spół kach za leż -
nych: „Me za pie” – ok. 250 i „Ener ge za pie”
– ok. 100 – in for mu je Ta de usz Ry bak.

– Od daw na zwra cam
bacz ną uwa gę na po-
li ty kę ka dro wą. Dzię-
ki świa do mej i no-
wo cze snej me to dzie
za rzą dza nia ka pi ta -
łem ludz kim, usa -
mo dziel ni li śmy się
na przy kład w akwi zy -
cji prac eks por to wych
(uprzed nio pro wa dzi -
li śmy je za po śred nic -
twem Mo sto sta lu War -
sza wa).

Sa mi pra cow ni cy
by li za in te re so wa ni
eks por tem, na ci ska li
na kie row nic two fir -
my, aby ta dzia łal ność sta no wi ła zna czą cy
udział, w na szych ob ro tach. W nie dłu gim od -
stę pie cza su, eks port za jął istot ne miej sce
w struk tu rze funk cjo no wa nia Mo sto sta lu Pu -
ła wy. Za re je stro wa li śmy Biu ro Tech nicz ne
w Niem czech (w 1997 ro ku), a tak że we Szwe -
cji, któ re zaj mu je się akwi zy cją i kon trak ta mi
na te re nie Skan dy na wii (ro śnie licz ba zle ceń
z te go re gio nu). Co ro ku otrzy mu je my zle ce -
nia ze: Szwe cji, Nor we gii czy Fin lan dii. Na -
dal głów nym ryn kiem za gra nicz nym po zo sta -
ją Niem cy. 

W ce lu sta łe go roz wo ju, na szą szcze gól ną
tro ską jest do sko na le nie za wo do we i spe cja li -
za cja pra cow ni ków, dla te go pro wa dzi my
szko le nia spa wa czy, or ga ni zu je my spe cja li -
stycz ne kur sy. Współ pra cu je my ze szko ła mi
za wo do wy mi, uczniom ofe ru je my prak ty ki,
za trud nia my ich ab sol wen tów. Roz wa ża my
za war cie umo wy z jed ną ze szkół, aby kształ -
ci ła dla na szych po trzeb ślu sa rzy -spa wa czy
i mon te rów -spa wa czy.

Wła sne in we sty cje 
Roz wój Mo sto sta lu Pu ła wy wią że się z je -go uno wo cze śnie niem, roz bu do wą, sło wempro gra mem in we sty cyj nym.

– Co rocz nie po ziom in we sty cji wy no si bli -
sko 5 mln zł. In we stu je my w sprzęt spa wal ni -
czy, do ob rób ki me ta li, dźwi gi – mó wi pre zesfir my. – Roz bu do wa ha li WKS i jej usprzę to -
wie nie, to wy da tek 15 mln zł w cią gu dwóch
lat. Ostat nio prze zna czy li śmy znacz ne środ ki
na sprzęt dźwi go wy, po trzeb ny do mon ta żu.
Dys po nu je my kil ku na sto ma no wy mi i no wo -
cze sny mi dźwi ga mi o no śno ści od 10 do 100
ton. Na sza po li ty ka eko no micz na za kła da, że
po sia da ny sprzęt mu si być w peł ni wy ko rzy -
sty wa ny w na szej fir mie i ewen tu al nie wy po -
ży cza ny. Ren tow ność fir my oscy lu je wo -
kół 4–5 proc. Dzi siaj ma my do czy nie nia
z ryn kiem dla przed się biorstw spe cja li stycz -
nych, dla te go sta ra my się z naj więk szą skru -
pu lat no ścią re ali zo wać po wie rzo ne in we sty -
cje. Każ dą kon struk cję wy ko nu je się w zbli żo -
ny spo sób, z tech no lo gicz ne go punk tu wi dze -
nia, nie ma wiel kich róż nic przy re ali za cji
kon struk cji no śnej mo stu, kon struk cji wspor -
czej do ko tła czy ha li. Mo sto stal Pu ła wy świad czy usłu gi speł nia -jąc od po wied nie nor my ja ko ścio we w opar -ciu o wdro żo ne cer ty fi ka ty sys te mu za rzą dza -nia ja ko ścią ISO 9001 i AQAP 2110 oraz za -rzą dza nia śro do wi sko we go ISO 14001. – Obec nie cer ty fi ku je my się w dzie dzi nie
BHP wg PN -N 18001, w ce lu wpro wa dze nia
Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia ISO– twier dzi pre zes Ta de usz Ry bak.–Ma my m.in. upraw nie nia spe cja li stycz ne
do wy twa rza nia, mo der ni za cji, na pra wia nia
i mon ta żu na czyń ci śnie nio wych, zbior ni ków
i ru ro cią gów oraz wie le in nych. Dys po nu je my
cer ty fi ka tem upraw nia ją cym wy ko ny wa nie
kon struk cji mo sto wych, wy da nym przez In sty -
tut Ba daw czy Dróg i Mo stów oraz Cer ty fi ka -
tem Pro du cen ta Kon struk cji Sta lo wych, wy da -
nym przez Pol ska Izbę Kon struk cji Sta lo wych.Stra te gia roz wo ju przed się bior stwa jestczy tel na: umoc nie nie po zy cji w kra ju i sil -na obec ność na ryn kach za gra nicz nych,utrzy ma nie wy so kie go po zio mu spe cja li za cjiw sek to rze bu dow la nym tu dzież ofe ro wa nietech no lo gii na praw dzi wie świa to wym po zio -mie.

An drzej Uznań ski
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Główne realizacje ostatnich lat

w ener ge tyce i ochro nie śro do wi ska:

• Mon taż ko tła i ele men tów ci śnie nio wych oraz mon taż li nii od py la nia i oczysz cza nia ga zów
w spa lar ni od pa dów w Bil lin gham ko ło Cle ve land w An glii.
• Mon taż czę ści ci śnie nio wej ko tła BFB wraz z oru ro wa niem w elek tro cie płow ni ÖVIK Ener -

gi AB w Örnsköldsvik w Szwe cji.
• Mon taż czę ści ci śnie nio wej ko tła oraz in sta la cji oczysz cza nia spa lin FGT (filtr wor ko wy,

elek tro filtr i ka na ły) w spa lar ni bio ma sy AZN Mo er dijk w Ho lan dii.
• Mon taż czę ści ci śnie nio wej dwóch ko tłów oraz ru ro cią gów w spa lar ni od pa dów w Pi thi -

viers we Fran cji.
• Mo der ni za cja 4 elek tro fil trów w elek tro cie płow ni Za kła dów Azo to wych „Pu ła wy” S.A.
• Mon taż kom plet nej in sta la cji oczysz cza nia ga zów skła da ją cej się z 3 elek tro fil trów, fil tra

wor ko we go, ka na łów i urzą dzeń w ko pal ni ru dy że la za LKAB w Gälli va re w Szwe cji.
•Wy ko na nie i mon taż kon struk cji wspor czej ko tła oraz mon taż sa me go ko tła w spa lar ni od -

pa dów He im dal ko ło Tron dhe im w Nor we gii.
• Bu do wa ko tła od zy sk ni co we go w pa pier ni Kap pa Kra ftli ner AB Pi teå w Szwe cji.
•Wy ko na nie i mon taż ka na łów spa lin i po wie trza w Elek trow ni Ko zie ni ce.
• Bu do wa Blo ku Pa ro wo -Ga zo we go w Elek tro cie płow ni Lu blin -Wrot ków.

Montaż części ciśnieniowej kotła w spalarni biomasy AZN Moerdijk w Holandii



Ro bert Sze wal ski był uczo nym naj wyż -szej kla sy świa to wej, zna nym w kra jui za gra ni cą. Miał no tę w en cy klo pe dii, jesz -cze za swo je go ży cia, co nie zda rza się wszakczę sto, w wy pad ku in ży nie rów, lecz jużna przy kład je go na zwi sko nie zna la zło sięw nie daw no wy da nej „Hi sto rii tech ni ki pol -
skiej” prof. Bo le sła wa Or łow skie go.Świad czy to tyl ko o tym, iż nie zmier nie trud -no z krót kiej per spek ty wy cza so wej oce nići zhie rar chi zo wać do ro bek wy bit nych tech ni -ków XX wie ku. Oso by, któ re zna ły go oso bi -ście pa mię ta ją prof. Ro ber ta Sze wal skie go,ja ko wspa nia łe go czło wie ka i na ukow ca,moc no zwią za ne go z sek to rem ener ge tycz -nym, o ogrom nym i wiel ce zna czą cym do rob -ku w wy mia rze teo re tycz nym, prak tycz nymi dy dak tycz nym.

Lwow skie po cząt ki

Ro bert Ta de usz Se we ryn Sze wal ski uro dziłsię 16 sierp nia 1903 r. w miej sco wo ści Ni skonad Sa nem z oj ca Mar ka, urzęd ni ka i za wo do -we go woj sko we go, w II RP mia no wa ne gopuł kow ni kiem WP i mat ki Bar ba ry z do muSal zbur ger. Przy szły pro fe sor trzech po li tech -nik – lwow skiej, gdań skiej i wro cław skiejswo ją mło dość zwią zał z Lwo wem. Tuuczęsz czał do X Lwow skie go Pań stwo we goGim na zjum Re al ne go im. H. Sien kie wi cza, tuuzy skał ma tu rę oraz ak tyw nie udzie lał sięw ru chu skau tow skim. W 1920 ro ku zgło siłsię do woj ska na ochot ni ka, a wcze śniejochot ni czo brał udział w ak cji ple bi scy to wejna Spi szu i Ora wie. Ja ko ka no nier po spo li te goru sze nia zo stał przy dzie lo ny do 12 puł ku ar ty -le rii cięż kiej. Wziął udział w woj nie w obro -nie Lwo wa oraz w wal kach nad Bu giem.Po woj nie w 1921 ro ku roz po czął stu diana Od dzia le Ma szy no wym Wy dzia łu Me cha -nicz ne go Po li tech ni ki Lwow skiej. Zgod niez ów cze snym zwy cza jem od był w trak cie stu -diów prak ty kę w War szaw skiej Spół ce Ak cyj -nej Bu do wy Pa ro wo zów w War sza wie orazOkrę go wych Warsz ta tach Sa mo cho do wychWP we Lwo wie. W 1929 ro ku uzy skał dy plomin ży nie ra me cha ni ka z od zna cze niem. Po li -tech ni ka Lwow ska to w okre sie mię dzy wo jen -nym nie tyl ko je den z naj bar dziej pręż nychośrod ków na uki pol skiej, ale i sze ro ko zna nyw Eu ro pie. Tu wy kła da li tej kla sy ucze ni, co
Ste fan Ba nach, Mak sy mi lian Hu ber, Lu -
dwik T. Eber man. Wkrót ce do łą czył do nichRo bert Sze wal ski. Bę dąc jesz cze stu den temjuż w 1927 ro ku po wie rzo no mu sta no wi skoasy sten ta w ka te drze Me cha ni ki Tech nicz nej

pro wa dzo nej przez jed ne go z naj wy bit niej -szych uczo nych pol skich, prof. Ty tu sa Hu be ra,a w dwa la ta póź niej zo stał star szym asy sten -tem w Ka te drze Tur bin Pa ro wych, kie ro wa nejprzez prof. Wil hel ma Bo ro wi cza.Inż. Sze wal ski otrzy mał od swej uczel nisty pen dium umoż li wia ją ce mu od by cie rocz -ne go sta żu pra cy w Niem czech przy pro duk -cji tur bin pa ro wych. Od był go w Za kła dachBu do wy Tur bin AEG w Ber li nie oraz w Mo -na chij skich Za kła dach Maf fei. Zgłę biał teżtaj ni ki bu do wy tur bin na po li tech ni ce w Mo -na chium, uczęsz cza jąc na wy kła dy i w Niem -czech roz po czął przy go to wy wa nie pra cydok tor skiej pod kie run kiem prof. A. Lo sch -
ge go. Po po wro cie na uczel nię wzno wił za ję -cia dy dak tycz ne i przy go to wy wał obro nę dy -ser ta cji dok tor skiej pod na zwą, któ ra współ -cze śnie mo że wy wo łać uśmiech z po wo dusty li sty ki sfor mu ło wa nia „Zja wi sko tań cze -
nia re gu la to ra i je go zna cze nie dla dy na -
micz nej spraw no ści re gu la cji”. Pra ca ta, bę -dą ca pod sta wą nada nia mu ty tu łu dok to ra(1935) by ła po cząt kiem dłu giej i peł nej suk -ce sów dro gi na uko wej wła śnie w dzie dzi niebu do wy ma szyn i urzą dzeń ener ge tycz nych,a zwłasz cza tur bin pa ro wych.Kie row nic two Po li tech ni ki Lwow skiej,do ce nia jąc do tych cza so we osią gnię cia na -uko wo -dy dak tycz ne dra Sze wal skie go i je gopa sję w opa no wa niu jed nej w owym cza siez naj no wo cze śniej szych i naj bar dziej obie cu -ją cych dzie dzin tech ni ki, ja ką jest i chy ba na -dal po zo sta je ener ge ty ka – wy ty po wa ło Gona ko lej ny staż w za kła dach ener ge tycz nychw Szwaj ca rii, któ ry był moż li wy dzię ki Fun -du szo wi Kul tu ry Na ro do wej. W za kła dachBrown -Bo ve ri brał udział w ba da niach do ty -czą cych po nad 30 tur bo ze spo łów i sprę ża rekwszel kich ty pów oraz wiel ko ści, do mo -cy 30 000 kW.Po po wro cie do kra ju w 1938 r. ha bi li to wałsię na pod sta wie pra cy: „Pro jek to wa nie,
oce na i wy bór tur bin pa ro wych na pod sta -
wie ich eko no micz no ści” i na jej pod sta wieuzy skał ty tuł do cen ta. Na uczel ni lwow skiejw ro ku aka de mic kim 1938/39 pro wa dził wy -kła dy z pro jek to wa nia tur bin pa ro wych i re -gu la to rów.We wrze śniu 1939 r. ja ko ofi cer po wo ła nyjest do woj ska i wal czy w 6 puł ku Lot ni czymwe Lwo wie. Po klę sce wrze śnio wej i wkro -cze niu Ar mii Czer wo nej roz po czy na się no wyokres w je go ży ciu. Po zo stał pol skim żoł nie -rzem w kon spi ra cji (AK). W 1940 r. prze pro -wa dzo no we ry fi ka cję pol skich na ukow ców

przez na uko wą ko mi sję przy sła ną przez Ro -sjan z Mo skwy. Człon ko wie tej ko mi sji by libar dzo za sko cze ni nie zwy kle wy so kim po zio -mem na uko wym i bie głą zna jo mo ścią ję zy -ków ob cych pol skich pra cow ni ków uczel ni.Dr R. Sze wal ski zo stał uzna ny za wy bit ne gospe cja li stę i za trud nio ny ja ko kie row nik Ka te -dry Tur bin Pa ro wych i Ka te dry Teo rii Me cha -ni zmów i Ma szyn w no wo po wo ła nym na ba -zie Po li tech ni ki Lwow skiej ra dziec kim In sty -tu cie Po li tech nicz nym. Po wkro cze niu Niem -ców do Lwo wa i li kwi da cji in sty tu tu pro fe sorSze wal ski po zo stał w tym mie ście i pra co wałja ko kie row nik w warsz ta cie „A. Pfut zneri Sy no wie”, zaj mu ją cym się pro duk cją i na -pra wa mi przy rzą dów la bo ra to ryj nych. Po re -ak ty wo wa niu lwow skie go In sty tu tu Po li tech -nicz ne go w 1944 r. zo stał przy wró co ny na sta -no wi sko pro fe sor skie i pro wa dził wy kła dydo cza su po wro tu do Pol ski w 1945 r.
Prze pro wadz ka do Gdań ska

Po wie lu la tach od cza su ewa ku acji na -ukow ców pol skich ze Lwo wa ze wspo mnieńświad ków owych zda rzeń, opu bli ko wa nychw wy daw nic twie Po li tech ni ki Gdań skiej,mo że my do wie dzieć się, jak nie zwy kle dra -ma tycz na by ła gre mial na de cy zja per so ne luPo li tech ni ki o opusz cze niu Lwo wa już na za -wsze i o wy jeź dzie do no wej Pol ski. Pra cow -ni cy na uko wi mu sie li sa mi za de cy do wać, czywy ja dą, czy po zo sta ną we Lwo wie, co w tymdru gim wy pad ku nie uchron nie wią za ło sięz ko niecz no ścią przy ję cia oby wa tel stwa ra -dziec kie go. Od by ło się burz li we ze bra nieper so ne lu na uko we go PL i zde cy do wa no, żein gre mio ka dra na uko wa uda się – naj szyb -ciej, jak to tyl ko moż li we – do Gdań ska,gdzie prof. Sta ni sław Łu ka sie wicz, mia no -wa ny przez mi ni stra Sta ni sła wa Skrze szew -
skie go pierw szym rek to rem na no wo or ga ni -zo wa nej i od bu do wy wa nej po li tech ni ce, ser -decz nie za pra sza wszyst kich pol skich na -ukow ców z Lwo wa.
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Robert Szewalski
– wybitny uczony w dziedzinie

teorii i budowy turbin





Na or ga ni za to ra wy jaz du pra cow ni ków
Po li tech ni ki Lwow skiej wy bra no prof. Ro -
ber ta Sze wal skie go. Po wie rzo no mu zor ga ni -
zo wa nie ak cji wy sie dleń czej, a więc skom -
ple to wa nie osób i ro dzin, prze trans por to wa -
nie na dwor ce ko le jo we, przy go to wa nie osią -
gal nych po cią gów, za pew nie nie łącz no ści
mię dzy wy sie dla ny mi a urzęd ni ka mi Pol skie -
go Urzę du Re pa tria cyj ne go i kon wo jen ta mi
ko le jo wy mi. Po przy jeź dzie do Gdań ska
w 1945 ro ku otrzy mał Ro bert Sze wal ski pro -
fe su rę nad zwy czaj ną Po li tech ni ki Gdań skiej,
a w 1949 zwy czaj ną. Już na sa mym po cząt ku
po by tu w Gdań sku wrę czo no mu no mi na cję
na kie row ni ka Ka te dry Tur bin Pa ro wych,
Spa li no wych i Sprę ża rek Wir ni ko wych prze -
mia no wa nej na stęp nie na Ka te drę Ma szyn
Ciepl nych Wir ni ko wych, a więc ka te dry któ -
rej tak na praw dę nie by ło, a któ rą mu siał
po pro stu sam zor ga ni zo wać od pod staw. 

Je go wie dza zo sta ła do ce nio na też przez
ów cze snych de cy den tów. Uzy skał sty pen -
dium i w la tach 1946–47 prze by wał w USA
i Wiel kiej Bry ta nii. A po po wro cie po wie rzo -
no mu sta no wi sko dy rek to ra Biu ra Tur bi no -
we go Zjed no cze nia Prze my słu Ma szy no we -
go, któ re – na wia sem – mu siał sam naj pierw
zor ga ni zo wać, po dob nie, jak wcze śniej ka te -
drę w Po li tech ni ce Gdań skiej oraz rów nież
Ka te drę Tur bin w Po li tech ni ce Wro cław skiej,
gdzie też pro wa dził wy kła dy. Dzię ki współ -
pra cy pro fe so ra z prze my słem, a kon kret nie
pra cy pro jek to wo -kon struk cyj nej kie ro wa ne -
go przez nie go biu ra po wsta ły opra co wa nia
kon struk cji i tech no lo gii.

Osią gnię cia

Ro bert Sze wal ski jest kon struk to rem
pierw szej pol skiej pa ro wej tur bi ny prze my -
sło wej. Zbu do wa no ją w 1953 ro ku w Za kła -
dach Me cha nicz nych Za mech w El blą gu. Ta
pierw sza tur bi na ozna czo na sym bo lem TP2,
mia ła moc za le d wie 2 MW. Ko lej ne rów -
nież pro du ko wa ne w Za me chu mia ły moc:
20 MW, 50 MW, wresz cie 360 MW – i w dal -
szym cią gu sta no wi ły przez dzie siąt ki lat
w prze wa ża ją cej mie rze wy po sa że nie pol -
skich du żych elek trow ni i elek tro cie płow ni.
Po la tach w el blą skiej fir mie Al stom Po wer
kon ty nu ator ce „Za me chu” – po wsta ją tur bi ny
pa ro we o mo cy 460 MW. Trud ne po cząt ki
roz wo ju te go prze my słu w Pol sce zwią za ne
są z oso bą i do ko na nia mi prof. R. Sze wal -
skie go. Pod je go kie row nic twem zo sta ła
opra co wa na i wdro żo na m.in. tur bi na pa ro wa
okrę to wa TP 9,5 do współ pra cy z ma szy ną
tło ko wą wg sys te mu Bau er -Wa cha, wdro żo -
na do se ryj nej pro duk cji, jak też se ria tur bin
o mo cy 2500 do 6000 kW.

Wie le je go prac do ty czy ło za gad nień prze -
pły wu pa ry mo krej przez układ ło pat ko wy
i zwią za nej z tym ero zji ło pa tek, co utrud nia -
ło kon struk cję wiel kich wy mia rów kół wir ni -
ko wych, przy kon stru owa niu tur bin wiel kiej
mo cy (zob. opis pa ten to wy nr 43 185 wspól -
nie z J. Wie czor kiem).

Pro fe sor uzy ski wał wie le pa ten tów w kra ju
i za gra ni cą. Na przy kład w 1960 r. na no wą
po wło kę kon struk cyj ną kół kie row ni czych
tur bin na naj wyż sze mo ce, co umoż li wia ło
bu do wę kół o więk szych, niż do tych czas roz -
mia rach, więk szej wy trzy ma ło ści i wyż szej
spraw no ści. W 1962 r. opra co wał no wa tor ski
wy so ko spraw ny obieg tur bi ny ga zo wej
z bez kor bo wym ge ne ra to rem spa lin. Opra co -
wał też za sa dę chło dze nia ukła dów ło pat ko -
wych tur bin ga zo wych i ewen tu al nie pa ro -
wych, tzw. me to da prze pły wów na wrot nych,
na co uzy skał pa tent w 1964, a w ro ku 1965
ko lej ny pa tent, tym ra zem na spo sób ko ja rze -
nia w zło żo nym obie gu ter mo dy na micz nym
pra cy tur bi ny ga zo wej z pra cą fre ono wej tur -
bi ny pa ro wej, ja ko in te gral nej czę ści ni sko -
tem pe ra tu ro wej ukła du.

Ło pat ka po my słu prof. Ro ber ta Sze wal skie -
go zna la zła za sto so wa nie w tur bi nie 1200 MW
pro duk cji Za kła dów Brow -Bo ve ri w Szwaj ca -
rii. To wła śnie pro fe sor wy pra co wał kon cep cję
no we go, wy so ko spraw ne go obie gu ter mo dy -
na micz ne go tur bi ny pa ro wej z re ge ne ra cją
nad kry tycz ną. Co tym sa mym po zwa la na uzy -
ska nie znacz ne go pod nie sie nia śred niej tem -
pe ra tu ry do pro wa dza nia ener gii ciepl nej
do obie gu, co skut ku je wyż szą spraw no ścią,
niż ta uzy ski wa na w obie gu kon wen cjo nal nym
Ran ki na w iden tycz nych gra ni cach tem pe ra -
tur. Ko lej ną za le tą te go sys te mu obie gu jest
uzy ski wa nie mniej sze go stru mie nia pa ry ro -
bo czej w ostat nim stop niu tur bi ny.

Pro fe sor pro wa dził przez wie le lat ba da nia
z za kre su pro jek to wa nia tur bin z uwzględ nie -
niem stop nia ich eko no micz no ści. Je go
ogrom nym osią gnię ciem by ło jed no znacz ne
zde fi nio wa nie naj ko rzyst niej szych pa ra me -
trów kon struk cyj nych stop nia funk cji licz by
zna mio no wej Par son sa oraz ob ję to ścio we go
prze pły wu pa ry przez tur bi nę. Okre ślił wy bór
eko no micz nie uza sad nio nej licz by zna mio -
no wej, ja ko funk cji na stę pu ją cych pa ra me -
trów: moc tur bi ny, pa ra me try sta nu pa ry,
rocz ny wskaź nik ob cią że nia, jed nost ko wy
koszt pa li wa. Po dał okre śle nia naj ko rzyst -
niej sze go prze ły ku tur bin prze ciw pręż nych
na pod sta wie wy kre sów cza so wych ob cią że -
nia ciepl ne go za kła dów prze my sło wych oraz
po ło że nia punk tu nor mal ne go i naj ko rzyst -
niej szej 64, prze cią żal no ści tur bin. Pro fe sor
Sze wal ski sfor mu ło wał tak że teo rię uszczel -
nień la bi ryn to wych, po zwa la ją cą na bar dzo
do kład ne okre śle nie war to ści ci śnień w po -
szcze gól nych punk tach uszczel nie nia la bi -
ryn to we go. Na wy róż nie nie za słu gu ją rów -
nież je go pra ce zwią za ne z ana li zą ter mo dy -
na micz ną obie gów tur bi ny ga zo wej z re ge ne -
ra cją. Uwzględ nił w nich m.in. za gad nie nie
ko re la cji po mię dzy osią ga ną spraw no ścią,
a po wierzch nią wy mia ny cie pła od nie sio ną
do jed nost ki mo cy.

Wiel ki uczo ny

Był pro mo to rem 32 prac dok tor skich,
pod je go kie row nic twem po wsta ło na uczel -

ni 600 tzw. pro jek tów przej ścio wych oraz po -
nad 300 prac dy plo mo wych.

Opu bli ko wał po nad 200 prac na uko wych
z dzie dzi ny tech no lo gii pa ro wych, ga zo wych
i okrę to wych. For mal nie, ja ko pro fe sor PG
prze szedł w stan spo czyn ku w 1971 ro ku, ale
po mi mo te go nie tyl ko kon ty nu ował pra cę
na uko wą na Po li tech ni ce Gdań skiej oraz był
kon sul tan tem In sty tu tu Ma szyn Prze pły wo -
wych PAN w Gdań sku, no szą cym obec nie Je -
go Imię, ale wy kła dał i pra co wał m.in. na uni -
wer sy te tach w Stut t gar cie, Ha no we rze, Bron
Uni ver si ty w USA. Był za pra sza ny do wy gło -
sze nia wy kła du na uni wer sy te tach w Ber ke -
ley, Los An ge les, Ann Ar bor oraz w Ca li for -
nia In sti tu te of Tech no lo gy w Pa sa de nie. Był
też kon sul tan tem w Ra dzie Zjed no cze nia
Ener ge ty ki Nie miec kiej. Za swe za słu gi dla
na uki i prze my słu uho no ro wa ny zo stał licz -
ny mi od zna cze nia mi pol ski mi i za gra nicz ny -
mi, a w 50-le cie pra cy na uko wej otrzy mał
dok to rat ho no ris cau sa Po li tech ni ki Gdań -
skiej (1977), a na stęp nie Po li tech ni ki Po -
znań skiej (1983).

Zmarł 9 lu te go 1993 ro ku w Gdań sku i zo -
stał po cho wa ny na cmen ta rzu Sre brzy sko we
Wrzesz czu. 

Set ną rocz ni cę uro dzin Ro ber ta Sze wal -
skie go uczci li pol scy na ukow cy pod czas zor -
ga ni zo wa nej kon fe ren cji na uko wej „Tur bi ny
du żej mo cy”. A z ini cja ty wy In sty tu tu Ma -
szyn Prze pły wo wych Pol skiej Aka de mii Na -
uk im. Ro ber ta Sze wal skie go Ra da Mia sta
Gdań ska pod ję ła uchwa łę o wy sta wie niu te -
mu uczo ne mu po mni ka. 

Ja ni na Sze wal ska wspo mi na swe go mał -
żon ka ty mi mię dzy in ny mi sło wy: „Miał
dość kon tra sto we uspo so bie nie. Z jed nej stro -
ny po waż ny, za sad ni czy, wy ma ga ją cy, z dru -
giej stro ny zaś pe łen opty mi zmu i ra do ści ży -
cia. Uwiel biał tań czyć. Jeź dzić na nar tach.
A bę dąc już w za awan so wa nym wie ku, bez -
tro sko prze ska ki wał „słyn ną ka łu żę”
przed bu dyn kiem Wy dzia łu Me cha nicz ne go
PG, omi ja ną przez wszyst kich in nych, co
skru pu lat nie i z roz ba wie niem ob ser wo wa li
z okien je go współ pra cow ni cy”.

Był nie tyl ko wy bit nym uczo nym, ale czło -
wie kiem o wy so kich wa lo rach mo ral nych.
W 1945 r. nie tyl ko od mó wił pod pi sa nia re zo -
lu cji pięt nu ją cej rząd emi gra cyj ny, ale wsparł
ko le gów w pro te ście śro do wi ska uczo nych
lwow skich z PG prze ciw ko tej re zo lu cji. Pra -
ce pro wa dzo ne przez pro fe so ra Ro ber ta Sze -
wal skie go kon ty nu uje licz ne gro no Je go
uczniów, o któ rych się mó wi, iż „wy szli ze
szko ły Pro fe so ra Sze wal skie go”, za rów no ci,
któ rzy wy bra li dro gę ka rie ry na uko wej, jak
i ci na co dzień pra cu ją w prze my śle ma szy -
no wym i ener ge ty ce.

W dzie jach na uki i tech ni ki pol skiej bez -
sprzecz nie Ro bert Sze wal ski za pi sał się
na trwa łe i tym bar dziej ma my obo wią zek pa -
mię tać o tej zna mie ni tej po sta ci in ży nie ra
pol skie go i Je go do ko na niach.

Opr. Ma rek Biel ski

LUDZIE ENERGETYKI

28



K
on so le słu żą do po sze rza nia po mo stu ro -

bo cze go, czę sto do wy peł nie nia na roż -

ni ków. Rusz to wa nia Blitz moż na po sze -

rzyć do we wnątrz i na ze wnątrz: kon so le mo cu -

je się do sto ja ka w węź le ra my za po mo cą pół -

złą cza przy spa wa ne go do wspor ni ka; two rzą

wraz z pod sta wo wym rusz to wa niem je den po -

most ro bo czy. W za leż no ści od wy ma ga ne go

po sze rze nia są wy ko rzy sty wa ne:

• kon so la 0,22 m do po mo stów 0,19 m, bez łącz -

ni ka ru ro we go, ze zin te gro wa nym za bez pie -

cze niem prze ciw pod nie sie niu się po mo stu,

• kon so la 0,36 m do po mo stów 0,32 m, ze zin te -

gro wa nym za bez pie cze niem prze ciw pod -

nie sie niu się,

• kon so la 0,50 m do prze dłu że nia lub skró ce nia

po la rusz to wa nia (np. z po la 3,07 m do po -

la 2,57 m); sto su jąc kon so lę do po sze rze nia

ra my pio no wej 0,73 m moż na za ło żyć dwa

po mo sty o sze ro ko ści 0,61 m,

• kon so la 0,73 m (2 x po most 32 lub 1 x po -

most 61) mo że być sto so wa na tyl ko z pod par -

ciem (stę że nie po przecz ne), 

• kon so la 0,73 m jest na kła da na na łącz nik ru -

ro wy ra my pio no wej i po od cze pie niu po mo -

stu moż na ją od chy lić; ko lej ną za le tą jest sto -

so wa nie kon so li w obu do wy wa niu na roż ni -

ków, po nie waż do dat ko wo mo że być zmon -

to wa na kon so la o sze ro ko ści 0,73 m na tej sa -

mej wy so ko ści; moż na ją sto so wać tak że tyl ko

z pod par ciem kon so li,

• kon so la 0,73 m wzmoc nio na mo że być sto so -

wa na w rusz to wa niu sta lo wym Blitz 70 do dłu -

go ści po la 3,07 m (do gru py rusz to wań 3; ob -

cią że nie 2,0 kN/m2) i mo że być sto so wa na

w rusz to wa niu z dasz kiem za bez pie cza ją cym;

w tym przy pad ku moż na zre zy gno wać w rusz -

to wa niu Blitz 70 stal z pod par cia kon so li; za le -

ta mi te go ty pu kon sol są mię dzy in ny mi: brak

ko niecz no ści za sto so wa nia stę że nia po zio me -

go (z wy jąt kiem rusz to wa nia Blitz Alu), mniej sze

za po trze bo wa nie na ma te ria ły, mniej sze kosz -

ty łącz ne, moż li we umo co wa nie złą cza na ra -

mie pio no wej na wy so ko ści kon so li,

• kon so la 1,09 m (3 x po most 32 lub 1 x po -

most 61 + 1 x po most 32) mo że być zmon to -

wa na tyl ko z pod po rą kon so li (stę że nie po -

przecz ne); tak że po mo sty umiesz czo ne

na kon so lach mu szą być za bez pie czo ne

przed nie za mie rzo nym wy pad nię ciem, dla -

te go na le ży ko niecz nie za sto so wać al bo pro -

stą pod po rę po rę czy, al bo też na kład kę za -

bez pie cza ją cą po mo sty; na kład kę za bez -

pie cza się za wlecz ką za bez pie cza ją cą. 

Szcze li na po mię dzy po mo stem głów nym,

a po mo stem kon so li mo że wy no sić nie wię cej

niż 8 cm. Je śli wy stę pu ją ce szcze li ny są więk sze,

na le ży zmon to wać spe cjal ne ele men ty po kry -

cia szcze lin.

Przy za sto so wa niu kon sol na le ży prze strze -

gać na stę pu ją cych za sad:

• po mo sty kon sol, tak jak po mo sty głów ne, po -

win ny za wie rać za bez pie cze nia po mo stu,

o ile nie są one za war te w kon struk cji kon so li,

• za ko twie nie zgod ne z do pusz cze niem,

• kon so le sze ro ko ści 0,73 i 1,09 m na le ży po de -

przeć stę że nia mi po przecz ny mi,

• po most kon sol mu si być tej gru py rusz to wań

co po most głów ny; je że li od le głość po mię -

dzy po mo stem kon so li, a po mo stem głów -

nym jest więk sza niż 25 cm, to po most kon so li

po wi nien być z in nej gru py rusz to wań.

Mak sy mal na wy so kość wy bu do wy na kon -

so lach za le ży od uży tych po mo stów, dłu go ści

pól i ram pio no wych. Na le ży prze strze gać od -

po wied nich wy ma gań sta tycz nych.

KONSOLE Layher®

System rusztowań Blitz firmy Layher

Layher Sp. z o.o.
Al. Krakowska 20, 05-094 Janki

tel. 0-22 720 69 09
fax 0-22 720 69 11

Konsola 0,22 mm

Konsola 0,36 mm

Przykład poszerzenia

rusztowania przy użyciu

konsoli 0,36 m i pomostu typu

„Robust” o szerokości 0,32 m

Konsola 0,73 m, uchylna

Konsola 1,09 m

Przykład zastosowania konsoli 0,73 m oraz konsoli 0,73 m

uchylnej przy obudowaniu narożnika

Konsola 0,73 m

Konsola 0,5 m z pomostami „Robust”

Konsola 0,73 m, obustronna z pomostami stalowymi

Rys. 4. Konsola 0,50 m



W
2003 r. uru cho mio no w Niem -czech, w za kła dzie Bio mas se
Rhe in -Ma in GmbH, na te re niemia sta Wic ker k. Frank fur tu n/Me -nem pierw szą du żą nie miec ką bio ma so wąelek tro cie płow nię na pę dza ną wy łącz nie bio -ma so wy mi zręb ka mi od pa do we go drew na.W tej bio ma so wej elek tro cie płow ni BEC za -sto so wa no spe cjal ną tur bi nę pa ro wą do na -pę du ge ne ra to ra prą du.Ko cioł BEC pro du ku ją cy prze grza ną pa -rę wod ną ma no wo cze sne pa le ni sko ze spa -do wym rusz tem schod ko wym i ko mo rąspa la nia bio ma so wych zręb ków. Dwu stop -nio we spa la nie bio ma sy wspo ma ga ne jestdwo ma spe cjal ny mi dmu cha wa mi po wie -trza. W BEC spa la się 90 000 ton na rok sta -re go i od pa do we go drew na uzdat nia ne gona zręb ki od po wia da ją ce pa ra me trom bio -ma sy do sto so wa nej do spa la nia ener ge tycz -ne go w ko mo rze ognio wej ko tła.Elek tro cie płow nia ta eks plo ato wa na jestcią gle w sys te mie 8000 go dzin pra cy w cią guro ku. Wy twa rza na w ko tle pa ra wod na wy ko -rzy sty wa na jest w spe cjal nej tur bi nie pa ro -wej na pę dza ją cej ge ne ra tor prą du elek trycz -ne go o mo cy 14 MW. Pro du ko wa na ener giado star cza na jest do 100 000 miesz kań cówmia sta Wic ker, tj. do ok. 35 000 go spo darstwdo mo wych. Pro du ko wa ny w BEC prąd,trans for mo wa ny jest do pu blicz nej sie ciener ge tycz nej [1], [4].Pre zen to wa na w ar ty ku le BEC, zlo ka li zo -wa na jest przy au to stra dzie A6 w są siedz -twie du że go, no wo cze sne go 85 ha skła do wi -ska od pa dów. Obok te go skła do wi ska eks -plo ato wa ny jest Za kład Prze ro bu i Uzdat nia -nia Drew na od pa do we go na bio ma so wezręb ki o war to ści opa ło wej ok. 4 kWh/kg.Zręb ki te, są ma ga zy no wa ne w za da szo nychzbior ni kach. Stąd, trans por to wa ne są prze -

no śni ka mi zgar nia ko wy mi osło nię ty miprzed opa da mi at mos fe rycz ny mi do zbior ni -ka przed ko mo rą spa la nia ko tła. Za si la nieko mo ry spa la nia zręb ka mi (bio ma są) od by -wa się spe cjal ny mi prze no śni ka mi śli ma ko -wy mi. Patrz rys. 1, 2, 3, 4.Bio ma so wa EC „Wic ker” zo sta ła zbu do -wa na kosz tem 31 mln Eu ro [5]. Od po wia daona ak tu al nym nie miec kim wy ma ga niomtech nicz nym, ener ge tycz nym, eko lo gicz -nym i eko no micz nym [1].
Cha rak te ry sty ka

ener ge tycz ne go pa li wa
bio ma so we go

Ma ga zy no wa ne na du żym pla cu skła do -wym drew no od pa dów pod da wa ne jest od po -wied nie mu oczysz cza niu, usu wa niu czę ścime ta lo wych, osłon ochron nych itp. po tempod da wa ne me cha nicz ne mu roz drab nia niui ma ga zy no wa niu w od po wied nio za da szo -nych bok sach, skąd trans por to wa ne jest i spa -la ne w ko mo rze ognio wej ko tła. Oczysz cza niedrew na od pa do we go po le ga głów nie na usu -wa niu ze wnętrz nych farb, la kie rów, tka nin, la -mi na tów itp. Na to miast de mon taż me ta li zesta re go i od pa do we go drew na obej mu je usu -wa nie wszel kich ele men tów me ta li że la znychi me ta li ko lo ro wych, a szcze gól nie gwoź dzi,za cze pów, śrub, okuć itp. Przy go to wa ny wsadbio ma sy pod da wa ny jest szcze gó ło wej kon -tro li ja ko ści i wła ści wo ści ener ge tycz nych.Do pusz czal ne, nie znacz ne za nie czysz cze -nia zręb ków sto so wa nych ja ko bio ma so we

pa li wo ener ge tycz ne okre śla ne są w czte rechka te go riach prze pi sów nie miec kich [1].– Ka te go ria AI, do pusz cza nie znacz ne za -nie czysz cze nia drew na na tu ral ny mi ży wi -ca mi, ko rą, mchem itp.,– Ka te go ria AII, do pusz cza nie znacz ne za -nie czysz cze nia drew na far ba mi, któ re nieza wie ra ją związ ków ha lo ge no or ga nicz -nych,– Ka te go ria AIII, do pusz cza drew no po -kry te na ze wnątrz związ ka mi ha lo ge no wy -mi, ale nie za wie ra ją ce sub stan cji kon ser -wu ją cych.Nie do pusz czal ne są do prze ro bu na zręb kibio ma so we drew nia ne pod kła dy ko le jo we,któ re na sy co ne są trwa ły mi sub stan cja mikon ser wu ją cy mi, co uję te jest w ka te go -
rii IV, za bra nia ją cej wy ko rzy sty wa nia pod -kła dów ko le jo wych do prze rób ki na bio ma -sę.War tość opa ło wa zręb ków drew na o wil -got no ści 15–20% wy no si:

W = 3,8 – 4,4 kWh/kg
Ilość po pio łu z pro ce sów spa la nia zręb -ków drew na oce nia się na 1% ob ję to ści spa -la ne go wsa du bio ma sy.

Pod sta wo we funk cje
eks plo ata cyj ne
BEC -„Wic ker”

1. Funk cje spa la nia (rys. 3 i 4).Bio ma so we zręb ki o eks plo ata cyj nej ma -sie 450 ton, spa la ne są w cza sie 40 go dzin,w cią głym sys te mie pra cy ko tłow ni. Zręb kite, do star cza ne są prze no śni ka mi śli ma ko -wy mi do ko mo ry spa la nia ko tłow ni. Na ze -wnętrz nej ścia nie ko mo ry spa la nia za in sta -lo wa ne są spe cjal ne dmu cha wy, re gu lu ją cezmien ny stru mień po wie trza, wzma ga ją cytem pe ra tu rę spa la nia. Wy daj ność pra cy ko -tła re gu lu je się spe cjal ną prze pust ni cą po -wie trza umoż li wia ją cą do zo wa nie ilo ścispa la nej bio ma sy.
2. Eks plo ata cja ko mo ry spa la nia

bio ma syBio ma so we zręb ki drew na do pro wa dza nedo ko mo ry spa la nia ko tłow ni spa la ne sąna ru cho mym rusz cie spa do wym i w prze -strze ni nad pa le ni skiem. Drob ne zręb ki,znaj du ją ce się w po wietrz nym za wie sze niunad pa le ni skiem są spa la ne bar dzo szyb ko.
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mgr inż. Stanisław Stępniak
Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne Predom Sp. z o.o.

Nowoczesna Biomasowa
Elektrociepłownia „Wicker”

Rys. 1. Bu dy nek Bio ma so wej Elek tro cie płow ni
„WIC KER”

Rys. 2. Bio ma so we: zręb ki uzdat nio ne go drew na:
a – zręb ki drew na – przy go to wa nie do spa la nia, 
b – od pa dy drew nia ne do roz drab nia nia na zręb ki

b

a



Więk sze ka wał ki zręb ków spa la ne są bez po -śred nio na rusz cie, two rząc głów ny efektogrze wa nia ko tła. In ten syw ność grzew cząko tła osią ga się dzię ki na dmu cho wi po wie -trza, któ re wy no si 50–70 % ca łej, eks plo ata -cyj nej ilo ści po wie trza, wpro wa dza nejdo ko mo ry spa la nia. Kom pen su ją ca ilośćstru mie nia po wie trza, wy no szą ca ok. 40%,wy ko rzy sty wa na jest do sta łe go pod trzy my -wa nia pro ce su spa la nia.W ko mo rze spa la nia za sto so wa no rów no -cze śnie awa ryj ne pal ni ki ole jo we wy ko rzy -sty wa ne tak że do za pło nu zręb ków i do za -pew nie nia tem pe ra tu ry roz ru cho wej pa le ni -ska. Do dat ko wo do na grze wa nia in sta la cjiko tło wych wy ko rzy stu je się cią głą re cyr ku -la cją od lo to wych spa lin ga zo wych. Two rzo -ny ze spa la nych zręb ków żu żel, spa da spodru cho me go rusz tu do zbior ni ka od żuż la niawy peł nio ne go wo dą.Schło dzo ny i prze płu ka ny wo dą pod le gakon tro li pod wzglę dem eko lo gicz nym.
3. Tech no lo gia wy twa rza nia pa ry

prze grza nej, wy ko rzy sty wa nej
do na pę du tur bi ny ga zo wej
ge ne ra to ra prą du.Ze spa la nej bio ma sy zręb ków o ma -sie 11,2 t w cią gu jed nej go dzi ny po wsta jew ko tle wod nym prze grza na pa ra o ma sie 55ton.

– Tem pe ra tu ra 450°C,
– Ci śnie nie ro bo cze 62 bar,
– Wy daj ność wy twa rza nej pa ry 55 t/h,
– Spraw ność ogól na in sta la cji ko tłow -

ni 89,5%.Pa ra prze grza na o w/w pa ra me trach eks -plo ata cyj nych wy ko rzy sty wa na jest do na -pę du no wo cze snej, ga zo wej tur bi ny kon den -

sa cyj nej. Tur bi na tazblo ko wa na jestz ge ne ra to rem ener -ge tycz nym, wy twa -rza ją cym trój fa zo -wy prąd elek trycz -ny o wy daj no -ści 15,3 MW. Pa rapo eks plo ata cyj naz tur bi ny jest skra pla na w po wietrz nym kon -den sa to rze. Wo da po kon den sa cyj na jest na -stęp nie wy ko rzy sty wa na do za si la nia in sta -la cji ko tło wej.
4. Oczysz cza nie ga zów od lo to wychPo wsta ją ce w pro ce sach spa la nia zręb kówspa li ny ga zo we, pod da wa ne są oczysz cza niu(rys. 4) z:
– py łów,
– tlen ków azo tu NOx,– tok sycz nych ga zów: SOx, HCL, dio xyn,

fu ra nów i czą stek me ta li cięż kich.Roz kład tlen ków azo tu od by wa się jużw in sta la cjach ko tło wych me to dą se lek tyw -nej, nie ka ta li tycz nej re ak cji. Osią ga naprzy tym tem pe ra tu ra ga zów spa li no wychwy no si 1000°C.W koń co wej, eks plo ata cyj nej czę ści ze -spo łu ko tłow ni, ga zy spa li no we (z ko mo ryspa la nia) od pro wa dza ne są do ich od py la niaw urzą dze niach cy klo no wych, przy czymtlą ce się jesz cze nie któ re cząst ki spa lin wy -no szo ne są z ko mo ry spa la nia do ko mi na.Po wsta ją ce w kwa śnych ga zach od lo to wychcząst ki me ta li cięż kich oraz diok sy ny i fu ra -ny (HCL, HF, SOx) a tak że do miesz ki wap nahy dra ty zo wa ne go oraz związ ki che micz nekok su z reszt ko wy mi py ła mi po pro duk cyj -ny mi, wpro wa dza ne są do ka na łu ga zów od -lo to wych, a na stęp nie do ze spo łu spe cjal -nych fil trów tka ni no wychW ze spo łach fil trów tka ni no wych usu wasię z ga zów od lo to wych po pio ły lot ne orazzwiąz ki so li po pro duk cyj nych i wy pa la nekok si ki pa le ni sko we. Oczysz cza ne ga zy od -lo to we od pro wa dza ne są do at mos fe ry che -mo od por nym ko mi nem sta lo wym o wy so -ko ści 40 m. Za sto so wa ne tech ni ki oczysz -

cza nia ga zów od lo to wych do sto so wa nodo ni miec kie go roz po rzą dze nia o ochro niepo wie trza at mos fe rycz ne go.
Za koń cze nie

Przed sta wio na w ar ty ku le Bio ma so waElek tro cie płow nia „Wic ker”, któ rej pa ra -me try eks plo ata cyj ne wy ka zu ją no wo cze -sne roz wią za nia tech no lo gicz no -ener ge -tycz no -eko no micz ne i ochro ny śro do wi skamo że być wzo rem od po wied nim do za sto -so wa nia w Pol sce. Przede wszyst kim zewzglę du na osią ga ne wy ni ki, głów nie w za -kre sie wy ko rzy sty wa nia bio ma so wej ener -gii od na wial nej, prze twa rza nej na prądi cie pło. Elek tro cie płow nie ba zu ją ce wy -łącz nie na pa li wie bio ma so wym są bar dziejefek tyw ne, mniej ka pi ta ło chłon ne i bar -dziej przy ja zne pod wzglę dem ochro ny śro -do wi ska od ty po wych elek tro cie płow niopa la nych wę glem ka mien nym lub opa la -nych tech ni ką współ spa la nia wę gla z bio -ma są.
Li te ra tu ra1. J. Günther, G. Meh ler, F. S. Me in hardt.Das Bio mas sen kra ftwerk „Wic ker”. Bio -mas se Rhe in -Ma in GmbH/2003.2. G. Meh ler, M. Töpfer. Umwelt be -richt 2004/2005. Rhe in Ma in De po nieGmbH. Ju ni 2006.3. S. Stęp niak. Ener ge tycz ne i bio che micz nepa ra me try pa li wa bio ga zo we go z od pa -dów. Prze gląd Ener ge tycz ny 4/2007.4. Pro spekt. Bio mas se Kra ftwerk „Wic ker”.Spe zia li sten für Umwelt schutz. BIO MAFlor she im -Wic ker 05-2005/3.000.5. Re ste mi sion aus ter mi schen Ab fal lver -bren nung san la gen 17 Blm. Sch. V.vom 1.12.1990. Ber lin.6. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Ochro ny Śro do -wi ska. W spa wie wpro wa dza nia do po -wie trza sub stan cji za nie czysz cza ją cychz pro ce sów tech no lo gicz nych i ope ra cjitech nicz nych. Dz.U. z dnia 24.08.2001.7. Re ali za cja In we sty cji Bio ma so wych.Ener ge tycz ne wy ko rzy sta nie bio ma syw UE. Kra ków 2006.
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Rys. 3. Sche mat tech no lo gicz ny pod sta wo wych urzą dzeń bio ma so wej elek tro -
cie płow ni „WIC KER” o mo cy 14 MW prą du elek trycz ne go: 1 – zbior nik zręb ków
pa li wa bio ma so we go, 2 – pa le ni sko zręb ków drew na, 3 – ko cioł, 4 – zbior nik mo -
kre go od żuż la nia, 5 – prze grze wa cze pa ry, 6 – ko lum na schła dza nia, 7 – pal ni ki
i dmu cha wy ga zu, 8 – ko mo ra uniesz ko dli wia nia NOx, 9 –zbior nik cy lin drycz ny
pa ry ko tło wej, 10 – pa ro wa tur bi na kon den sa cyj na, 11 – ze spół na pę du ge ne ra -
to ra prą du, 12 – urzą dze nia ge ne ra to ra prą du elek trycz ne go, 13 – kon den sa -
tor, 14 – zbior nik wo dy z kon den sa to ra, 15 – zbior nik za si la nia wod ne go, 16 – cy -
klo ny od dzie la nia py łu (spa lin), 17 – re ak tor oczysz cza nia emi sji ga zo wych,
18 – do zow nik kok su ak tyw ne go i wap na hy dra ty zo wa ne go, 19 – fil try tka ni no we
koń co we go oczysz cza nia ga zów od lo to wych, 20 – dmu cha wa za sy sa ne go po -
wie trza do pa le ni ska, 21 – ko min sta lo wy

Rys. 4. Pa le ni sko bio ma sy z ko mo rą ognio wą, dmu cha wa mi po wie trza
pod i nad rusz tem ko mo ry ognio wej. Nad pa le ni skiem ele men ty ko tła wod ne go
z wy mien ni kiem cie pła elek tro cie płow ni



Wstęp

W bio ga zie, wy ko rzy sty wa nym ener ge -
tycz nie na wy sy pi skach od pa dów ob ser wu je
się stop nio wy spa dek stę że nia me ta nu i ob -
ni ża nia war to ści opa ło wej bio ga zu Zmniej -
sza ją ca się ilość i ja kość bio ga zu – szcze gól -
nie po za mknię ciu wy sy pisk – wy ma ga
zmia ny w do bo rze urzą dzeń ener ge tycz -
nych, do sto so wa nych do zmien nych pa ra -
me trów eks plo ata cyj nych ga zu i do wy ma -
gań ochro ny śro do wi ska. Pod sta wo we da ne
zmie nia ją cej się ilo ści i stę że nia me ta nu CH4– przy utrzy mu ją cym się stę że niu CO2,przed sta wio ne są na rys. 1. Da ne te przy ję to
z ob li czeń po ten cja łu ga zo we go, mo de lo we go wy sy pi ska – dla
okre su lat 1996–2044 [1], [2], [5].

Ob li cze nia te obej mu ją pa ra me try bio ga zo we z okre su eks plo -
ata cji wy sy pi ska i po je go za mknię ciu. Przy czym 60% stę że nie
me ta nu po zo sta je sta bil ne do 2024 r. Po tem lek ko wzra sta, na stęp -
nie szyb ko spa da – przy 40% stę że niu CO2 utrzy mu ją cym się
do 2032 r. Da ne wyj ścio we do ob li czeń ww. pa ra me trów ener ge -
tycz nych sta no wi ły:

• wiel kość geo me trycz na i cię żar zło ża od pa dów oraz ich skład,
• tech ni kę za gęsz cza nia eks plo ata cyj ne go zło ża od pa dów (cięż -

ki mi wal ca mi),
• przy kry wa nia, na kła da nych 2 m. warstw od pa dów (zie mią

z wy ko pów),
• geo me trycz ne roz miesz cze nie stud ni od ga zo wa nia wy sy pi -

ska,
• za sto so wa nie urzą dze nia ener ge tycz ne go wy ko rzy sty wa nia

bio ga zu oraz do bez piecz ne go spa la nia sła bych ga zów i sta bi -
li za cji hał dy od pa dów wy sy pi ska. 
Urzą dze nia sto so wa ne do eks plo ata cji ga zów wy sy pi sko wych

obej mu ją ce: in sta la cje (stud nie od ga zo wa nia), pom po wa nia (sprę -
żar ki), od wad nia nia bio ga zu – do bez piecz ne go spa la nia i ener ge -
tycz ne go wy ko rzy sta nia bio ga zu w blo kach sil ni ków ga zo wych
zblo ko wa nych z ge ne ra to ra mi prą du – przed sta wio no na rys. 2. [6].
Do bór tych urzą dzeń za le ży głów nie od:
• war to ści opa ło wej bio ga zu wy no szą cej od 0 do 12 KWh/m³,
• pro cen to wej za war to ści me ta nu CH4 w bio ga zie od 0 do 100%

ob ję to ści. Za kres i do bór tych urzą dzeń wy ni ka z rys. 2.

Uwa run ko wa nia
eks plo ata cyj ne urzą dzeń
bio ga zu, w koń co wej fa zie

za my ka nia wy sy pi ska

Od po wied nio do zmien ne go po ten cja łu
ga zo wo -ener ge tycz ne go wy sy pi ska – wy ni -
ka ją ce go z rys. 1 – eks plo ato wa ne są urzą -
dze nia po ka za ne na rys. 3, 4, 5, 6.

A) W okre sie koń co we go wzro stu stę że -
nia CH4 przy mi ni mal nym spad ku stę że -
nia CO2, z rów no cze snym, po wol nym spad -
kiem ilo ści wy twa rza ne go ga zu wy sy pi sko -
we go od 2500–500 m³/h, tj. w okre sie lat
2024–2040, eks plo ato wa ne będą jesz cze dwa
blo ki ener ge tycz ne wy po sa żo ne w czte ro su -
wo we sil ni ki bio ga zo we, na pę dza ją ce dwa
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Uwarunkowania energetyczne biogazu
na wysypiskach komunalnych

Rys. 1. Wy kre sy pro gno zo wa ne go po ten cja łu bio ga zo we go mo de lo we go wy sy pi ska od pa dów ko mu nal nych
– ob li czo ne go dla okre su 1996–2044 lat. Usta lo ne stę że nia me ta nu i dwu tlen ku wę gla, ozna czo no li nia mi
prze ry wa ny mi

Rys. 2. Pa ra me try eks plo ata cyj ne bio ga zu wy sy pi sko we go w za leż no ści od war to ści opa ło wej (kWh/m3)
i wiel ko ści stę że nia me ta nu CH4 (w % ob ję to ści ga zu) w sto sun ku do po zo sta łych ga zów wy sy pi ska



ge ne ra to ry prą du o mo cy elek trycz nej 3 MWel i mo cy ter micz -
nej 10 MWt. Ze wzglę du na wy stę pu ją ce okre so wo spad ki stę że nia
me ta nu w bio ga zie, za sto so wa no awa ryj nie do dat ko wą po chod nię
do wy so ko tem pe ra tu ro we go (bez piecz ne go eko lo gicz nie) spa la nia
sła be go ga zu o stę że niu < 45% obj. me ta nu. Roz pla no wa nie ww.
urzą dzeń uję to na rys. 3.

B) W okre sie spad ku ilo ści bio ga zu do ok. 600 m³/h, w cza sie
koń co wej eks plo ata cji ener ge tycz nej wy sy pi ska, po zo sta wio no
tyl ko je den z wy żej wy mie nio nych dwóch blo ków ener ge tycz nych
– o mo cy elek trycz nej MWel 1 MW i mo cy ter micz nej 3 MWt – co
uj mu je rys. 4. Na stęp nie w cza sie dal sze go spad ku stę że nia me ta -

nu po ni żej 40% ob ję to ści za sto so wa no bez piecz ne spa la nie te go
ga zu w po chod ni o wy daj no ści spa la nia do 600 m³/h. Przy dal szym
spad ku ilo ści emi to wa ne go bio ga zu i ob ni że niu je go stę że nia po ni -
żej 27% ob ję to ści – za sto so wa no obok wy sy pi ska tyl ko ma łą po -
chod nię – za si la ną do dat ko wo ga zem pro pan, któ ry umoż li wia peł -
ne spa la nie bar dzo sła be go bio ga zu wy sy pi sko we go.

Urzą dze nia do eko lo gicz ne go
uniesz ko dli wia nia sła bych

– reszt ko wych bio ga zów wy sy pi sko wych

Da ne obej mu ją ce wszyst kie wła ści wo ści fi zy ko-che micz ne bio -
ga zów, scha rak te ry zo wa no szcze gó ło wo na rys. 2. Przed sta wio ne
tam no wo cze sne urzą dze nia bio ga zo we umoż li wia ją:
• bez piecz ne spa la nie sła bych ener ge tycz nie ga zów za wie ra ją cych

< 27% me ta nu, w spe cjal nych po chod niach w tem pe ra tu rze
1000–1200°C, co umoż li wia roz kład śla do wych ilo ści dio xyn
i fu ra nów za war tych w bio ga zach wy sy pi sko wych,
• spa la nie bar dzo sła bych bio ga zów za wie ra ją cych <15 % me ta nu,

tak że w po chod niach, przy współ spa la niu bio ga zu z pro pa nem,
umoż li wia ją cym peł ne spa la nie ww. ga zów,
• ter micz ne utle nia nie bio ga zów za wie ra ją cych po ni żej 10% me ta -

nu, w tem pe ra tu rze 1000°C, w spe cjal nym re ak to rze z ko mo rą
do ter micz ne go, prze pły wo we go utle nia nia bio ga zu, przy stra -
tach ci śnie nia uty li zo wa ne go ga zu, do cho dzą ce go do 50 m bar
[6], [7],
• ni sko ci śnie nio we na po wie trze nie, od ga zo wa ne go wy sy pi ska,

po wo du ją ce przy śpie szo ną sta bi li za cję hał dy od pa dów wy sy pi -
ska. W trak cie ww. na po wie trze nia na stę pu je roz pad reszt ko we -
go me ta nu, pod wpły wem pom po wa ne go tle nu – zgod nie z re -
ak cją:
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Rys. 3. In sta la cje ener ge tycz ne go wy ko rzy sta nia bio ga zu po za mknię ciu i re kul ty -
wa cji skła do wi ska od pa dów, przy eks plo ata cji dwóch blo ków ener ge tycz nych
poz. 1: 1 – sil ni ki ga zo we z prąd ni ca mi, 2 – po chod nia, 3 – sprę żar ka ga zu,
4 – po mia ry, 5 – mo ni to ring od ga zo wa nia, 6 – ob słu ga, 7 – do ku men ta cja, 8 – re -
kul ty wa cja wierz do wi ny skła do wi ska, 9 – stud nie odga zo wa nia, 10 – inst. ga zo we

Rys. 4. In sta la cje ener ge tycz ne go wy ko rzy sty wa nia bio ga zu przy eks plo ata cji tyl -
ko jed ne go blo ku ener ge tycz ne go. B – blok ener ge tycz ny: sil nik bio ga zo wy z ge -
ne ra to rem prą du, C -po chod nia spa la nia sła be go bio ga zu (< 45% CH4) D - sprę -
żar ka za sy sa nia i tło cze nia bio ga zu z kor pu su wy sy pi ska. 1 – stud nie wy do byw -
cze ga zu, 2, 3, 4 – in stla cje ga zo we, 5 – kor pus zło ża od pa dów ko mu nal nych,
6 – uszczel nie nie pod ło ża wy sy pi ska, 7 – wo da po od pa ro wa niu ga zu

Rys. 5. In sta la cje do bez piecz ne go spa la nia reszt ko wych – sła bych bio ga zów za -
wie ra ją cych < 27% CH4, w urzą dze niu Voc si Box [6], za in sta lo wa nych na wy sy -
pi sku – po wy mia nie blo ków ener ge tycz nych (p. rys 3 i 4)

Rys. 6b. Sche mat pro ce su bez piecz ne go spa la nia reszt ko wych ga zów wy sy pi ska

Rys. 6a. Blok urzą dzeń Voc si Box



CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

Do dat ko we na po wie trza nie wy sy pisk re ali zu je się w spe cjal nym
urzą dze niu „AE RO – flot”, któ re wy ko rzy sty wa ne jest do na po -
wie trza nia sta rych, du żych wy sy pisk ko mu nal nych w ce lu  przyś -
pie sze nia pro ce sów sta bi li za cji od ga zo wa nych od pa dów ko mu nal -
nych w hał dach wy sy pisk. Bu do wę urzą dze nia AE RO – flot po ka -
za no na rys. 7.

Za koń cze nie

Przed sta wio ne w ar ty ku le tech ni ki i urzą dze nia in sta la cji ga zo -
wo -ener ge tycz nych do sto so wa nych do zmniej sza ją cej się ilo ści
i ja ko ści bio ga zu, emi to wa ne go przez kil ka na ście lat od da ty za -
koń cze nia eks plo ata cji wy sy pi ska, mo gą być wy ko rzy sta ne przez
in we sto rów i pro jek tan tów. Do tech nicz nej oce ny ener ge tycz nych
pa ra me trów wy sy pi ska nie zbęd ny jest pro jekt pro gno zy po ten cja -
łu ga zo we go, wy ko na ny na pod sta wie prób po lo wych prze pro wa -
dzo nych bez po śred nio na wierz cho wi nie i we wnątrz hał dy od pa -
dów [5]. Ba zu jąc na ener ge tycz nych uwa run ko wa niach bio ga zu
wy sy pi sko we go – okre ślo nych dla ko lej nych eta pów eks plo ata cji
in sta la cji – nie zbęd ny jest do bór za mien nych urzą dzeń i in sta la cji
ener ge tycz nych, uspraw nia ją cych go spo dar czo i eko lo gicz nie eks -
plo ata cję. 
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Rys. 7. Urzą dze nia AE RO -flott do sta bi li za cji zło ża od pa dów wy sy pi sko wych
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W
dniu 5 li sto pa da br., w War sza wie, od by ło się I Nad zwy -czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie Izby Go spo dar czej Ener -ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska. Je go prze bieg zdo mi no -wa ły dwie nie ja ko spra wy.Pierw sza – do ty czy ła pro po zy cji zmian w spo so bie na li cza niaskład ki pła co nej przez człon ków Izby. Otóż obec nie pła co na skład -ka uza leż nio na jest od licz by pra cow ni ków za trud nio nych w fir -mie. No wa zaś pro po zy cja uza leż nia ła wy so kość pła co nej skład kiod wiel ko ści przy cho dów ze sprze da ży. Ko niecz ność tej zmia nyuza sad niał Dy rek tor Ge ne ral ny Izby Sła wo mir Kry stek.– Obec nie czę sto ma łe fir my ma ją wy so ki do chód, a du że fir my

le d wie wy cho dzą na swo je. Sy tu acja się zmie ni ła i lo gicz nym jest,
że skład ki po win ny być na li cza ne od przy cho du fir my. Za rząd dłu -
go się nad tym za sta na wiał, dys ku to wał, po nad to sy tu acja fi nan so -
wa wy ma ga ta kiej zmia ny. W ten spo sób skład ki pła co ne są w wie -
lu in nych or ga ni za cjach sa mo rzą du go spo dar cze go. Obec nie
więk sze skład ki pła co ne są w kół kach ło wiec kich niż w Izbie. Izba
jest or ga ni za cją pre sti żo wą, wie le rze czy za ła twia i to mu si kosz to -
wać. Obec nie skład ki człon kow skie po kry wa ją nie co po nad 40 bu -
dże tu Izby. Resz tę pie nię dzy Izba mu si wy pra co wać pro wa dząc
dzia łal ność go spo dar czą.Na sa li wy wią za ła się burz li wa dys ku sja. Na stęp nie od by ło sięgło so wa nie nad no wym spo so bem na li cza nia skła dek. Nie ste ty,w gło so wa niu, no wa pro po zy cja w tym wzglę dzie nie prze szła.Dru ga spra wa, któ rą zaj mo wa ło się Wal ne Zgro ma dze nie – do -ty czy ła wy bo ru no we go Pre ze sa Izby. Do tych cza so wy Pre zes IzbyPan Ja cek So cha po in for mo wał ze bra nych o re zy gna cji z funk cjize wzglę dów for mal nych. Po dzię ko wał wszyst kim, zwłasz cza Za -rzą do wi, Dy rek to ro wi Ge ne ral ne mu oraz pra cow ni kom Biu ra Izbyza współ pra cę. Ży czył do bre go wy bo ru na stęp cy, któ ry po kie ru jedal szy mi pra ca mi Izby.Dy rek tor Kry stek, w ser decz nych sło wach po dzię ko wał ustę pu -ją ce mu Pre ze so wi za współ pra cę.Na funk cję no we go Pre ze sa Izby zgło szo no kan dy da tu rę Da riu -sza Lu be ry, oso bę od lat do sko na le zna ną w śro do wi sku pol skichelek tro ener ge ty ków. Obec nie jest Pre ze sem Za rzą du, Dy rek to remGe ne ral nym Tau ron S.A. Wcze śniej był Dy rek to rem Za kła duEner ge tycz ne go Tar nów, wi ce pre ze sem Anio nu, przez sze reg latkie ro wał Pol skim To wa rzy stwem Prze sy łu i Roz dzia łu Ener giiElek trycz nej. Ma więc umie jęt no ści, za sób wie dzy i do świad cze -nie do kie ro wa nia ta ką or ga ni za cją ja ką jest Izba. Waż ne jest tak żeaby Izbą kie ro wa ła oso ba zaj mu ją ca w elek tro ener ge ty ce istot nesta no wi sko, uła twia to bo wiem wpły wa nie przez na szą or ga ni za cjęna or ga ny wła dzy usta wo daw czej i wy ko naw czej.

*   *   *Wal ne Zgro ma dze nie po prze dzi ło se mi na rium nt. pro po zy cjirzą do we go do ku men tu „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030ro ku”. In for ma cji na je go te mat, a tak że od po wie dzi na za da wa nepy ta nia udzie lił Ja nusz Mi chal ski, głów ny spe cja li sta w De par ta -men cie Ener ge ty ki Mi ni ster stwa Go spo dar ki.We dług przed sta wi cie la re sor tu go spo dar ki do ku ment w for miejuż do pra co wa nej po wi nien tra fić do kon sul ta cji spo łecz nychna po cząt ku grud nia. Je go pod sta wo we prio ry te ty to:
•Wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej bę dzie de ter mi no wał in nedzia ła nia w sek to rze elek tro ener ge tycz nym.
•W struk tu rze zu ży cia pa liw pier wot nych w Pol sce na dal bę dziedo mi no wał wę giel ka mien ny i bru nat ny. Je że li na to miast cho dzio in ne no śni ki ener gii to bę dzie my zmie rza li do dy wer sy fi ka cjiźró deł ich do staw.
• Po ło żo ny zo sta nie na cisk na no we tech no lo gie prze rób ki wę gla– upłyn nia nie i ga zy fi ka cja.
• Je że li cho dzi o od na wial ne źró dła ener gii, to na le ży ba czyć bynie do pro wa dzić do nad mier nej eks plo ata cji bio ma sy, co mo żeprzy nieść wie le nie po żą da nych skut ków.
• Roz wi ja na bę dzie kon ku ren cyj ność w ob sza rze ener ge ty ki.
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I Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Izby

Uchwa ła I Nad zwy czaj ne go Wal ne go Zgro ma -
dze nia Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny
Śro do wi ska.

Uchwa ła nr 1

I Nad zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie Izby
Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -
wi ska wy bie ra na Pre ze sa Za rzą du IGE iOŚ
Pa na Da riu sza Lu be rę.
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
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D
wu dzie sta, ju bi le uszo wa edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gówOchro ny Śro do wi ska „Po le ko” pod ha słem „Tech ni ka dlakli ma tu Zie mi” od by ła się w dniach 27–30 paź dzier ni ka 2008r., w Po zna niu. Uro czy ste go otwar cia do ko nał Mi ni ster Śro do -wi ska, pro fe sor Ma ciej No wic ki, któ ry tra dy cyj nie już ob jął Po le koHo no ro wym Pa tro na tem.Tar gom to wa rzy szy ły licz ne kon fe ren cje i se mi na ria. W pierw szymdniu jed nym z or ga ni za to rów kon fe ren cji by ła Izba Go spo dar czaEner ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska oraz Mię dzy na ro do we Tar gi Po -znań skie. Te mat kon fe ren cji to „Kon se kwen cje wy ni ka ją ce dlaener ge ty ki od ro ku 2016 zwią za ne ze zmia ną Dy rek ty wy IPPC”.Uro czy ste go otwar cia kon fe ren cji do ko nał Sła wo mir Kry stek – Dy -rek tor Ge ne ral ny Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi -ska. Pro gram obej mo wał na stę pu ją ce re fe ra ty: „Skut ki wdro że nia Dy -rek ty wy IPPC dla ener ge ty ki za wo do wej”, „Omó wie nie za ło żeń zmia -ny Dy rek ty wy IPPC z uwzględ nie niem sta no wi ska Pol skie go”, „Skut -ki wdro że nia Dy rek ty wy IPPC dla Cie płow nic twa”, „Dy rek ty wa IPPCa sko ja rzo ne wy twa rza nie ener gii”, „Wpływ pa kie tu ener ge tycz no --kli ma tycz ne go oraz no we li za cji Dy rek ty wy IPPC na funk cjo no wa nieelek trow ni za wo do wych w Pol sce”. W kon fe ren cji udział wzię ła licz -na gru pa przedstawicieli świa ta ener ge ty ki. Tar gi zgro ma dzi ły bli sko 1000 wy staw ców z po nad 20 kra jów świa -ta, eks po zy cje zaj mo wa ły 18 500 m2 i obej mo wa ły za gad nie nia: od pa -dów, re cy klin gu, ener gii, po wie trza, wo dy, ście ków, kli ma tu i ha ła su.Mi mo nie przy jem nych wa run ków at mos fe rycz nych wy da rze nie tar -go we cie szy ło się du żym za in te re so wa niem zwie dza ją cych. W tym ro -ku tar gi od wie dzi ło 18 200 osób z 3 kon ty nen tów i 28 kra jów. Jak za -wsze pod czas tar gów Po le ko wrę czo no zło te me da le Mię dzy na ro do -wych Tar gów Po znań skich oraz na gro dy i wy róż nie nia.Dla Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska udziałw tych tar gach jest już tra dy cją. Tym ra zem na wspól nym in te gra cyj -nym sto isku Izba go ści ła 3 fir my bę dą ce Człon ka mi Izby: Ener go -mon taż -Pół noc, Ener go in stal, Tar gi Kiel ce.Jak za wsze sa mo dziel ne sto iska mia ły fir my: Raf ko Fa bry ka Ko -tłów, Eco ener gia, Ener go po miar z Gli wic, Da lia Łódź, któ re od wie -dzi li śmy pod czas trwa nia tar gów. Tekst i fot.: Mo ni ka Wit ko wicz

Jubileuszowe POLEKO

• Za pi sy do ty czą ce re duk cji emi sji CO2 za war te w Pa kie cie Ener -ge tycz no-Kli ma tycz nym w obec nym kształ cie, za gra ża ją bez pie -czeń stwu ener ge tycz ne mu Pol ski. Bę dą po dej mo wa ne dzia ła niaaby Ko mi sja Eu ro pej ska uwzględ ni ła spe cy fi kę pol skiej elek tro -ener ge ty ki opar tej na wę glu.
•W za kre sie bu do wy ener ge ty ki ją dro wej rząd za mie rza wkro czyćw fa zę kon kret nych prac.
• Bę dą czy nio ne za bie gi o bu do wę de mon stra cyj nych obiek tówse kwe stra cji CO2.
• Bę dzie roz wi ja na ko ge ne ra cja i ener ge ty ka roz pro szo na.
• Pod ję te zo sta ną dzia ła nia by więk sze kwo ty z fun du szy UE zo -sta ły skie ro wa ne do elek tro ener ge ty ki.Po za pre zen to wa niu prio ry te tów „Po li ty ki” przez przed sta wi cie -la re sor tu go spo dar ki na sa li wy wią za ła się oży wio na dys ku sja. Pa -da ły kon kret ne, do cie kli we py ta nia przed sta wi cie li elek tro ener ge -ty ki i bar dzo ogól ne od po wie dzi na nie przed sta wi cie la re sor tu go -spo dar ki. Oto przy kła dy:Py ta nia: Przy ostrej zi mie już w br. mo że być 20. sto pień za si -la nia. Do 2020 ro ku trze ba zbu do wać 15 tys. MW no wych mo cy.Jak rząd to so bie wy obra ża, gdy im pul sy in we sty cyj ne z ryn ku za -czy na ją się do pie ro nie śmia ło po ja wiać? Od 2013 ro ku, za kła dasię, że po zwo le nia na emi sję CO2 trze ba bę dzie ku po wać na au -kcjach po 38 eu ro za to nę. Zdro że je w związ ku z tym ener gia. Cozro bić gdy nie wszyst kich bę dzie na nią stać?Od po wiedź: Na OŹE nie moż na bu do wać bez pie czeń stwa ener -ge tycz ne go pań stwa. „Po li ty ka” ma za wie rać me to dy bu do wy no -wych mo cy, wspar cia in we sty cji. Kon kre ty w pro gra mie dzia łań.Py ta nie: W „Po li ty ce” za kła da się roz wój pol skiej go spo dar kiprzy ze ro wym wzro ście zu ży cia ener gii pier wot nej. Jak au to rzydo ku men tu wy obra ża ją to so bie?Od po wiedź: „Po li ty ka” ma za wie rać od po wiedź na to py ta nie.Za war ta ona bę dzie w Kra jo wym Pro gra mie Dzia łań Wy ko naw -czych na Rzecz Efek tyw no ści Ener ge tycz nej.Py ta nia: Ogól ne ce le „Po li ty ki” są słusz ne. Zresz tą nie trud no jesfor mu ło wać. Dia beł tkwi w szcze gó łach. Ten do ku ment mu si po -ka zy wać me cha ni zmy, na rzę dzia re ali za cji po li ty ki. Co ze źró dła -mi fi nan so wa nia pro gra mów in we sty cyj nych w elek tro ener ge ty -ce? Czy jest rze czą nor mal ną, że elek trow nie wia tro we w Pol scebu du ją za gra nicz ne fir my z kre dy tów za cią ga nych w pol skich ban -kach?Od po wiedź: Brak.Py ta nie: Za kła da my opar cie na sze go bez pie czeń stwa ener ge -tycz ne go na wę glu. A co bę dzie gdy Fran cu zi prze for su ją Pa kietEner ge tycz no – Kli ma tycz ny w obec nym kształ cie? Czy rząd maprzy go to wa ny wa riant „B” na ta ką sy tu ację?Od po wiedź: Nie prze wi du je my ta kiej sy tu acji.Na kan wie tej dys ku sji ro dzi się ta ka oto re flek sja. Otóż aby do -ku ment „Po li ty ka ener ge tycz na Pol ski do 2030 ro ku” na brał sen -sow ne go kształ tu, je go pro jekt mu si być do głęb nie prze my śla nyi do pra co wa ny. W pro po no wa nym do tych czas kształ cie jest bo -wiem trud ny do za ak cep to wa nia.
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N
aj więk sze i naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją ce się w bran żyelek tro ener ge tycz nej Tar gi ENE REG TAB 2008 za koń czy -ły 18  wrze śnia br. swo ją ko lej ną – 21-szą edy cję. Wy jąt ko wo nie -sprzy ja ją ca au ra nie od stra szy ła zwie dza ją cych, któ rzy jak zwy kletłum nie przy by li do Biel ska Bia łej aby za po znać się z naj now szy mi urzą -dze nia mi, apa ra tu rą sta cji i sie ci elek tro ener ge tycz nych, czy też roz wią za -nia mi tech no lo gicz ny mi w za kre sie ge ne ra cji i prze twa rza nia ener gii elek -trycz nej. Padł ko lej ny re kord – licz ba wy staw ców prze kro czy ła 700,w tym by ło 84 wy staw ców za gra nicz nych z 19 kra jów eu ro pej skich,USA, Ko rei, Chin i Taj wa nu.

Pa tro na ty ho no ro we nad tar ga mi ob jął, m.in. Mi ni ster Go spo dar ki – Wi -ce pre mier Wal de mar Paw lak. Spo śród 56 wy ro bów zgło szo nych do kon -kur su tar go we go na naj bar dziej wy róż nia ją cy się pro dukt, pu char Mi ni straGo spo dar ki uzy ska ła fir ma ZPUE S.A. z Włosz czo wej za roz dziel ni cepier ście nio we SN w izo la cji SF6, na to miast zło tym me da lem PGE S.A.wy róż nio no „sys tem mo ni to rin gu trans for ma to ra” pre zen to wa nyprzez fir mę MI KRO NI KA z Po zna nia. Z peł ną li stę wy róż nio nych pro -duk tów moż na za po znać się na stro nie www.ener ge tab.pl.Tar gom to wa rzy szy ły licz ne pre zen ta cje pro mo cyj ne i spo tka nia z klu -czo wy mi klien ta mi or ga ni zo wa ne przez po szcze gól nych wy staw ców.Licz ne gro no zgro ma dzi ło tak że se mi na rium nt. ochro ny od gro mo wej zor -ga ni zo wa ne dru gie go dnia tar gów przez Biel sko Bial ski Od dział SEPi Ślą ską Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa. Pod czas in au gu ra cji tar gów Pre zy dent Biel ska Bia łej – Ja cek Kry wultza po wie dział bu do wę wie lo funk cyj nej ha li spor to wo – wy sta wien ni czejoraz istot ną po pra wę w in fra struk tu rze tar go wej biel skie go ośrod ka, a tak -że „udroż nie nie” do jaz dów do te re nów eks po zy cyj nych. Sło wa te, po par -te do dat ko wy mi szcze gó ło wy mi in for ma cja mi brzmia ły wia ry god nie i zo -sta ną za pew ne pod da ne we ry fi ka cji przez uczest ni ków przy szło rocz nychtar gów, któ rych or ga ni za to rzy ENER GE TAB 2009 za pra sza ją w dniachod 15–17 wrze śnia 2009 r.
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Targi ENERGETAB 2008 HARMONOGRAM KONFERENCJI I TARGÓW 
ORGANIZOWANYCH w ZIAD BIELSKO BIAŁA S.A.

w 2009 roku 

I. Termin: 12–13 marca 2009 r.
Miejsce: ZIAD Bielsko-Biała S.A.
Nazwa: 15. Sympozjum Systemy Informatyczne w

Energetyce INFOENERGETAB
Organizator: ZIAD Bielsko-Biała S.A.
43-316 Bielsko Biała, Al. Armii Krajowej 220
tel.: (0-33) 813-82-58
fax: (0-33) 814-22-31
e-mail: infoenergetab@ziad.bielsko.pl
www.ziad.bielsko.pl/infoenergetab2009

II.Termin: 15–17 września 2009 r.
Miejsce: ZIAD Bielsko Biała S.A.
Nazwa: 22. Międzynarodowe Energetyczne Targi

Bielskie ENERGETAB 2009
Organizator: ZIAD Bielsko Biała S.A.
współpraca: SEP, PTPiREE 
43-316 Bielsko Biała, Al. Armii Krajowej 220
tel.: (0-33) 813-82-31, 813-82-30, 813-82-40
fax: (0-33) 813-82-33
e-mail:wystawa@ziad.bielsko.pl
www.energetab.pl

W
dniu 16 grud nia (wto rek) o godz 18:00 Izba Go spo dar -cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska or ga ni zu je spo -tka nie wi gi lij no -no wo rocz ne w ho te lu Co ur ty ard by Mar -riott przy ul. Żwir ki i Wi gu ry 1 w War sza wie (na prze ciw -ko ha li od lo tów Lot ni ska Okę cie). Tra dy cyj nie, pra gnie my po dzie -lić się z Pań stwem ży cze nia mi świą tecz ny mi oraz stwo rzyć at mos -fe rę do pod su mo wa nia wy da rzeń w pol skiej ener ge ty ce w mi ja ją -cym ro ku 2008.

Spotkanie
wigilijno-noworoczne

Z
uwa gi na zbli ża ją cy się szczyt zi mo wy PSE -Ope ra tor S.A.wspól nie z Izbą Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do -wi ska zor ga ni zo wa li w dniach 12–14 li sto pa da br., w Szczyr -ku, w ho te lu Or le Gniaz do kon fe ren cję na te mat pra cy sys te muelek tro ener ge tycz ne go i za cho wań bio rąc pod uwa gę wa run ki po go -do we i za pa sy wę gla w elek trow niach oraz wa run ki pra cy blo kóww przy pad ku awa rii w sys te mie. W kon fe ren cji wzię ło udział licz negro no dys po zy to rów spół ek dys try bu cyj nych oraz in ży nie rów ru chuw elek trow niach i elek tro cie płow niach.

Szczyt jesienno-zimowy
– szkolenie dyspozytorów
spółek dystrybucyjnych
i dyżurnych inżynierów
ruchu w elektrowniach
i elektrociepłowniach
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W
dniach 24–26 li sto pa da 2008 ro ku, w Sztok hol mie, od by -ła się „Pol sko -Szwedz ka kon fe ren cja ener ge ty ki za wo do -wej i ciepl nej”. Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na zo sta ła przezIzbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi skawspól nie z Mi ni ster stwem Go spo dar ki RP po przez Am ba sa dę Rze -czy po spo li tej Pol skiej w Sztok hol mie – Wy dział Pro mo cji Han dlui In we sty cji. Udział w kon fe ren cji wzię li przed sta wi cie le naj więk -szych firm ze stro ny pol skiej i szwedz kiej z sek to ra elek tro ener ge -tycz ne go i sek to rów z nim współ pra cu ją cych.Pod sta wą pol sko -szwedz kiej współ pra cy tech no lo gicz nej jestfakt, że szwedz kie fir my i jed nost ki R&D ma ją od po wied nie moż -li wo ści ka pi ta ło we i tech no lo gie dla wspie ra nia pol skiej ener ge ty -ki za wo do wej w re struk tu ry za cji i do sto so wa niu do wy mo gów UE.Do ty czy to w szcze gól no ści:a) mo der ni za cji pro ce sów wy twa rza nia ener gii po przez zwięk -sza nie mo cy wy twór czych i pod no sze nie spraw no ści urzą dzeńener ge tycz nych,b) roz bu do wy sie ci prze sy ło wych, we wnętrz nych i trans gra nicz -nych, zwięk sza ją cych bez pie czeń stwo ener ge tycz ne i moż li wo ściudzia łu w eu ro pej skim ryn ku ener gii,c) ra cjo na li za cji zu ży cia ener gii,d) ogra ni cze nia emi sji ga zów i py łów, w szcze gól no ści CO2, SO2oraz NOx.Jed no cze śnie ze stro ny pol skiej pod sta wą tej współ pra cy jestatrak cyj ność in we sty cyj na sek to ra ener ge tycz ne go oraz po ten cjałko ope ra cyj ny pol skie go prze my słu i jed no stek R&D.W tej sy tu acji ce lem kon fe ren cji by ło na wią za nie współ pra cymię dzy pol ski mi i szwedz ki mi fir ma mi, wza jem ny prze pływtech no lo gii i in we sty cji oraz współ pra ca R&D, a tak że ko ope ra -

cja prze my sło wa. Ce lem Kon fe ren cji by ło również za in te re so wa -nie po ten cja łem współ pra cy Pol ski i Szwe cji w ob sza rze ener ge -ty ki wy twór ców ener gii, pro du cen tów i do staw ców wy po sa że nia,jed nost ki pro jek to we i ba daw czo -roz wo jo we oraz oto cze nie biz -ne su, tj. fun du sze in we sty cyj ne, ban ki i fir my do rad cze.Uczest ni -cy ze stro ny pol skiej mie li stwo rzo ne wa run ki i dą ży li do na wią -za nia kon tak tów oraz za war cia po ro zu mień, do ty czą cych współ -pra cy.Ener gia jest obec nie jed nym z naj waż niej szych te ma tów dys ku -to wa nych na świe cie. Ostat nio Ra da Eu ro pej ska wska za ła ener gięi jej wpływ na śro do wi sko, ja ko głów ne wy zwa nie sto ją ceprzed go spo dar ka mi państw świa ta. Dla te go wszel kie ini cja ty wyna po zio mie rzą do wym oraz biz ne so wym, ma ją ce na ce lu mi ni ma -li za cję wpły wu sek to ra ener ge tycz ne go na śro do wi sko, są cen nei war te wspar cia.Pol ska i Szwe cja są człon ka mi Unii Eu ro pej skiej i dla te go ma jąwspól ne ce le. Jed nak róż ni ce mię dzy obu kra ja mi, w tym szcze gól -nie ogrom ne osią gnię cia Szwe cji w dzie dzi nie efek tyw no ści wy -ko rzy sta nia ener gii, sto so wa nia ener gii od na wial nej oraz mi ni ma -li zo wa nia szko dli wych emi sji do śro do wi ska, wska zu ją na wiel kipo ten cjał współ pra cy Pol ski i Szwe cji w sze ro ko ro zu mia nym ob -sza rze ener ge ty ki.Po dej mu jąc pró bę in sty tu cjo na li za cji ta kiej współ pra cy utwo -rzo no Szwedz ko -Pol ską Plat for mę Zrów no wa żo nej Ener gii,któ rej ce lem jest wy mia na do świad czeń i tech no lo gii mię dzy obukra ja mi. Stro na in ter ne to wa Plat for my bę dzi ak tyw na już na po -cząt ku 2009 r. Ko lej ną ini cja ty wą by ła Pol sko -Szwedz ka Kon fe -ren cja Ener ge tycz na, któ ra od by ła się w dniach 24–26 li sto pa -da 2008 r. w Sztok hol mie.

Polsko-Szwedzka
konferencja energetyki zawodowej i cieplnej

Na te re nach Cen trum Tar go wo -Wy sta wien ni cze go Expo Si le -sia w So snow cu od by ły się Tar gi Ener ge ty ki – Si le sia Po werMe eting.W ich ra mach 1 i 2 paź dzier ni ka od by ła się Kon fe ren cja „Czy -ste Tech no lo gie Wę glo we”, de dy ko wa na pro ble mom wy ko rzy -sta nia na ska lę prze my sło wą czy stych tech no lo gii pro duk cji ener -gii elek trycz nej. Ce lem Kon fe ren cji by ło omó wie nie moż li wo ści,spo so bu dzia ła nia i za sto so wa nia czy stych tech no lo gii wę glo -wych, do star cze nie pro du cen tom i dys try bu to rom ener gii in for -ma cji o roz wią za niach praw nych do ty czą cych roz wo ju ener ge ty -ki od na wial nej oraz do star cze nie in for ma cji o moż li wo ściach wy -ko rzy sta nia środ ków Unii Eu ro pej skiej na no we in we sty cje wdro -że nio we. Pa tro nat ho no ro wy nad Kon fe ren cją i Tar ga mi ob ję li: po sełdo Par la men tu Eu ro pej skie go RP prof. Je rzy Bu zek, wi ce pre zesRa dy Mi ni strów, mi ni ster Go spo dar ki Wal de mar Paw lak, mi ni -ster Roz wo ju Re gio nal ne go Elż bie ta Bień kow ska, am ba sa dorKró le stwa Da nii Hans Mi cha el Ko fo ed -Han sen, Wo je wo da Ślą -ski Zyg munt Łu kasz czyk, Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie goBo gu sław Śmi giel ski, pre zes Za rzą du Tau ron SA Da riusz Lu be -ra, pre zes Za rzą du TGPE Jan Kurp, pre zes Za rzą du SEP prof. drhab. inż. Je rzy Bar glik, Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go Fun duszOchro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej Ga brie la Le nar to -

wicz oraz Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Pol skiej Plat for my Czy stychTech no lo gii Wę glo wych Ja cek Pie kacz. Si le sia Po wer Me -eting 2008 otrzy ma ło tak że po par cie Ma cie ja No wic kie go – mi ni -stra Śro do wi ska oraz Mi ni ster stwa Go spo dar ki i Par la men tar ne goZe spo łu ds. Ener ge ty ki. DaW

Czyste Technologie Węglowe w Sosnowcu



25 wrze śnia br., po 14-let nich sta ra niach,Pol ska ofi cjal nie sta ła się peł no praw nymczłon kiem Mię dzy na ro do wej Agen cjiEner ge tycz nej (MAE). Człon ko stwoumoż li wi Pol sce, któ ra od dłuż sze go cza suak tyw nie uczest ni czy ła w pra cach MAE,ko rzy sta nie ze wspar cia na le żą cych do niejpaństw w sy tu acji kry zy su ener ge tycz ne gooraz bar dziej efek tyw ne od dzia ły wa niena pro ce sy za cho dzą ce na ryn ku ener ge -tycz nym.– Włą cza my się w ko lek tyw ny me cha -
nizm so li dar ne go wspar cia państw człon -
kow skich MAE. Ozna cza to wzmoc nie nie
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go na sze go
kra ju oraz więk sze bez pie czeń stwo do staw
pro duk tów naf to wych – po wie dział wi ce -pre mier Wal de mar Paw lak. Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener ge tycz napo wsta ła w 1974 r. na wnio sek państwczłon kow skich Or ga ni za cji Współ pra cyGo spo dar czej i Roz wo ju OECD. Obec nieczłon ka mi MAE jest 28 państw. Głów nymce lem dzia ła nia Agen cji – jed nej z naj bar -dziej wpły wo wych i sku tecz nych or ga ni za -cji mię dzy na ro do wych sek to ra ener ge tycz -ne go, ma wpływ na świa to wą po li ty kę

ener ge tycz ną, mo ni to ru je ry nek pa liwi opra co wu je je go pro gno zy – jest re ali za -cja wszech stron ne go pro gra mu współ pra cyener ge tycz nej po mię dzy pań stwa mi człon -kow ski mi. Sta ra nia o przy ję cie do Agen cji Pol skaroz po czę ła już w 1994 r. W tym cza sie nieby ła jed nak jesz cze w sta nie speł nić wszyst -kich wy ma gań człon kow skich, ze wzglę duna zbyt ni skie za pa sy ro py naf to wej i pa liw.Pod sta wę praw ną do roz bu do wy za pa sówstwo rzy ła przy ję ta przez Sejm w 1996 r.usta wa o re zer wach pań stwo wych oraz za -pa sach obo wiąz ko wych pa liw. Pod sta wo -wym im pul sem przy spie sza ją cym dzia ła niaak ce syj ne by ła przy ję ta przez Sejmw dniu 16 lu te go 2007 r. usta wa o za pa sachro py naf to wej, pro duk tów naf to wych i ga zuziem ne go oraz za sa dach po stę po wa niaw sy tu acjach za gro że nia bez pie czeń stwapa li wo we go pań stwa i za kłó ceń na ryn kunaf to wym. Re gu la cja ta do sto so wa ła osta -tecz nie prze pi sy praw ne do ty czą ce bez pie -czeń stwa za opa trze nia ryn ku w ro pę naf to -wą i pa li wa cie kłe do wy ma gań Mię dzy na -ro do wej Agen cji Ener ge tycz nej. 3 paź dzier -ni ka 2007 r. Pol ska otrzy ma ła ofi cjal ne za -

pro sze nie Ra dy do człon ko stwa w MAE, cootwo rzy ło moż li wość roz po czę cia kra jo wejpro ce du ry ak ce sji.Za koń cze nie pro ce dur ak ce syj nychozna cza, że Pol ska speł nia wszyst kie wy -ma ga nia człon kow skie MAE. Eks per ciAgen cji po zy tyw nie oce ni li przy go to wa niePol ski do sy tu acji kry zy so wej na ryn ku ro -py naf to wej oraz me cha ni zmy uru cha mia -nia re zerw pa liw. Go to wość do speł nie niawy ma gań MAE Pol ska po twier dzi ła jużw kwiet niu 2007 r., pod czas prze glą duprze pro wa dzo ne go przez mię dzy na ro do wyze spół. Wy ni ki prze glą du zo sta ły przed ło -żo ne w czerw cu 2007 r. do ak cep ta cji Sta -łej Gru pie ds. Za gro żeń MAE, a w paź -dzier ni ku 2007 r. Ra dzie Za rzą dza ją cejMAE.Sejm RP przy jął usta wę o ra ty fi ka cji Po -ro zu mie nia 30 ma ja br., a 15 wrze śnia br.pod pi sa ne przez Pre zy den ta RP do ku men tyra ty fi ka cyj ne zo sta ły przed ło żo ne de po zy -ta riu szo wi Po ro zu mie nia, któ rym jest rządBel gii. Do ku ment ak ce syj ny upra wo moc -nił się po upły wie 10 dni od dnia je go zde -po no wa nia, tj. 25 wrze śnia br. JB

W
dniu 28 ma ja 2009 r. od bę dzie się w War sza wie Trze ciaOgól no pol ska Kon fe ren cja „Pol ska elek tro ener ge ty ka– re alia, pro ble my, dy le ma ty”. Bę dzie ona zor ga ni zo -wa na przez Izbę Go spo dar czą Ener ge ty ki i Ochro nyŚro do wi ska oraz Sto wa rzy sze nie Pol skich Ener ge ty ków, wewspół pra cy z Mi ni ster stwem Go spo dar ki, Par la men tar nym Ze spo -łem ds. Ener ge ty ki, Urzę dem Re gu la cji Ener ge ty ki a tak że wewspół pra cy z re sor ta mi: In fra struk tu ry, Roz wo ju Re gio nal ne go,Skar bu Pań stwa i Śro do wi ska oraz wie lo ma in ny mi in sty tu cja mii or ga ni za cja mi, jak rów nież kor po ra cja mi i fir ma mi za in te re so wa -ny mi pro ble ma ty ką ryn ku ener gii.Do tych cza so we kon fe ren cje z te go cy klu, tra dy cyj nie ob ję tepa tro na tem Mi ni stra Go spo dar ki, po świe co ne by ły pro ble ma ty -ce bez pie czeń stwa elek tro ener ge tycz ne go Pol ski, za gad nie niomzwią za nym z od dzie le niem dys try bu cji od ob ro tu, za gad nie niomre gu la cji do ty czą cych ryn ku ener gii elek trycz nej oraz pro ble ma -ty ce Pra wa ener ge tycz ne go i in nych re gu la cji praw nych w ob -sza rze elek tro ener ge ty ki. Spo tka ły się one z nad spo dzie wa niedu żym za in te re so wa niem, zaś udział w nich wzię li przed sta wi -cie le Rzą du, Par la men tu, or ga ni za cji i in sty tu cji zwią za nychz ener ge ty ką, a przede wszyst kim bar dzo licz ni czo ło wi przed -sta wi cie le śro do wi ska ener ge tycz ne go ze wszyst kich je go sek to -rów. Przy szło rocz na kon fe ren cja bę dzie na tu ral ną kon ty nu acją tej te -ma ty ki, jed nak do sto so wa ną do zmian i no wych uwa run ko wań, ja -kie w mię dzy cza sie bę dą mia ły miej sce.

Przed sta wio na wy żej pro ble ma ty ka do ty czy klu czo wych za gad -nień de ter mi nu ją cych pra wi dło wy roz wój sek to ra ener ge tycz ne goi har mo nij ny roz wój ca łej pol skiej go spo dar ki. Koń co wym ak cen tem te go dnia bę dzie tra dy cyj na, uro czy stai peł na atrak cji „Wie czor na Ga la Ener ge ty ki”, pod czas któ rej zo -sta ną wrę czo ne pre sti żo we, do rocz ne na gro dy – GWIAZ DYENER GE TY KI 2009.Ze wzglę du na du że za in te re so wa nie tym wy da rze niem, za chę -ca my do wstęp ne go zgło sze nia za mia ru wzię cia w nim udzia łuw cha rak te rze part ne ra wspie ra ją ce go to przed się wzię cie al bo je gouczest ni ka in dy wi du al ne go lub in sty tu cjo nal ne go.

III Ogólnopolska Konferencja

Polska elektroenergetyka – realia, problemy, dylematy

Polska w Międzynarodowej Agencji Energetycznej

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
POLSKA ELEKTROENERGETYKA – REALIA, PROBLEMY, DYLEMATY

28 maja 2009 r., Warszawa

SESJA PLENARNA
Diagnoza aktualnego stanu polskiej elektroenergetyki na tle energetyki światowej,

a zwłaszcza europejskiej

SESJA PLENARNA
Polityka energetyczna Polski do 2030 r. i związane z nią prawodawstwo – problemy i

dylematy
PANEL I PANEL II

Energetyka jądrowa – podsumowanie oraz ocena Infrastruktura sieciowa polskiej
dotychczas prezentowanych poglądów i propozycji elektroenergetyki – bariery rozwoju

PANEL III PANEL IV
Technologie energooszczędne a pakiet Rynek energii elektrycznej w Polsce;
klimatyczny oraz certyfikaty i audyty ocena aktualnego stanu, wnioski na

energetyczne przyszłość
SESJA PLENARNA

Podsumowanie konferencji i wnioski
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IEA RE CEN ZU JE PO LI TY KĘ
ENER GE TYCZ NĄ UE 

Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii (IEA) opu bli ko wa ła 4 wrze śniaana li zę po li ty ki ener ge tycz nej Unii Eu ro pej skiej. Przy wódz two Eu ro py w za kre sie po li ty ki kli ma tycz nej zy ska ło do -bre no ty. We dług IEA UE sta ła się li de rem glo bal nych dzia łań na rzeczogra ni cza nia zmian kli ma tycz nych dzię ki swo jej śmia łej i in no wa cyj -nej po li ty ce ener ge tycz nej. Po dob ną oce nę uzy skał pro ces li be ra li za cji ryn ków. Au to rzy ra por -tu chwa lą UE za dą że nie do uwol nie nia ryn ku ener gii elek trycz neji za chę ca ją Ko mi sję do szyb kie go wdro że nia nie zbęd nych dzia łań.IEA za le ca rów nież, aby lo gi ka ryn ko wa by ła sto so wa na do roz wo juod na wial nych źró deł ener gii i wzy wa do wpro wa dze nia me cha ni zmuumoż li wia ją ce go swo bod ny han del gwa ran cja mi po cho dze nia ener giina ob sza rze Eu ro py. IEA wy ra zi ła się scep tycz nie wo bec sku tecz no ści dzia łań UEna rzecz zwięk sze nia efek tyw no ści ener ge tycz nej, kwe stio nu jąc usta -no wie nie obo wiąz ko wych ce lów w tej dzie dzi nie. Kry ty ka IEA do ty -czy ła tak że dzia łal no ści ba daw czo -roz wo jo wej. W ra por cie za le ca się,aby UE zwięk szy ła fi nan so wa nie ba dań na rzecz ener ge ty ki. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 22-09-2008
MI NI STRO WIE UZGOD NI LI

STA NO WI SKO W SPRA WIE TRZE CIE GO
PA KIE TU DE RE GU LA CYJ NE GO 

10 paź dzier ni ka Ra da UE ds. Ener ge ty ki osią gnę ła ge ne ral ne po ro -zu mie nie w spra wie pa kie tu li be ra li za cyj ne go dla ryn ków ener gii.Dys ku sje do ty czy ły przede wszyst kim dwu spraw: jed no li tych wa run -ków dzia ła nia (ang. le vel play ing -field) i do stę pu kra jów trze cich.Z po cząt kiem grud nia sta no wi sko Ra dy prze ka za ne zo sta nie Par la -men to wi Eu ro pej skie mu. Ocze ku je się, że dru gie czy ta nie pa kie tu po -sło wie za koń czą na wio snę 2009 ro ku. Jak uzgod nio no, ujed no li co ne wa run ki dzia ła nia bę dą za bra nia łyprzed się bior stwom ener ge tycz nym po sia da ją cym pa kiet kon tro l nyw ope ra to rze sys te mu prze sy ło we go funk cjo no wa nia ja ko wy twór cylub do staw cy ener gii w kra jach, w któ rych do dzia łal no ści prze sy ło wejza sto so wa nie ma peł na roz dziel ność wła sno ścio wa. W od nie sie niudo prze jęć przed się biorstw wy twa rza nia i in nych, Ra da stwa rza moż -li wość blo ko wa nia trans ak cji przez kra je człon kow skie, nie mniej z za -strze że niem, że za ist nieć mu szą prze słan ki okre ślo ne w art. 30 Trak ta -tu UE (ade kwat ne, nie dy skry mi nu ją ce i trans pa rent ne dzia ła nie w in -te re sie pu blicz nym).Do stęp do ryn ku ener gii UE przed się biorstw z kra jów trze cich ure -gu lo wa no wpro wa dza jąc pro ce du rę we ry fi ka cji in we sto rów chcą cychprze jąć kon tro lę w zlo ka li zo wa nych na ob sza rze UE spół kach prze sy -ło wych, wy twór czych lub do staw czych. Re gu la to rzy kra jo wi bę dąmo gli od mó wić cer ty fi ka cji in we sto rów w przy pad ku nie speł nie niawspól no to wych wy ma gań do ty czą cych roz dzia łu dzia łal no ści lub za -gro że nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go da ne go kra ju al bo UE. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 21-10-2008
ROZ WÓJ DE TA LICZ NYCH RYN KÓW

ENER GII ELEK TRYCZ NEJ
Pod ko niec paź dzier ni ka w Lon dy nie mia ło miej sce pierw sze spo -tka nie w ra mach Ci ti zens” Ener gy Fo rum. Fo rum po wo ła ne zo sta ło

przez Ko mi sję Eu ro pej ską na pod sta wie pa kie tu li be ra li zu ją ce go ryn -ki ener gii. Ce lem jest po pra wa ope ra cyj ne go funk cjo no wa nia ryn ków,tak by od bior cy ener gii elek trycz nej i ga zu mo gli uzy skać rze czy wi steko rzy ści. No wa struk tu ra zrze szać bę dzie re gu la to rów i in nych in te re -sa riu szy ryn ków ener gii, któ rzy wspól nie uzgad niać bę dą za gad nie niado ty czą ce im ple men ta cji ryn ków de ta licz nych.Usta no wie nie zrów no wa żo nych, wła ści wie dzia ła ją cych ryn kówde ta licz nych ozna cza re ali za cję trzech klu czo wych ce lów: uzy ska niesa tys fak cji od bior ców dzię ki ja ko ścio wym usłu gom, umoż li wie nie imwy bo ru do staw cy po przez od po wied nie kształ to wa nie ryn ku oraz za -pew nie nie ochro ny naj słab szych od bior ców i śro do wi ska. Istot ne jest, że do staw cy ener gii mo gą wes przeć służ by so cjal ne wewła ści wym kie ro wa niu po mo cy do po trze bu ją cych od bior ców. Pod -czas gdy po li ty ka ener ge tycz na i po li ty ka so cjal na mu szą po zo staćroz łącz ne, do staw cy mo gli by peł nić funk cję ko or dy na cyj ną. Przy kła -do wo mo gli by oni pro wa dzić rzą do we pro gra my po mo co we, dzię kicze mu naj słab si od bior cy zy ska li by pew ny do stęp do ener gii, a jed no -cze śnie za cho wa li pra wo wy bo ru pod mio tu, któ ry bę dzie ich za opa -try wał. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 28-10-2008
KO MI SJA EU RO PEJ SKA PU BLI KU JE

NO WĄ STRA TE GIĘ DO TY CZĄ CĄ
ZRÓW NO WA ŻO NEJ PRO DUK CJI

W ce lu po pra wy efek tyw no ści wy ko rzy sty wa nia ener gii, Ko mi sjaEu ro pej ska opu bli ko wa ła przed let nią prze rwą du ży pa kiet pro jek tówod no szą cych się do pro duk cji dóbr na ob sza rze UE. Za mia rem Ko mi sji jest roz sze rze nie obo wią zu ją cej dy rek ty wyw spra wie pro duk tów zu ży wa ją cych ener gię na pro duk ty, któ re bez po -śred nio nie zu ży wa ją ener gii, ale wpły wa ją na jej zu ży cie. Wy ma ga nemi ni mal ne stan dar dy zo sta ną opra co wa ne dla tych grup pro duk tów,dla któ rych pro du cen ci nie przy go tu ją za da wa la ją cych stan dar dów do -bro wol nych.Ko mi sja pla nu je we ry fi ka cję za sad nada wa nia ety kiet urzą dze niomAGD i za sto so wa nie ich do in nych ro dza jów pro duk tów wy ko rzy stu -ją cych ener gię i zwią za nych z ener gią (ang. ener gy -re la ted pro ducts),któ re zo sta ły ob ję te zre wi do wa ną dy rek ty wą w spra wie eko pro jek to -wa nia. Ko mi sja chce rów nież, aby 50% wszyst kich pro ce dur prze tar -go wych w UE do ro ku 2010 moż na by ło za li czyć do „zie lo nych”,oraz przed sta wi no we, „zie lo ne” stan dar dy za mó wień pu blicz nychw ra mach pro po zy cji zmian dy rek ty wy do ty czą cej ety kiet ener ge -tycz nych. Od władz pu blicz nych bę dzie wy ma ga ne na by wa nie pro -duk tów okre ślo nej kla sy ener ge tycz nej i re zy gna cja ze wspie ra niapro duk tów nie speł nia ją cych wy ma gań zwią za nych z wy daj no ściąener ge tycz ną. Pa kiet obej mu je po nad to pla ny zre wi do wa nia i roz wo ju sys te mu za -rzą dza nia śro do wi sko we go EMAS. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 15-09-2008
EU RO PEJ CZY CY PO PIE RA JĄ PO LI TY KĘ
UE WO BEC ZMIAN KLI MA TYCZ NYCH 
W okre sie ma rzec – maj 2008 ro ku w 27 kra jach człon kow skich UEi pań stwach kan dy du ją cych (Tur cji, Chor wa cji i By łej Ju go sło wiań -skiej Re pu bli ce Ma ce do nii) prze pro wa dzo no ba da nie po staw spo łecz -nych wo bec po li ty ki kli ma tycz nej UE. Prze gląd zle ci ły Par la ment Eu -ro pej ski i Ko mi sja Eu ro pej ska. An kie te rzy do tar li do 30 ty się cy osób. 

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



Pod czas gdy Par la ment i mi ni stro wie pro ce du ją nad pro po zy cja miKo mi sji za war ty mi w Pa kie cie Ener ge tycz no -Kli ma tycz nym, 69% re -spon den tów po pie ra kon cep cję zwięk sze nia do 20% udzia łu ener gii zeźró deł od na wial nych w struk tu rze zu ży cia ener gii w UE do ro ku 2020,a 68% opo wia da się za zmniej sze niem emi sji ga zów cie plar nia nycho 20% w sto sun ku do po zio mu z ro ku 1990. W oce nie ba da nej gru py zbyt ma ło dzia łań w ce lu zwal cza nia zmiankli ma tycz nych po dej mo wa nych jest przez prze mysł (76%), sa mychoby wa te li (67%), rzą dy (64%) i struk tu ry UE (58%). Nie wy star cza ją -ce za an ga żo wa nie in nych sta no wi głów ny po wód nie po dej mo wa niadzia łań ma ją cych na ce lu prze ciw dzia ła nie zmia nom kli ma tycz nymprzez sa mych re spon den tów. Jed no cze śnie 44% an kie to wa nych zgo dzi ło się pła cić wię cejza ener gię po cho dzą cą ze źró deł emi tu ją cych mniej ga zów cie plar nia -nych. Nie chęt ne wyż szym kosz tom jest 30% re spon den tów, a 26% nieod po wie dzia ło na to py ta nie. An kie ta wy ka za ła rów nież, że zda -niem 56% re spon den tów roz wój „zie lo ne go” prze my słu mógł by wy -wrzeć sty mu lu ją cy wpływ na eu ro pej ską go spo dar kę. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 26-09-2008
BRAK ROZ STRZY GNIĘĆ NA TE MAT

RE DUK CJI EMI SJI GA ZÓW
CIE PLAR NIA NYCH

16 i 20 paź dzier ni ka od by ły się spo tka nia przy wód ców państw i mi -ni strów ds. śro do wi ska UE, po świę co ne Pa kie to wi Kli ma tycz no --Ener ge tycz ne mu. Nie osią gnię to zna czą ce go po stę pu w uzgad nia niuwspól ne go sta no wi ska.Zdo mi no wa na przez mię dzy na ro do wy kry zys fi nan so wy pierw szaz se sji uka za ła ro sną ce po dzia ły na te mat za sad re duk cji dwu tlen kuwę gla po przez Sys tem Han dlu Emi sja mi UE (ETS). Pod czas gdy kra -je atlan tyc kie i pół noc ne chcą am bit niej szych ce lów, pań stwa Eu ro pyŚrod ko wo -Wschod niej wy ra ża ją oba wy, że kosz ty wdro że nia pa kie tuwpły ną nie ko rzyst nie na ich go spo dar ki. Osta tecz nie de cy zje w spra -wie ETS pod ję te zo sta ną na po sie dze niu Ra dy Eu ro pej skiej 11–12grud nia. Ozna cza to po trze bę szyb kie go tem pa prac przed Kon fe ren -cją CO P14 w Po zna niu za pla no wa ną na 1–12 grud nia, na któ rej pod -su mo wa ne zo sta ną ne go cja cje w spra wie no we go po rząd ku kli ma -tycz ne go, pro wa dzo ne pod egi dą Ra mo wej Kon wen cji Na ro dów Zjed -no czo nych w spra wie zmian kli ma tu (UNFCCC).Mi ni stro wie ds. śro do wi ska, na któ rych cią ży for mal na od po wie -dzial ność za uzgod nie nia z Par la men tem Eu ro pej skim, skon cen tro wa -ni są jesz cze na de ta lach i nie wy pra co wa li sta no wi ska do roz móww spa wie Pa kie tu (m. in. ETS, ce le emi syj ne dla po szcze gól nych kra -jów, ener ge ty ka od na wial na i tech no lo gie wy chwy ty wa nia i gro ma -dze nia dwu tlen ku wę gla – CCS).Ko lej ną nie roz wią za ną kwe stią po zo sta je fi nan so wa nie de mon stra -cyj nych elek trow ni wy po sa żo nych w in sta la cje CCS. Przy ję to, że niebę dą na ten cel prze zna czo ne wpły wy z au kcji po zwo leń na emi sję,nie mniej nie roz strzy gnię to czy za si li je 500 mln upraw nień za re zer -wo wa nych w ETS dla no wych uczest ni ków ryn ku.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 24-10-2008 
MIĘ DZY NA RO DO WE PART NER STWO

NA RZECZ OGRA NI CZA NIA EMI SJI CO2

6–7 paź dzier ni ka w Atlan cie mia ło miej sce spo tka nie przed sta wi -cie li bran ży elek tro ener ge tycz nej – In ter na tio nal Elec tri ci ty ChiefExe cu ti ves 2008 Sum mit. W zjeź dzie udział wzię ły Edi son Elec tric In -sti tu te (USA), Fe de ra tion of Elec tric Po wer Com pa nies (Ja po nia), Ca -na dian Elec tri ci ty As so cia tion oraz Ener gy Sup ply As so cia tion of Au -stra lia, a ob ra dom prze wod ni czy li przed sta wi cie le eu ro pej skie go sto -wa rzy sze nia Eu re lec tric.We wnio skach ze spo tka nia pod kre śla się ro lę wy ko rzy sta nia ener -gii elek trycz nej w zwal cza niu zmian kli ma tycz nych. We dług uczest ni -ków dys ku sji, no we tech no lo gie mo gą po zwo lić na usta bi li zo wa nie

po zio mu emi sji ze wszyst kich źró deł, a przy „agre syw nym” ich sto so -wa niu „do ro ku 2050 moż na osią gnąć re duk cję emi sji dwu tlen ku wę -gla o 60–80%”. Uczest ni cy spo tka nia pod kre śli li, że ak cep to wal ne po win ny byćwszyst kie opcje roz wo ju ener ge ty ki, aby moż na by ło utrzy mać bez -piecz ne, sta bil ne do sta wy ener gii elek trycz nej i do ko nać znacz nychre duk cji emi sji. Po nad to stra te gie kli ma tycz ne „po win ny być zgod neze stra te gia mi go spo dar czy mi oraz wy zna czać dłu go okre so we li mi tyemi sji dwu tlen ku wę gla, któ re sty mu lu ją in we sty cje w tech no lo gieogra ni cza ją ce po ziom emi sji”. Ma jąc na wzglę dzie wy zwa nia sto ją ce przed sek to rem elek tro ener -ge ty ki, uzgod nio no utwo rze nie Mię dzy na ro do we go Part ner stwa Elek -tro ener ge tycz ne go, któ re go uczest ni cy bę dą współ pra co wać w ce lustwo rze nia pla nu dzia ła nia na po trze by roz wo ju i wdra ża nia tech no lo -gii ni sko emi syj nych. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 13-10-2008
RY GO RY STYCZ NE CE LE EMI SJI CO2

W OD NIE SIE NIU DO SA MO CHO DÓW 
W gło so wa niu 25 wrze śnia Ko mi sja Par la men tu Eu ro pej skie go ds.Śro do wi ska opo wie dzia ła się za ry go ry stycz ny mi ogra ni cze nia miemi sji CO2 przez sa mo cho dy oso bo we, usta la jąc śred nią do pusz czal -ną war tość emi sji dla no wych aut sprze da wa nych od ro ku 2012 na po -zio mie 130 g/km – obec nie jest to 158 g/km. Jed no cze śnie ko mi sjawy ra zi ła sta no wi sko, że do ro ku 2020 li mit po wi nien zo stać zmniej -szo ny do 95 g/km. Je śli pro jekt zmian zo sta nie przy ję ty, no we stan dar dy emi sji mo gąsta no wić du żą za chę tę do wpro wa dza nia środ ków trans por tu, ta kichjak po jaz dy hy bry do we za si la ne z sie ci i po jaz dy elek trycz ne. Pro du -cen ci twier dzą, że choć per spek ty wa ro ku 2012 to ter min sto sun ko wokrót ki w po rów na niu z dłu go ścią cy klu pro jek to wa nia no wych aut,ma so wo pro du ko wa ne po jaz dy elek trycz ne po win ny tra fić na ry nekw ro ku 2011. Eu ro pej skie sto wa rzy sze nie bran ży elek tro ener ge tycz nej Eu re lec -tric oce nia, że po jaz dy za si la ne z sie ci już obec nie mo gły by uzy ski waćrów no waż ną emi sję CO2 na po zio mie po ni żej 90 g/km, a do ro ku 2030na po zio mie 30 g/km. Wpływ sa mo cho dów elek trycz nych na śro do wi -sko ma lał by w mia rę zmniej sza nia emi sji CO2 w pro ce sie pro duk cjipa li wa (ener gii elek trycz nej). Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 06-10-2008

GO OGLE BĘ DZIE IN WE STO WAĆ
W OD NA WIAL NE ŹRÓ DŁA ENER GII

In for ma tycz ny gi gant Go ogle pla nu je za in we sto wać 10 mln USDw roz wój od na wial nych źró deł ener gii. Za awan so wa ne sys te my geo ter micz ne (ang. En han ced Geo ther malSys tems, EGS), któ ry mi in te re su je się Go ogle, to tech no lo gie, któ redo wy twa rza nia ener gii elek trycz nej wy ko rzy stu ją na tu ral nie wy stę -pu ją ce skal ne za głę bie nia, za wie ra ją ce pa rę i go rą cą wo dę. Wa run ki tesą re pli ko wa ne po przez kru sze nie go rą cej ska ły, a na stęp nie wy wo ła -nie cyr ku la cji wo dy i uży cie po wsta ją cej pa ry do ge ne ra cji ener giielek trycz nej w kon wen cjo nal nych tur bi nach. „Tech no lo gie EGS ma ją szan se stać się bar dzo przy dat ne dla ener -ge ty ki”, za po wia da kie row nic two Go ogle. org. „Za sto so wa nie tychroz wią zań stwa rza po ten cjał do do star cza nia du żych ilo ści ener giiw spo sób cią gły w do wol nym miej scu na świe cie”. Go ogle zaj mu je się rów nież za awan so wa ny mi sys te ma mi sło necz ny -mi i wia tro wy mi, re ali zu jąc za po wie dzia ny w ro ku 2007 pro jekt, któ re -go ce lem jest bu do wa za so bów ener ge ty ki od na wial nej zdol nych do za -opa try wa nia w ener gię elek trycz ną mia sta wiel ko ści San Fran ci sco. Źró dło: Platts 19-08-2008
Mag da le na Ryś -Prze szla kie wiczEPC S.A.
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