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• Jak do szło do po wie rze nia Pol sce or ga -
ni za cji tej kon fe ren cji?– Ta ką pro po zy cję przed sta wił na COP 12w Na iro bi w 2006 r. ów cze sny mi ni ster śro -do wi ska Jan Szysz ko. Za ak cep to wa ło jąZgro ma dze nie Ogól ne, czy li Kon fe ren cjaStron, któ ra jest naj wyż szą wła dzą Kon -wen cji Kli ma tycz nej i pod czas COP 13na Ba li ofi cjal nie po da no, że na stęp na kon -fe ren cja od bę dzie się w Po zna niu. Tak żena Ba li by ło już wia do mo, że COP 15 od bę -dzie się w Ko pen ha dze. Zgod nie z przy ję tym klu czem geo gra ficz -nym COP 16 w 2010 r. po wi nien od być sięw któ rymś z państw Ame ry ki Po łu dnio wej.Jesz cze żad ne z nich nie zgło si ło chę ci or ga -ni za cji kon fe ren cji, ale… za wsze re zer wo -wym miej scem jest Bonn. Na to miastw 2011 r. kon fe ren cja po win na się od byćw Afry ce i już swo ją kan dy da tu rę zgło si łaRe pu bli ka Po łu dnio wej Afry ki.
• Pro szę przy bli żyć ge ne zę tych kon fe -

ren cji.– Ra mo wa Kon wen cja Na ro dów Zjed no -czo nych ds. Zmian Kli ma tu zo sta ła usta no -wio na na „Szczy cie Zie mi” w Rio de Ja ne -iro w 1992 r. i od te go cza su co ro ku od by -wa się Kon fe ren cja Stron. War to pod kre ślić,że jest to naj więk sza kon wen cja – nie tyl kopod egi dą ONZ, ale i na świe cie. Pod czaskon fe ren cji w Kio to, w 1997 r. uzgod nio notzw. Pro to kół z Kio to – mię dzy na ro do wepo ro zu mie nie słu żą ce prze ciw dzia ła niu glo -bal ne mu ocie ple niu. Trak tat wszedł w ży ciew 2005 r., w trzy mie sią ce po ra ty fi ko wa niugo przez Ro sję. W Kio to bar dzo kon kret -nym usta le niem by ło zo bo wią za nie siępaństw roz wi nię tych do re duk cji emi sji CO2łącz nie o 6% do 2012 r. Te raz bar dzo po -waż nie mu si my roz ma wiać co da lej, bow 2012 r. wy ga sa waż ność Pro to ko łu z Kio -to. Zgo dę na roz po czę cie ne go cja cji no we -go po ro zu mie nia Stro ny wy ra zi ły na Ba li.Mu si my za sta no wić się ja kie zo bo wią za niapo win ny przy jąć kra je w krót kim okre sie– do ro ku 2020, a ja kie w dłuż szej per spek -ty wie cza so wej – do 2050 r.Świat od kon fe ren cji w Kio to się bar dzozmie nił. Wte dy Chi ny nie emi to wa ły wie leCO2 – dziś są naj więk szym emi ten temna świe cie, In die też są w czo łów ce. Oczy -wi ście roz wój go spo dar czy kra jów roz wi ja -ją cych się jest wi ta ny z za do wo le niem, bochce my, by na świe cie był co raz więk szydo bro byt, ale nie ste ty, je go efek tem, jak do -tąd, jest dra ma tycz ny wzrost emi sji CO2.W ska li świa to wej ten wzrost, w sto sun kudo 1997 r., wy no si 20%. Za miast spad ku!Na to miast więk szość kra jów roz wi nię tychten spa dek osią gnę ła. Z ko lei te, któ rym się

to nie uda ło, jak Ja po nia, Ka na da czy Hisz -pa nia, chcą swo je zo bo wią za nia wy peł nićza ku pem upraw nień do emi sji, na co wy da -dzą mi liar dy do la rów. Kra je te prze zna cza jąna ten cel ogrom ne środ ki ze swo ich bu dże -tów, choć nikt ich nie zmu sza. Bo choć Kon -wen cja Kli ma tycz na nie ma pra wa wpro wa -dzać sank cji go spo dar czych czy po li tycz -nych, to jej usta le nia są re spek to wa ne. A zo bo wią za nia do ro ku 2020 bę dą du żowięk sze. Kra je roz wi ja ją ce się chcą, byw tym okre sie kra je roz wi nię te za de kla ro -wa ły ogra ni cze nie emi sji od 25 do 40%i o 80% w ro ku 2050. Gdy by tak się sta ło, torze czy wi ście Kon wen cja przy nio sła byw ska li glo bal nej bar dzo du ży po stępw ochro nie kli ma tu.
• Czy ta ki po ziom re duk cji CO2 jest re al -

ny?– Są dzę, że re duk cja o 80% jest re al na.Obec nie je ste śmy w szcze gól nym okre sie– bu du je my ostat nią ge ne ra cję wiel kich źró -deł wy twa rza nia ener gii. Cze go kol wiek by -śmy dziś nie zbu do wa li: czy to bę dą elek -trow nie ją dro we lub zu ży wa ją ce wę giel (ka -mien ny i bru nat ny), bądź za kła dy zga zo wy -wa nia wę gla, to wszyst kie bę dą pra co wa łyprzez na stęp ne 40 lat, a więc do 2050 ro ku.Sam je stem cie kaw co póź niej bę dzie głów -nym źró dłem ener gii.
• Praw do po dob nie wo dór i ener gia sło -

necz na. W pla nach jest wy bu do wa nie łań -
cu cha ba te rii sło necz nych na Sa ha rze,
któ re bę dą wy twa rzać ener gię elek trycz ną
prze sy ła ną ka blem do Eu ro py. Pro jek tem
już za in te re so wał się nie miec ki kon -
cern…

– …to jest je den z po my słów. Oso bi ścieje stem prze ko na ny, że przy szło ścią ener ge -ty ki jest Słoń ce. Na ob szar Pol ski do cie -ra 50% ener gii sło necz nej ja ką od bie ra myna rów ni ku. Gdy by pa ne le fo to wol ta icz nemia ły spraw ność 25–30%, to już by ły bykon ku ren cyj ne w sto sun ku do in nych źró dełener gii. Je stem pe wien, że w cią gu naj bliż -szych de kad ten po stęp się do ko na i fo to -wol ta ika wej dzie do użyt ku na bar dzo du żąska lę. Ze wszyst kich źró deł od na wial nychtyl ko ener gia sło necz na nie ma li mi tu, któ ryma ją ener gia wia tro wa i wod na, geo ter miai bio ma sa. Tyl ko ener gia sło necz na jestdo dys po zy cji w ta kim nad mia rze, ca łaludz kość po trze bu je je dy nie 0,1% te go codo cie ra na Zie mię. Pa ne le fo to wol ta icz newy twa rza ją prąd sta ły, któ ry moż na wy ko -rzy stać do elek tro li zy wo dy i uzy skać wo -dór. Jest on naj bar dziej efek tyw nym źró -dłem ener gii, któ rą mo że my wy ko rzy sty -wać do wy twa rza nia ener gii elek trycz neji cie pła oraz do na pę du sa mo cho dów!
• Wróć my do po znań skiej Kon fe ren cji

Kli ma tycz nej. Po wszech nie uwa ża się, że
naj więk szym suk ce sem COP 14 by ło uru -
cho mie nie tzw. Fun du szu Ada pta cyj ne go. – Kon kret ną de cy zją by ło uczy nie niez Fun du szu Ada pta cyj ne go me cha ni zmu,któ ry już mo że funk cjo no wać. Wio sną po -wi nien się on ukon sty tu ować i za cząć przyj -mo wać pierw sze wnio ski. Do 2012 r. Fun -dusz bę dzie dys po no wał co naj mniej 300mln USD prze zna czo ny mi na po moc dlanaj mniej roz wi nię tych kra jów, któ re naj bar -
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Spirit of Poznań

– Zorganizowana w Poznaniu

(1–12.12.2008 r.)

„XIV Konferencja Stron

Ramowej Konwencji Narodów

Zjednoczonych w sprawie

zmian klimatu” (UNFCC COP)

była absolutnie niezbędna

na drodze do COP 15,

która odbędzie się

w Kopenhadze – twierdzi

prof. MACIEJ NOWICKI,

przewodniczący Konwencji

Klimatycznej,

minister środowiska.

dokończenie na str. 6
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Pre sti żo we pro gno zy

Naj waż niej szy i naj bar dziej pre sti żo wy ob szar dzia łal no ści
to szcze gó ło we ba da nia i ana li zy, ja kie spół ka pro wa dzi w ści -
słej współ pra cy z agen da mi rzą do wy mi, a szcze gól nie z Mi ni -
ster stwem Go spo dar ki. Wy ni ki tych prac wy ko rzy sty wa ne są
przez in sty tu cje rzą do we do ak tu ali za cji za ło żeń po li ty ki ener -
ge tycz nej pań stwa, a tak że umoż li wia ją de cy den tom oce nę
ak tu al nej i pro gno zo wa nej sy tu acji ener ge tycz nej kra ju
z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, kosz tów
po zy ska nia ener gii, cen ener gii dla od bior ców oraz wpły wu
sek to ra ener gii na śro do wi sko. Ana li zy Agen cji do ty czą m.in.
udzia łu po szcze gól nych no śni ków ener gii, kon ku ren cyj no ści
pol skie go sek to ra pa li wo wo -ener ge tycz ne go oraz speł nie nia
wy mo gów ochro ny śro do wi ska w kon tek ście mię dzy na ro do -
wych zo bo wią zań. ARE S.A. współ uczest ni czy ła w pra cach
nad opra co wa niem za ło żeń po li ty ki ener ge tycz nej pań stwa
do ro ku 2020 oraz opra co wa ła dłu go ter mi no wą pro gno zę dla
ak tu ali za cji te go pro gra mu do ro ku 2025. Ba da nia pro gno -
stycz ne Spół ki wy ko rzy sty wa ne by ły tak że pod czas two rze -
nia IV Ra por tu Rzą do we go dla Kon fe ren cji Stron Ra mo wej
Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie zmian kli ma tu
oraz Ra por tu z 2006 r. wy ka zu ją ce go po stęp w wy peł nia niu
przez Pol skę zo bo wią zań Pro to ko łu z Kio to. Cie szą ca się du -
żym uzna niem dzia łal ność pro gno stycz na Agen cji, to za słu ga
i efekt pra cy wy so ko wy kwa li fi ko wa nych ana li ty ków, pro gno -
stów i eks per tów z za kre su ener ge ty ki i ochro ny śro do wi ska.
Pro wa dzo ne obec nie przez spół kę pra ce ba daw cze wy ko rzy -
sta ne zo sta ną przy opra co wa niu ko lej ne go do ku men tu rzą -
do we go – Po li ty ki Ener ge tycz nej Pol ski do ro ku 2030. 

Agen cja świad czy tak że dzia łal ność do rad czą, któ ra obej -
mu je przede wszyst kim ana li zy opła cal no ści zmia ny sprze -
daw cy ener gii elek trycz nej przez od bior ców prze my sło wych
oraz opra co wy wa nie ta ryf dys try bu cyj nych dla ener gii elek -
trycz nej i cie pła. Sta łe wy daw nic twa oraz ana li zy spo rzą dza -
ne zgod nie z in dy wi du al ny mi wy ma ga nia mi klien tów za wie ra -
ją sze ro ką cha rak te ry sty kę sek to ra – obej mu ją za rów no da ne
tech nicz ne jak i eko no micz ne.

CI RE

Do Agen cji na le ży rów nież CI RE – ak tu ali zo wa ny 24 h.
na do bę por tal, od któ re go ener ge ty ka roz po czy na swój
dzień, ko rzy sta jąc ze sta łe go do stę pu do in for ma cji do ty czą -
cych pol skiej elek tro ener ge ty ki, ga zow nic twa, cie płow nic twa
i gór nic twa. Por tal od wie dza po nad 8000 osób dzien nie, a po -
nad 9000 je go użyt kow ni ków otrzy mu je in for ma cje co dzien -
nie pocz tą elek tro nicz ną. W ser wi sie umiesz cza ne są rów nież
re la cje wi deo z więk szo ści kon fe ren cji po świę co nych ener ge -
ty ce. CI RE roz sze rza dzia łal ność o no we dzia ły oraz ser wi sy
te ma tycz ne. Istot ne jest rów nież to, że por tal od wie lu lat jest
miej scem swo bod nej wy mia ny po glą dów na te ma ty zwią za ne
z ener ge ty ką.

Wie dza, roz wój, do świad cze nie

ARE S.A., ma na swo im kon cie licz ne suk ce sy, jed nym
z nich jest to, że dzia ła ja ko za ple cze in for ma cyj no -do rad cze
or ga nów Pań stwa: Mi ni ster stwa Go spo dar ki, Urzę du Re gu la -
cji Ener ge ty ki, Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go i przed się -
biorstw sek to ra ener ge tycz ne go. Istot ny jest rów nież zna czą -
cy wkład ARE w pro wa dze niu ba dań pol skie go sek to ra pa li -
wo wo -ener ge tycz ne go na po trze by sta ty sty ki mię dzy na ro do -

wej m.in. dla Ko mi sji Eu ro pej skiej, Eu ro sta tu, OECD, Mię dzy -
na ro do wej Agen cji Ener gii, Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii
Ato mo wej, Świa to wej Ra dy Ener ge tycz nej czy ONZ. 

Do ko nu ją ce się prze mia ny or ga ni za cyj no -wła sno ścio we
w pol skiej ener ge ty ce, od by wa ły się tak że przy za an ga żo wa -
niu ARE S.A. – jej kon sul tan ci wspie ra li kon so li do wa ne fir my
w opra co wy wa niu wy ma ga nych pra wem do ku men tów. 

Po zy cja wio dą ce go usłu go daw cy w za kre sie ba dań sta ty -
stycz nych i pro gnoz na ryn ku kra jo wym oraz Unii Eu ro pej skiej
mo bi li zu je spół kę do cią głe go wdra ża nia no wych, przy ja -
znych użyt kow ni ko wi tech no lo gii in for ma tycz nych. Ta kim
pro duk tem, opra co wa nym przez Agen cję, jest sys tem ARES®

umoż li wia ją cy sys te ma tycz ne zbie ra nie przez in ter net da nych
i udo stęp nia nie ich on -li ne.

Pa trząc w przy szłość

Rok 2008 na le żał do jed nych z naj trud niej szych w hi sto rii
Agen cji. Dzię ki wy sił ko wi i za an ga żo wa niu jej pra cow ni ków,
spół ce uda ło się po ko nać przej ścio we za wi ro wa nia i z do -
brym wy ni kiem za koń czyć ubie gły rok.

Bie żą cy rok sta wia przed ARE wy zwa nia zu peł nie in ne go ro -
dza ju. Ogól no świa to wy kry zys eko no micz ny oraz dy na micz -
nie zmie nia ją ca się sy tu acja na kra jo wym ryn ku ener gii nie po -
zo sta ją bez wpły wu na oto cze nie ryn ko we spół ki, bar dzo istot -
ne sta je się szyb kie do sto so wy wa nie dzia łań do zmie nia ją cych
się wa run ków oraz po ja wia ją cych się w ślad za tym no wych
po trzeb klien tów. Naj bliż sze la ta, to m.in. per spek ty wa po ja -
wie nia się za gra nicz nych firm na pol skim ryn ku ener gii, ko -
niecz ność od bu do wy i roz bu do wy in fra struk tu ry tech nicz nej
ener ge ty ki, zmia na struk tu ry wy twa rza nia ener gii, czy zmniej -
sze nie emi sji CO2. Agen cja bę dzie obec na we wszyst kich tych
ob sza rach wspie ra jąc ener ge ty kę po sia da ny mi in for ma cja mi
oraz wie dzą i do świad cze niem swo ich pra cow ni ków.

Agen cja Ryn ku Ener gii S.A. już bli sko dwa na ście lat bie rze ak tyw ny udział
w kształ to wa niu po li ty ki ener ge tycz nej pań stwa i do ra dza przed się bior stwom
funk cjo nu ją cym na ryn ku ener gii. W trak cie swo jej dzia łal no ści stwo rzy ła naj -
więk szy i naj bar dziej wia ry god ny bank da nych o pol skiej ener ge ty ce.

ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa
tel.: +48 (22) 444 20 00

e-mail: biuro@are.waw.pl
www.are.waw.pl

Prezes Zarządu Stanisław Okrasa



dziej cier pią i co raz czę ściej bę dą cier pia łyz po wo du zmian kli ma tu (su sze, po wo dziei hu ra ga ny). Pierw szą wpła tę już za de kla ro -wa ła Szwe cja.Ale to nie je dy ne osią gnię cie. Naj waż -niej sza gru pa ne go cja cyj na, tzw. „Ad HocWor king Gro up for Long -term Co ope ra ti veAc tion”, przy go to wa ła opcje ne go cja cyj ne,któ re bę dą sta no wić pod sta wę do na pi sa niapro jek tu przy szłe go po ro zu mie nia. Te razse kre ta riat ma pół ro ku na stwo rze nie do ku -men tu, bo – je że li chce my, by w Ko pen ha -dze ne go cjo wać no we po ro zu mie nie mię -dzy na ro do we – mu si być pół ro ku wcze śniejpod da ny pod dys ku sję.Z mo jej ini cja ty wy na COP 14 zor ga ni zo -wa no spo tka nie mi ni strów śro do wi skana te mat współ pra cy dłu go fa lo wej. Je go ce -lem by ła po moc w przy go to wa niu świa to -we go po ro zu mie nia do ty czą ce go ogra ni cze -nia emi sji CO2 do ro ku 2050, któ re ma za -wie rać nie tyl ko kon kret ne zo bo wią za niapo szcze gól nych państw do ogra ni cze niaemi sji, ale rów nież wy szcze gól nio ne jużna Ba li roz wią za nia w za kre sie ada pta cjido zmian kli ma tu, trans fe ru tech no lo gii orazme cha ni zmy fi nan so wa nia zwią za ne z ogra -ni cza niem emi sji.Nie moż na za po mnieć o pa kie cie tech no -lo gicz nym i włą cze niu dzia łań zwią za nychz za po bie ga niem de fo re sta cji (wy le sia nia)do me cha ni zmów z Kio to (Cle an De ve lop -ment Me cha nism). W Po zna niu pod ję to de -cy zję o do fi nan so wy wa niu za le sia nia w ra -mach kon trak tów CDM. Usta lo no tak że nie -zbęd ną dla te go me cha ni zmu me to dy kę wy -li cza nia ab sorp cji CO2 przez róż ne ro dza jela sów.Na to miast w przy ję tym pro gra mie roz wo -ju tech no lo gii słu żą cych ochro nie kli ma tu(„Po znań Stra te gic Pro gram  on Tech no lo -gy”) zo bo wią za no Glo bal Envi ron ment Fa -ci li ty przy Ban ku Świa to wym do kil ka krot -ne go zwięk sze nia fi nan so wa nia roz wo jui trans fe ru tych tech no lo gii do kra jów roz -wi ja ją cych się.
• Jak prze bie ga ła Kon fe ren cja?– Po ple nar nej se sji otwie ra ją cej wszyst -kie pra ce od by wa ły się spotkania w ob ra du -ją cych rów no le gle 12 gru pach ro bo czych.Pierw sze 2–3 dni zaj mo wa ło pre zen to wa -nie sta no wisk, a po tem by ło ne go cjo wa nietek stu, któ ry na stęp nie był prze ka za nydo tzw. seg men tu wy so kie go szcze bla. Two -rzy li go mi ni stro wie ze 190 uczest ni czą cychw CO P 14 państw, któ rzy przez ostat nie dwadni kon fe ren cji mu sie li wy pra co wać wspól -ne sta no wi sko. Ostat nie go dnia, na se sji ple -nar nej, od godz. 22,00 do 3,00 ra no od czy -

ty wa łem wszyst kie de cy zje (ok. 30), a ze -bra ni na sa li po twier dza li, że po szcze gól nedo ku men ty zo sta ły w peł ni uzgod nio ne.Kie dy ta noc na se sja się za czę ła, w jed nejgru pie jesz cze trwa ły ne go cja cje. Do ty czy łyone Fun du szu Ada pta cyj ne go i, nie ste ty,jed na kwe stia z te go pa kie tu nie zo sta ła za -koń czo na. Cho dzi ło o za si la nie kon ta Fun -du szu pie niędz mi, w for mie od pi su, np.w wy so ko ści 2%, z han dlu emi sja mi. Sprze -ci wi ła się Unia Eu ro pej ska, któ ra zgo dyna ta ką for mę do fi nan so wy wa nia za mie rzaudzie lić w Ko pen ha dze. Trwa ją te raz bar -dzo in ten syw ne pra ce, by do pro wa dzićdo sto sow ne go po ro zu mie nia w ra mach UE. 
• Pa nie Mi ni strze, na co Pan li czył ja dąc

do Po zna nia? I co z te go uda ło się zre ali zo -
wać?– Z wy ni ków kon fe ren cji je stem za do wo -lo ny. Są dzi łem, że bar dzo trud no bę dzie co -kol wiek prze pro wa dzić, gdyż w każ dejspra wie na le ża ło osią gnąć kon sen sus.A więc 190 kra jów – bar dzo prze cież róż -nych – mu sia ło się zgo dzić na za pi sy, któ redo cze goś zo bo wią zu ją i nio są za so bą kon -se kwen cje fi nan so we! Wie my, że sprzecz -no ści in te re sów są ogrom ne i przy ta kimtry bie pra cy by le dro biazg mo że stać sięwiel kim pro ble mem. Przy da ły się mo je do -świad cze nia z pra cy w ONZ, gdzie w la -tach 1994–95 by łem za stęp cą prze wod ni -czą ce go Ko mi sji ONZ ds. Eko ro zwo ju (UNCom mis sion on Su sta ina ble De ve lop ment).W No wym Jor ku przez 3 ty go dnie pro wa -dzi łem ob ra dy, któ re nie do ty czy ły zo bo -wią zań praw nie obo wią zu ją cych, a po mi -mo te go uczest ni czą ce w nich kra je nie go -dzi ły się na za pi sa nie w do ku men tach ja -kich kol wiek ostrzej szych sfor mu ło wań,a je dy nie na okre śle nia „trze ba”, „na le ży”itp. Dla te go zda wa łem so bie spra wę, żew Po zna niu mo że być po dob nie i po za kil -ko ma ogól ni ka mi ni cze go nie uda się osią -gnąć. Sta ło się jed nak ina czej i to uwa żamza du ży suk ces po znań skiej kon fe ren cji.
• Jak uczest ni cy oce ni li or ga ni za cję

Kon fe ren cji?– Wszy scy, a tak że ob słu gu ją cy ją przed -sta wi cie le me diów, zgod nie twier dzi li, żeżad na z kon fe ren cji kli ma tycz nych nie by łatak do brze zor ga ni zo wa na jak w Po zna niu.Do dys po zy cji uczest ni ków i dzien ni ka rzyby ły set ki kom pu te rów, za pew nio no świet -ną łącz ność, ob ra do wa no w wy god nychi bar dzo ład nych po miesz cze niach. Na le żypod kre ślić, że nie mie li śmy żad nej or ga ni -za cyj nej „wpad ki”: nie by ło żad nych pro -ble mów z ko mu ni ka cją, za kwa te ro wa niemi wy ży wie niem, a tak że z za pew nie niembez pie czeń stwa i zna ko mi tą opie ką zdro -

wot ną. Pod czas prze rwy na obiad w re stau -ra cjach nie wi dzia ło się ko le jek! A do na kar -mie nia by ło 12 000 osób. Wszyst ko do sko -na le prze my śla no. I na te re nie MTP, któ ryna czas kon fe ren cji zna lazł się pod ju rys -dyk cją ONZ, i w mie ście. Per fek cyj ny prze -bieg Kon fe ren cji był za słu gą ze spo łu or ga -ni za cyj ne go COP 14 z Mi ni ster stwa Śro do -wi ska i eki py Tar gów Po znań skich orazwładz i służb: miej skich i pań stwo wych.Wy jąt ko wa at mos fe ra spo koj nej pra cyi wza jem nej życz li wo ści spra wi ły, że po kil -ku dniach po ja wi ło się na wet okre śle nie„spi rit of Po znań” (duch Po zna nia). Po win -ni śmy się bar dzo cie szyć z te go, że to wy da -rze nie naj wyż szej świa to wej ran gi Pol skapo tra fi ła zor ga ni zo wać na naj wyż szym,świa to wym po zio mie.
• Czy jed nak, nie kry jąc za do wo le nia

z usta leń COP 14, nie od no si Pan wra że -
nia, że suk ces Kon fe ren cji zo stał przy ćmio -
ny przez rów no le gle pod ję te usta le nia Ko -
mi sji Eu ro pej skiej rów nież do ty czą ce CO2?– Ma pan ra cję, że szczyt eu ro pej ski przy -ćmił Po znań, ale… du żo bar dziej w Pol sceniż za gra ni cą. Mo że dla te go, że pre mieri pre zy dent na sze go kra ju bar dziej za an ga -żo wa li się w Pa kiet Ener ge tycz no -Kli ma -tycz ny. W za chod nich mass me diach, niemó wiąc o ame ry kań skich, znacz nie wię cejuwa gi po świę co no kon fe ren cji w Po zna niu.Przy po mnę jed nak, że Unia Eu ro pej ska jużw 2007 r. za de kla ro wa ła ob ni że nie emi sjiCO2 o 20% i dla te go w Po zna niu ta ka de kla -ra cja po li tycz na Ko mi sji Eu ro pej skiej wy -star czy ła, bo – przy po mnę – mó wi li śmyo re duk cji o 25–40%. A na wet gdy byw Bruk se li nie osią gnię to po ro zu mie nia, toi tak kon fe ren cja w Po zna niu nie by ła by fia -skiem.
• A jak Pan oce nia wy wal czo ne przez

Pol skę pod ję te w Bruk se li usta le nia Pa kie -
tu Ener ge tycz no-Klimatycznego?– Uwa żam, że osią gnę li śmy bar dzo du żo.Istot na w tym za słu ga pre mie ra Tu ska, któ -ry na paź dzier ni ko wym szczy cie wy wal czyłmoż li wość za sto so wa nia we ta, co spo wo do -wa ło, że za czę li śmy być trak to wa ni po waż -nie. Przez wie le mie się cy wal czy łem o odej -ście od pro po zy cji wpro wa dze nia jużw 2013 r. 100% au kcjo nin gu, by do pie row 2020 r. wpro wa dzić peł ną od płat nośćza upraw nie nia do emi sji – i tak się sta ło. W la tach 2012–2019 pol skie elek trow niedo sta ną dar mo we upraw nie nia do emi sji(w 2013 r. – 70%), któ re bę dą zmniej sza neaż do 2020 r., kie dy wej dzie obo wią zek za -ku pu 100% upraw nień. Do sta nie my, po dob -nie jak in ne bied niej sze kra je UE, do dat ko -wą pu lę ze zwo leń na emi sję CO2, któ rą bę -dzie my mo gli od sprze dać, a uzy ska ne pie -nią dze prze zna czyć m.in. na mo der ni za cjęelek tro ener ge ty ki. Nie mniej re ali za cja te go, do cze go się zo -bo wią za li śmy, jest nie zwy kle am bit na, trud -na i kosz tow na. W cią gu 11–12 lat trze ba
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wy bu do wać nie zbęd ne in sta la cje – i bę dą toprzede wszyst kim elek trow nie wę glo we lubin sta la cje do zga zo wa nia wę gla. Je że li zo -sta ła by pod ję ta de cy zja o bu do wie elek -trow ni ją dro wej, a wszyst ko wska zu je na to,że tak się sta nie, to i tak przed ro kiem 2020nie zo sta nie uru cho mio na. Na wet, gdy by siętak sta ło, to trze ba so bie zdać spra wę, że tobę dzie tyl ko kil ka pro cent pro duk cji ener giielek trycz nej.Ener gia ją dro wa nie jest więc pa na ceum.Mo że być ele men tem po li ty ki róż ni co wa niaźró deł ener gii, ale w tej per spek ty wie cza so -wej na dal na szym pod sta wo wym pa li wempo zo sta nie wę giel. Po wsta je więc py ta nie:bu do wać elek trow nie kon wen cjo nal ne czyin sta la cje do zga zo wy wa nia wę gla? Jest teżpro blem se kwe stra cji dwu tlen ku wę glapod zie mią.
• To są wy zwa nia dla rzą du czy dla bran -

ży elek tro ener ge tycz nej?– Zo bo wią za nia pod jął rząd, ale wy zwa -niom mu si spro stać sek tor elek tro ener ge -tycz ny, któ ry w ostat nich kil ku na stu la tachbar dzo ma ło in we sto wał w od bu do wę mo -cy. Jak wszy scy pa mię ta my, po 1989 r. na -stą pił gwał tow ny spa dek za po trze bo wa niana ener gię elek trycz ną i re ali zo wa ne in we -sty cje do ty czy ły bu do wy in sta la cji od siar -cza nia spa lin, oda zo to wa nia, no wych elek -tro fil trów itp.

•A gdy przy stą pił Pan do pierw szej przy -
miar ki roz dzia łu ogra ni czo nych przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską li mi tów upraw nień
do emi sji CO2, to po wie dział Pan, że ener -
ge ty ka nic nie in we sto wa ła!– Rze czy wi ście, bran ża wy da ła bar dzodu że pie nią dze na wy mie nio ne in sta la cje,ale nie za in we sto wa ła w no we mo ce. I choćza po trze bo wa nie na prąd spa dło, to nie trze -ba by ło być ener ge ty kiem, by prze wi dzieć,że naj star sze blo ki, te z lat 60. i 70., trze babę dzie od sta wić. Te raz sta no wią one 40%mo cy. Trze ba więc pod jąć de cy zję: co w za -mian?Dla te go pod wyż ki cen ener gii są nie unik -nio ne, gdyż in we stu je się z zy sku. Częśćpie nię dzy unij nych, któ re pój dą do bu dże tupań stwa, po win na być skie ro wa na na mo -der ni za cję sys te mu ener ge tycz ne go. Ko -niecz na jest też pry wa ty za cja, bo wiel ki miśrod ka mi na no we in we sty cje dys po nu jąprzede wszyst kim za gra nicz ne kon cer ny,a my mu si my się bar dzo śpie szyć.
•Wspo mniał Pan, że np. Ja po nia ku pu -

je upraw nie nia do emi sji CO2. Czy Pol ska
na tym sko rzy sta?– Pol ska mo że być naj więk szym be ne fi -cjen tem me cha ni zmów z Kio to, po nie ważzo bo wią za ła się do re duk cji emi sji o 6%,a w sto sun ku do 1988 r. ob ni ży ła ją o 30%.Ma my jed ną z naj więk szych nad wy żek

na świe cie – do 2012 r. na sprze daż mo że mywy sta wić ok. 600 mln upraw nień do emi sjiCO2 (tzw. AAU), a jed no jest obec nie war tepo nad 10 USD! Na ra zie wstęp ne sza cun kimó wią o moż li wo ści sprze da ży 100 mlnAAU, co przy ce nie 10 eu ro, da je 1 mld eu -ro, czy li po nad 4 mld zł, któ re mu szą byćprze zna czo ne na wal kę z glo bal nym ocie -ple niem, a więc mo der ni za cję sys te mu ener -ge tycz ne go. W przy pad ku Pol ski – jak są -dzę – bę dą to środ ki głów nie na oszczę dza -nie ener gii i od na wial ne źró dła ener gii.Pie nią dze te, na pod sta wie umów mię dzy -rzą do wych, tra fią do bu dże tu, któ ry prze ka -że je do ope ra to ra. Bę dzie on bez po śred nioza rzą dzać ty mi środ ka mi – przyj mo waćwnio ski i je oce niać, a na stęp nie oce niać re -ali za cję za pla no wa nych in we sty cji. Na byw ca mi upraw nień mo gą być kra je,któ re nie speł nia ją wy mo gów Pro to ko łuz Kio to. W Po zna niu pod pi sa li śmy wstęp nepo ro zu mie nia z Hisz pa nią oraz Eu ro pej -skim Ban kiem Od bu do wy i Roz wo ju, któ rydys po nu je pie niędz mi i Hisz pa nii, i Ir lan dii.Ma my też wstęp ne uzgod nie nie z Ja po nią,ale… bar dzo nam bra ku je usta wy o han dluemi sja mi (upraw nie nia mi do emi sji). Jejpro jekt skie ro wa li śmy już do Ra dy Mi ni -strów i la da ty dzień po win na tra fić do Sej -mu.
• Dzię ku ję za roz mo wę.
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• Ru szył pro ces przy go to wań do bu do -
wy elek trow ni ją dro wych w Pol sce,
w stycz niu br. rząd pod jął uchwa łę
w spra wie dzia łań do ty czą cych roz wo ju
ener ge ty ki ją dro wej. Ma ją po wstać dwie
elek trow nie, pierw szy blok ma ru szyć
ok. 2020 r. Kie dy i gdzie pla no wa ne jest
roz po czę cie bu do wy pierw szych elek trow -
ni ją dro wych w Pol sce? (na ja kim eta pie
są de cy zje lo ka li za cyj ne?) Ja ki jest prze -
wi dy wa ny ich koszt i ja kie bę dą źró dła fi -
nan so wa nia?

– Rząd zde cy do wał 13 stycz nia br. o po -
wo ła niu Peł no moc ni ka Rzą du do Spraw
Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej. Je go za da -
niem bę dzie opra co wa nie Pro gra mu wpro -
wa dza nia te go ty pu ener ge ty ki w na szym
kra ju. Okre śli on licz bę, wiel kość i moż li -
we lo ka li za cje elek trow ni ją dro wych oraz
plan nie zbęd nych do ich wy bu do wa-
nia zmian in sty tu cjo nal no -le gi sla cyj nych.
Jesz cze przed roz po czę ciem bu do wy mu si -
my m.in. opra co wać kom plek so wy sys tem
praw ny i usta no wić efek tyw ny sys tem do -
zo ru ją dro we go. W przy go to wy wa niu Pro -
gra mu uczest ni czyć bę dzie rów nież Pol ska
Gru pa Ener ge tycz na, któ ra ode gra wio dą cą
ro lę w je go wdra ża niu. Do ku ment po wi -
nien zo stać przy ję ty przez Ra dę Mi ni strów
do koń ca br. 

Je że li cho dzi o lo ka li za cje, to nie za pa -
dły jesz cze żad ne de cy zje w tej spra wie.
Pod uwa gę bra nych jest 8–12 lo ka li za cji,
w tym wy ty po wa ne w la tach 80.: Żar no -
wiec – w wo je wódz twie po mor skim oraz
Klem picz – w wo je wódz twie wiel ko pol -
skim. Na zle ce nie Pol skich Sie ci Elek tro -
ener ge tycz nych/Pol skiej Gru py Ener ge -
tycz nej S.A. w la tach 2006–2007 prze -
pro wa dzo no szcze gó ło wą in wen ta ry za cję
sta nu tych lo ka li za cji, wraz ze wstęp ną
oce ną ich dal szej przy dat no ści dla bu do wy
obiek tów ją dro wych. Po trzeb ne jest jesz -
cze przy go to wa nie stu diów lo ka li za cyj -
nych we dług ak tu al nych wy ma gań Mię -
dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Ato mo wej
(MA EA). 

Koszt bu do wy elek trow ni ją dro wej sza -
cu je się na 4–5 mld eu ro. Przy wy bo rze
spo so bu fi nan so wa nia ta kiej in we sty cji
bę dzie my brać pod uwa gę spe cy fi kę na -
szej ener ge ty ki. W przy pad ku Pol ski naj -
bar dziej od po wied ni wy da je się mo del
opar ty o in we sty cję pry wat ną. Fi nan so wa -
nie spo czy wa wów czas na bar kach in we -
sto ra pry wat ne go, stro na rzą do wa na to -
miast ewen tu al nie mo że wes przeć kre dy -
to wa nie in we sty cji gwa ran cja mi skar bu
pań stwa. Na le ży brać też pod uwa gę wa -
riant opar ty o part ner stwo pu blicz no -pry -

wat ne, w któ rym udział w fi nan so wa niu
pro jek tu dzie lą mię dzy sie bie in we sto rzy
pry wat ni i pań stwo.

• Ja ka jest pla no wa na moc tych dwóch
elek trow ni ją dro wych i ja kie zo sta ną za -
sto so wa ne tech no lo gie (fran cu ska, ko re -
ań ska, ka na dyj ska)?

– Za kła da my, że elek trow nie te po win ny
mieć łącz ną moc ok. 6 tys. MW. Wy bór
tech no lo gii ją dro wej, to za sad ni czo wy bór
re ak to ra. Więk szość moż li wych do na by cia
to re ak to ry chło dzo ne wo dą – głów nie lek -
ko wod ne re ak to ry ci śnie nio we PWR.
W przy pad ku re ak to rów więk szej mo cy,
naj po pu lar niej szym jest obec nie fran cu sko -
-nie miec ki EPR o mo cy za in sta lo wa -
nej 1650 MW. Blo ki te go ty pu po wsta ją
obec nie w fiń skiej Elek trow ni Ją dro wej Ol -
ki lu oto oraz fran cu skiej „Fla ma nvil le -3”. 

Wy bór kon kret nej tech no lo gii dla
pierw szych elek trow ni ją dro wych w Pol -
sce zo sta nie prze pro wa dzo ny w dro dze
mię dzy na ro do we go prze tar gu. Nie ma dziś
jesz cze pew no ści, któ ra z tech no lo gii
w nim wy gra, ale na pew no bę dzie no wo -
cze sna a więc bez piecz na, efek tyw na
i eko lo gicz na. 

• Czy szan se od da nia do eks plo ata cji
pierw szej elek trow ni ją dro wej w 2020 r. są
re ali stycz ne, sko ro pro ces przy go to waw -
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czy jest dłuż szy niż sa ma bu do wa (trwa co
naj mniej 5–6 lat, a pra ce bu dow la ne np.
w Ko rei Płd. trwa ją rów nież 6 lat)?

Ow szem, za da nie nie jest pro ste, ale le -
piej mieć dra stycz nie na pię ty har mo no -
gram, by pra ce prze bie ga ły w zdy scy pli no -
wa ny i dy na micz ny spo sób. Okres bu do wy
więk szej si łow ni ją dro wej trwa zwy kle
4–5 lat. Re ak to ry III ge ne ra cji, ta kie jak we
Fla ma nvil le, po wsta ją ok. 5 lat. MA EA
twier dzi, że pań stwa do pie ro wpro wa dza -
ją ce ten typ ener ge ty ki, po trze bu ją za zwy -
czaj 10–15 lat na wy bu do wa nie pierw szej
elek trow ni ją dro wej. W przy pad ku Pol ski
bę dzie my się sta rać, by wy star czył okres
ok. 10–12 lat. 

Ma my wy star cza ją co du żo cza su, że by
wy brać naj lep sze go do staw cę tech no lo gii
i naj ko rzyst niej szy sys tem fi nan so wa nia.
Ko niecz ne są jed nak ener gicz ne i spój ne
dzia ła nia na rzecz szyb kiej re ali za cji Pro -
gra mu pol skiej ener ge ty ki ją dro wej. Już
w przy szłym ro ku po win ni śmy za cząć
szko lić ope ra to rów sys te mów ją dro wych,
a naj póź niej za 3–4 la ta za mó wić re ak tor. 

• Gmi na Żar no wiec na mo cy uchwa ły
wy ra zi ła za in te re so wa nie bu do wą na jej

te re nie elek trow ni ją dro wej. Je śli za pad -
nie de cy zja rzą du ak cep tu ją ca tę lo ka li za -
cję, to co sta nie się z ma są wy la ne go be to -
nu czy li po zo sta ło ścia mi po prze rwa nej
w 1989 r. bu do wie elek trow ni ją dro wej
nad Je zio rem Żar no wiec kim, je śli no wa
mia ła by być bu do wa na po dru giej stro -
nie?

– Ewen tu al ną bu do wę no wej elek trow ni
ją dro wej nad Je zio rem Żar no wiec kim mu -
si po prze dzić de cy zja od no szą ca się tak że
do po zo sta ło ści sta rej. Do te go po trzeb ne
są jed nak wspo mnia ne już ana li zy.

• W związ ku z bu do wą elek trow ni ją dro -
wej w Żar now cu by ły przy go to wy wa ne wy -
so ko spe cja li stycz ne ka dry, lu dzie zdo by li
uni kal ne, by nie rzec fi ne zyj ne kwa li fi ka -
cje. Więk szość z nich wy je cha ła za gra ni -
cę, nie licz ni zo sta li w kra ju, ma ją po 80
lat. A za tem, czy już coś zro bio no w tej ma -
te rii?

– Stwo rze nie ka dry nad zo ru tech nicz -
ne go i bez pie czeń stwa elek trow ni jest
dla nas du żym wy zwa niem. Do za rzą dza -
nia ope ra tor skie go jed nej si łow ni po trze -
ba kil ka dzie siąt ta kich osób. Ich szko le -
nie trwa na wet 5 lat. Ozna cza to, że już

w tym ro ku po win ni śmy za jąć się ich se -
lek cją, a w przy szłym ro ku roz po cząć
szko le nia.

Nad zo ro wa ny przez Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki In sty tut Ener gii Ato mo wej
w Świer ku prze jął część ka dry spe cja li zu -
ją cej się w ener ge ty ce ją dro wej, tech ni ce
re ak to ro wej i bez pie czeń stwie ją dro wym.
Nie któ re na to miast uczel nie już pro wa dzą
stu dia zwią za ne z po trze ba mi ener ge ty ki
ją dro wej. 

Do Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go zło żo ny zo stał w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki pro -
jekt: „Śro do wi sko we Sta cjo nar ne Wie lo -
kie run ko we Mię dzy na ro do we Stu dia Dok -
to ranc kie w za kre sie Me tod i Tech no lo gii
Ją dro wych”. Ma on na ce lu wy kształ ce nie
wy so kiej kla sy eks per tów dla po trzeb pol -
skiej ener ge ty ki ją dro wej. Po nad to, pol skie
uczel nie już się zgła sza ją z chę cią pod ję cia
kształ ce nia na sto sow nych kie run kach.
Pierw sza w ko lej ce sta nę ła Po li tech ni ka
Po znań ska. Prze ko na ny więc je stem, że
w moż li wie krót kim cza sie wy kształ ci my
po trzeb ne ka dry.

• Dziękuję za rozmowę.
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D
o cze ka li śmy się wresz cie wy raź nej de kla ra cji rzą du, że roz po czy -na my bu do wę ener ge ty ki ją dro wej w Pol sce. I to szyb ciej niż prze -wi dy wa li w swo ich oce nach eks per ci. Rząd chce, aby do 2020 r.uru cho mio no blo ki ją dro we o su ma rycz nej mo cy oko ło 3000 MW.Jest to am bit ne za mie rze nie, któ re go re al ność za le ży od speł nie nia uwa -run ko wań, wy ni ka ją cych ze szcze gól nej sy tu acji w Pol sce o tra dy cjachbu do wy ra czej wę glo wych źró deł ener gii elek trycz nej i ne ga tyw nym do -świad cze niu z prze rwa ną bu do wą elek trow ni ją dro wej w Żar now cu. W ni -niej szym ar ty ku le chce my się po dzie lić na szym do świad cze niem z ów cze -sne go okre su przy go to wań i bu do wy EJ w Żar now cu i wska zać na dzia ła -nia, któ re na le ży w pierw szym rzę dzie pod jąć, aby za mie rze nia rzą du by -ły re al ne. Zda je my so bie spra wę, że obec nie ma my do czy nie nia z in ną niżwte dy go spo dar ką i nie ist nie je już wie le czyn ni ków, któ re przy czy ni ły siędo po li tycz nej de cy zji o prze rwa niu bu do wy EJ Żar no wiec. Są za to in ne,zwią za ne ze spe cy ficz nym poj mo wa niem de mo kra cji w na szym spo łe -czeń stwie, któ re na dal mo gą stwa rzać pro ble my. Roz po czę cie roz wo juener ge ty ki w Pol sce bę dzie więc po waż nym wy zwa niem dla kra ju. 
Po par cie po li tycz ne i spo łecz ne

De kla ra cja rzą du z 13 stycz nia 2009 r. jest na pew no istot nym kro kiempo li tycz nym na dro dze do bu do wy pierw szych elek trow ni ją dro wychw Pol sce lecz prak ty ka w wie lu kra jach wska zu je, że nie zbęd ne jest znacz -nie sil niej sze i trwa łe po par cie po li tycz ne, przede wszyst kim przez uchwa -łę par la men tu. Ko niecz ne bo wiem bę dzie przy sto so wa nie pra wa do wy -mo gów roz wo ju tej dzie dzi ny go spo dar ki. Wska zu je na to prak ty ka m. in.USA, gdzie w 2002 r. ogło szo no i pod ję to re ali za cję pro gra mu Nuc le ar
Po wer 2010, a w 2005 r. uchwa lo no Usta wę o no wej po li ty ce ener ge tycz -
nej (EPACT 2005), Po dob ne roz wią za nia po li tycz ne są przyj mo wa new in nych kra jach, w tym rów nież w kra jach Unii Eu ro pej skiej. Pi lo to wymroz wią za niem w Unii Eu ro pej skiej w tym za kre sie by ło uzgod nie nie fi -nan so wa nia bu do wy ko lej ne go blo ku ją dro we go w Fin lan dii, któ ra jestobec nie re ali zo wa na w EJ Ol ki lu oto. In we sty cja ta by ła po prze dzo naprzy ję ciem uchwa ły par la men tu Fin lan dii. De cy zje po li tycz ne o pod -ję ciu lub kon ty nu acji roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej by ły pod ję te przezpar la men ty, m. in. we Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii, Sło we nii, Sło wa cji,Ru mu ni i Buł ga rii.Uzy ska nie od po wied nio sil ne go po par cia po li tycz ne go prze kła da siębez po śred nio na kosz ty re ali za cji pro gra mu roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej,gdyż istot nym ich ele men tem jest koszt ry zy ka in we sty cyj ne go, w tym ry -zy ka po li tycz ne go. W USA, gdzie wy stę pu je wciąż zja wi sko NIM BY (NotIn My Back Yard), zgod nie z usta wą EPACT 2005 koszt ry zy ka po li tycz -ne go w du żej czę ści przej mu je pań stwo Po par cie po li tycz ne, zwłasz cza przez na szych po li ty ków, w du żej mie -rze za le ży od po par cia spo łecz ne go, gdyż po li ty cy oba wia ją się po gor sze -nia swo ich no to wań, je śli bę dą po dej mo wać de cy zje wbrew ocze ki wa -niom swo ich wy bor ców. W Pol sce, wo bec ne ga tyw nych do świad czeńz bu do wą Żar now ca, sta no wi to bo daj jesz cze więk sze wy zwa nie.Na szczę ście spo łe czeń stwo otrzy mu je co raz wię cej in for ma cji o po zy -tyw nych do świad cze niach eks plo ata cji ist nie ją cych EJ w świe cie i wy ka -zu je co raz mniej sze za ufa nie do zde kla ro wa nych prze ciw ni ków ener gii ją -dro wej, któ rzy kom pro mi tu ją się kon te stu jąc ge ne ral nie po stęp tech -no lo gicz ny w dzie dzi nie wy twa rza nia ener gii, upa tru ją roz wią za niepro ble mów za opa trze nia w ener gię wy łącz nie po przez jej oszczę dza -nie lub roz wój ener ge ty ki od na wial nej. Jed no cze śnie lo kal ne spo łe -

czeń stwa i lo kal ne wła dze zda ją so bie spra wę, że bu do wa EJ w ichoko li cy to po waż ny im puls do roz wo ju go spo dar cze go  za rzą dza ne goprzez nich ob sza ru, co wo bec wciąż wy stę pu ją cych pro ble mów,zwłasz cza z bez ro bo ciem, jest waż nym czyn ni kiem re flek sji nad nie -ra cjo nal ny mi oba wa mi.Uzy ska nie więk sze go po par cia spo łecz ne go w Pol sce wy ma ga spo koj -ne go wy ja śnia nia isto ty wy ko rzy sta nia ener gii roz sz cze pie nia ją der ura nuw re ak to rach w ce lu wy twa rza nia ener gii elek trycz nej oraz uświa do mie -nie spo łe czeń stwu rze czy wi ste go za gro że nia, któ re stwa rza ta tech no lo -gia. Po trzeb ne są po rów na nia tych za gro żeń z po wszech nie ak cep to wa ny -mi za gro że nia mi po wo do wa ny mi przez in ne tech no lo gie ener ge tycz new spo sób przy swa jal ny przez oby wa te li bez spe cja li stycz ne go wy kształ -ce nia. W Pol sce ogrom ne zna cze nie ma wy ja śnie nie przy czyn awa rii czar -no byl skiej i wła ści wa oce na jej skut ków, gdyż ten syn drom jest szcze gól -nie czę sto wy ko rzy sty wa ny przez prze ciw ni ków ener ge ty ki ją dro wej. Jestto trud ne wy zwa nie wo bec utrwa lo ne go stra chu przed ta ki mi awa ria miw pol skim spo łe czeń stwie, co by ło wy wo ła ne w la tach 80. rów nież sko ja -rze nia mi po li tycz ny mi. War to przy to czyć wy ni ki ba dań skut ków awa riiczar no byl skiej na oko licz ną lud ność, prze pro wa dzo ne m. in. przez eks per -tów WHO, któ re wska zu ją, że więk szość ujem nych skut ków zdro wot nychpo wsta ła na sku tek stre sów, zwią za nych z gwał tow nym prze sie dle niemmiesz kań ców oko lic w po bli żu Czar no by la, na to miast za rów no przy ro da,jak i miesz kań cy, któ rzy nie pod da li się obo wiąz ko wi wy sie dle nia, ucier -pie li w znacz nie mniej szym stop niu niż to się przed sta wia w środ kach ma -so we go prze ka zu.Na le ży jed nak prze strzec przed lek ce wa że niem obaw spo łecz nychzwią za nych z ener ge ty ką ją dro wą. Te oba wy są zja wi skiem obiek tyw nymi me to dy ogra ni cze nia ich ne ga tyw ne go wpły wu na roz wój ener ge ty ki ją -dro wej po win ny to uwzględ niać. Nie zbęd ne jest rze tel ne przed sta wie niemoż li wo ści i kosz tów in nych opcji wy twa rza nia ener gii, gdyż w tym za -kre sie ob ser wu je się zna ne zja wi sko wy ol brzy mia nia przez po szcze gól ne„lob by” per spek tyw roz wo ju dzie dzin, za któ ry mi optu ją.In nym i trud nym pro ble mem jest do tych cza so we sta now sko Ko mi sjiEu ro pej skiej, któ ra wy da je się być za fa scy no wa na ener gią od na wial ną,na to miast na dal ener ge ty kę ją dro wą trak tu je z du żą re zer wą, cho ciażostat nio tak że z KE do bie ga ją bar dziej ra cjo nal ne gło sy. W Pol sce z ko -lei ob ser wu je się zro zu mia łą, acz kol wiek czę sto emo cjo nal ną obro nę ro -dzi mych in te re sów gór nic twa wę gla ka mien ne go i bru nat ne go, w imięza pew nie nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra ju. Spo łe czeń stwo po -win no być prze ko ny wa ne o po trze bie roz wi ja nia wszyst kich ra cjo nal -nych kosz to wo opcji za opa trze nia w ener gię i jed no cze śnie do strze gaćko niecz ność ra cjo na li za cji jej użyt ko wa nia, gdyż ener gia bę dzie co razdroż sza.Uzy ska nie więk sze go po par cia spo łecz ne go dla ener ge ty ki ją dro wej, ja -ko pro eko lo gicz nej o naj niż szych kosz tach wy twa rza nia ener gii, wy ma gaskon cen tro wa nej ak cji z wy ko rzy sta niem eks per tów, któ rzy ma ją darprze ka zy wa nia wie dzy. W Pol sce nie ste ty nie ma ich wie lu i trze ba bę dziesko rzy stać tak że z ka dry za gra nicz nej. Po mo cy w tym za kre sie mo żeudzie lić Mię dzy na ro do wa Agen cja Ener gii Ato mo wej, któ ra dys po nu jepro fe sjo nal ny mi ma te ria ła mi pro mo cyj ny mi i szko le nio wy mi oraz po sia -da w dys po zy cji naj lep szych eks per tów. Ca ła ak cja nie uda się, je śli nieprze zna czy się na ten cel od po wied nich fun du szy. Wy dat ki te na le ża ło bytrak to wać ja ko ele ment na kła dów in we sty cyj nych, zwłasz cza na bu do węi sto sow ne wy po sa że nie cen trów in for ma cji ją dro wej przy bu du ją cych się
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elek trow niach ją dro wych, co jest po wszech ną prak ty ką kra jów bu du ją -cych i eks plo atu ją cych obiek ty ener ge ty ki ją dro wej.
Przy go to wa nie in fra struk tu ry praw nej,

or ga ni za cyj nej i ma te rial nej
De cy zja po li tycz na o roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej po wo du je ko niecz -ność przy go to wa nia in fra struk tu ry dla dzia łal no ści wszyst kich pod mio -tów za an ga żo wa nych w bu do wę i póź niej szą eks plo ata cję obiek tów ener -ge ty ki ją dro wej. Po trze by w tym za kre sie okre śli ła Mię dzy na ro do waAgen cja Ener gii Ato mo wej w do ku men cie „Pod sta wo wa in fra struk tu radla przed się wzięć ener ge ty ki ją dro wej”1. In fra struk tu ra dla ener ge ty kiją dro wej to przede wszyst kim: or gan rzą do wy ko or dy nu ją cy przy go to -wa nie i wdra ża nie pro gra mu roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej, urząd do -zo ru ją dro we go przy sto so wa ny do za dań w za kre sie ener ge ty ki ją dro -wej, pra wo daw stwo kra jo we w za kre sie sa mej ener ge ty ki ją dro weji dzie dzin zwią za nych oraz ob sza ry w kra ju uzgod nio ne z sa mo rzą da -mi i do god ne do lo ka li za cji EJ oraz skła do wisk od pa dów ni sko - i śred -nio ak tyw nych.Nie zbęd ne jest za tem po wo ła nie w Pol sce or ga nu rzą do we go, któ re goza da niem po win no być ini cjo wa nie i ko or dy no wa nie dzia łań or ga nówszcze bla pań stwo we go i sa mo rzą do we go w ce lu za pew nie nia har mo nij ne -go roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej. Po wi nien to być urząd cen tral ny pod le -ga ją cy co naj mniej mi ni stro wi go spo dar ki, a naj le piej – na obec nym eta -pie – pre mie ro wi. Wy zwa niem bę dzie za trud nie nie w tym urzę dzie od po -wied nie go ze spo łu fa chow ców ze wszyst kich po trzeb nych dzie dzin.Urząd ten wi nien opra co wać stra te gię roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej do za -twier dze nia przez rząd i ko or dy no wać two rze nie nie zbęd nych wa run kówdo bu do wy i eks plo ata cji elek trow ni ją dro wych przez przed się bior stwaener ge tycz ne. Nie za leż nie po wi nien funk cjo no wać Urząd Do zo ru Ją dro -we go, od dzie lo ny od or ga nu zaj mu ją ce go się ko or dy na cją roz wo ju ener -ge ty ki ją dro wej, aby za pew nić nie zbęd ną nie za leż ność re gu la cji ją dro wej.Pol skie Pra wo ato mo we i obo wią zu ją ce po ro zu mie nia mię dzy na ro do -we, w tym do ty czą ce bez pie czeń stwa ją dro we go i ochro ny ra dio lo gicz nej,wy ma ga ją przy sto so wa nia do po trzeb re gu la cji dzia łal no ści przed się -biorstw za an ga żo wa nych w ener ge ty kę ją dro wą. Po trzeb ne jest rów nieżprzy sto so wa nie do po trzeb ener ge ty ki ją dro wej le gi sla cji zwią za nej,zwłasz cza do ty czą cej lo ka li za cji obiek tów ener ge tycz nych. Cho dziprzede wszyst kim o usta wy: Pra wo ener ge tycz ne, o pla no wa niu i za go -spo da ro wa niu prze strzen nym, Pra wo bu dow la ne, o go spo dar ce nie -ru cho mo ścia mi i Pra wo ochro ny śro do wi ska. Jest to za gad nie nie ogól -niej sze, któ re jed nak dla ener ge ty ki ją dro wej na bie ra szcze gól ne gozna cze nia.

Wy bór tech no lo gii elek trow ni ją dro wych
Tech no lo gie wy twa rza nia ener gii elek trycz nej w pierw szych w Pol sceelek trow niach ją dro wych po win ny być wy bra ne w dro dze prze tar gu na ca -łość do staw ją dro we go ukła du wy twa rza nia pa ry, co jest po wszech nąprak ty ką dla bu do wa nych obec nie EJ. Wy da je się, że wśród kry te riów,któ re bę dą obo wią zy wać w ta kich prze tar gach po win ny do mi no wać obokkosz tów do staw, do świad cze nia eks plo ata cji ist nie ją cych obiek tów w tychtech no lo giach oraz wa run ki ich eks plo ata cji w Pol sce. Nie wy da je sięsłusz nym, aby pre fe ro wać no we, jesz cze nie spraw dzo ne roz wią za nia, como że być kry ty ko wa ne zwłasz cza przez świat na uki za zbyt kon ser wa tyw -ne po dej ście.Ta ki mi spraw dzo ny mi w eks plo ata cji są re ak to ry wod ne ci śnie nio -we lub wrzą ce (PWR lub BWR), któ re są do star cza ne przez li czą ce sięw świe cie fir my do staw cze. Kon ku ren cją w ska li świa to wej dla tychre ak to rów są re ak to ry cięż ko wod ne ty pu Can du, któ re sta no wiąatrak cyj ną ofer tę dla kra jów po sia da ją cych wła sne za so by ru dy ura -no wej, gdyż wy ko rzy stu ją uran na tu ral ny lub lek ko wzbo ga co ny. Tado god na wła ści wość jest jed nak oku pio na utrud nie niem eks plo ata cjiw po sta ci skom pli ko wa nej go spo dar ki cięż ką wo dą. Nie wy da je się,aby w in te re su ją cej nas per spek ty wie 10-15 lat mo gły być ofe ro wa neko mer cyj nie re ak to ry wy so ko tem pe ra tu ro we. Być mo że na stęp neelek trow nie ją dro we bę dą mo gły być już wy po sa żo ne w te re ak to ry,gdyż sta no wią one przy szło ścio we roz wią za nie dla tech no lo gii wę glo -

wo-ją dro wych do wy twa rza nia ener gii elek trycz nej i cie pła wy so ko -tem pe ra tu ro we go dla pro ce sów che micz nych.
Przy go to wa nie bu do wy EJ

Bu do wa elek trow ni ją dro wych w Pol sce prze bie gać bę dzie obec niew cał ko wi cie od mien nej sy tu acji po li tycz nej i go spo dar czej niż w la -tach 80. ubie głe go wie ku. Ma to istot ne zna cze nie dla oce ny sta nu przy go -to wa nia kra ju do tych in we sty cji. Nie ży je my w izo la cji, je ste śmy człon -kiem Unii Eu ro pej skiej, a bu do wa ne w Pol sce obiek ty ją dro we nie mu sząbyć wła sno ścią Skar bu Pań stwa. Przy po dej mo wa niu de cy zji kie ro wać mu si my się wzglę da mi eko no -micz ny mi i spo łecz ny mi, re al nie oce nia jąc moż li wo ści uczest nic twaw pierw szych pro jek tach ją dro wych pol skich pro jek tan tów, do staw cówi wy ko naw ców. Nie wąt pli wie nasz po ten cjał bę dzie szyb ko na ra stał, alenie ma żad nych ra cjo nal nych prze sła nek, aby nie sko rzy stać – szcze gól niete raz – z wie dzy, do świad cze nia i środ ków fi nan so wych uzna nych świa to -wych firm, któ re obiek ty ta kie bu du ją i eks plo atu ją.Pierw sze elek tro nie ją dro wye w Pol sce bę dą bu do wa ne przez spół kipra wa han dlo we go z du żym, lub na wet więk szo ścio wym udzia łem ka pi ta -łu za gra nicz ne go, i wszyst kie istot ne dla na sze go kra ju spra wy na le ża ło byroz strzy gnąć na eta pie „pro ce su kon ce syj ne go”. Kon ce sja na wy twa rza nieener gii elek trycz nej jest prze wi dzia na w usta wie – Pra wo ener ge tycz ne,na to miast szcze gól ny cha rak ter te go ro dza ju obiek tów wy ma ga uzu peł -nie nia dość ogól nych prze pi sów w tym za kre sie o szcze gó ło we wy mo giokre ślo ne po li ty ką ener ge tycz ną Pol ski uwzględ nia ją ce bu do wę EJ w kon -kret nej lo ka li za cji. In we stor w ra mach udzie lo nej kon ce sji po wi nien za -gwa ran to wać roz wią za nia i pa ra me try tech nicz ne pro jek to wa ne go obiek -tu ja dro we go wg za sa dy BAT (Best Ava ila ble Tech no lo gy), a tak że dzia ła -nia na rzecz spo łecz no ści lo kal nej, w tym edu ka cję i in we sty cje „to wa rzy -szą ce”. Udział in we sto rów w fi nan so wa niu czę ści dzia łań in fra struk tu ral -nych jest nor mal ną prak ty ką w kra jach roz wi ja ją cych ener ge ty kę ją dro wą. Przy go to wa nie bu do wy elek trow ni ją dro wej w ska li kra ju wy ma gastwo rze nia ba zy za wie ra ją cej in for ma cje o wska za nych – z punk tu wi dze -nia sys te mu elek tro ener ge tycz ne go, śro do wi sko we go i spo łecz ne go – lo -ka li za cjach, a tak że upo rząd ko wa nia praw ne go i tech nicz ne go, aby bu do -wa tych obiek tów by ła zgod na z pol skim pra wem oraz pol ski mi wy ma ga -nia mi tech nicz ny mi. Pew nym uła twie niem w tym pro ce sie mo że być wy -ko rzy sta nie te go port fe la po ten cjal nych lo ka li za cji, któ ry w la tach osiem -dzie sią tych był przy go to wa ny przez Ener go pro jekt, acz kol wiek wszyst kieone bę dą wy ma ga ły uak tu al nie nia wy ni ków ba dań. Mo gą być jed nak pod -sta wą do okre śle nia ob sza rów do god nych do lo ka li za cji elek trow ni ją dro -wych w ra mach pro gra mu fi nan so wa ne go z fun du szu cen tral ne go. Dwiepierw sze po ten cjal ne lo ka li za cje Żar no wiec i Klem picz, zwłasz cza tapierw sza, są do brze roz po zna ne. W dal szej per spek ty wie na le ży braćpod uwa gę lo ka li za cje po stop nio wo wy co fy wa nych z eks plo ata cji elek -trow niach na wę giel bru nat ny. Zmniej szy to znacz nie kosz ty in fra struk tu -ry lo kal nej.Ge ne ral nie pol ska go spo dar ka, w tym bu dow nic two, jest wy po sa żo naw no wo cze sne tech no lo gie, któ re po zwo lą im uczest ni czyć w bu do wie ta -kich obiek tów (pol skie fir my pra cu ją już przy bu do wie obiek tów ją dro -wych w in nych kra jach). Wie le z dzia łań przy go to waw czych mo że od by wać się rów no le gle, niewi dać tak że me ry to rycz nych po wo dów, któ re wska zy wa ły by na po trze bęod ra cza nia ter mi nu roz po czę cia nie któ rych dzia łań. Na le ży mieć na dzie -ję, że pod ję ta już de cy zja po li tycz na pro ces ten za po cząt ku je. 
Ka dry

Wy tycz ne MA EA za le ca ją kra jom roz wi ja ją cym ener ge ty kę ja dro wąstwo rze nie gru py ok. 200 in ży nie rów po sia da ją cych wie dzę na te mat li -cen cjo no wa nia i eks plo ata cji blo ków ją dro wych. Licz ba ta obej mu je za -rów no per so nel elek trow ni jak i do zór ją dro wy oraz in ne agen dy. W 2006 ro ku osza co wa no, że w na szym kra ju ok. 50 na ukow ców i in -ży nie rów po sia da do świad cze nia zwią za ne z ener ge ty ką ją dro wą. Za pew -ne tyl ko część z nich mo gła by współ pra co wać z in we sto ra mi elek trow niją dro wych. Nie zna czy to, że je ste śmy bez rad ni i że nic nie moż na z tymzro bić. Po sia da my spe cja li stów z wie lu dzie dzin zwią za nych z ener ge ty ką
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ją dro wą jak in ży nie ria re ak to ro wa, bez pie czeń stwo ją dro we i ochro na ra -dio lo gicz na, go spo dar ka pa li wem ją dro wym i od pa da mi pro mie nio twór -czy mi, tech no lo gia i eks plo ata cja elek trow ni ją dro wych, or ga ni za cja pro -ce su in we sty cyj ne go, tech no lo gia ro bót bu dow la no-mon ta żo wych i za -pew nie nia ja ko ści. Obiek ty ją dro we bu du je się ana lo gicz nie jak in ne od po wie dzial ne bu -dyn ki i bu dow le, z za cho wa niem wy ma ga nych pro jek ta mi re żi mów tech -no lo gicz nych. Po dob nie z mon ta żem urzą dzeń ją dro wych. Pol skie fir mybu dow la ne i mon ta żo we są ka dro wo i sprzę to wo przy go to wa ne do wy ko -na nia za dań przy pierw szych obiek tach ją dro wych, cze go bez po śred nimświa dec twem jest pra ca kil ku z tych firm na bu do wach ją dro wych w in -nych kra jach. Urzą dze nia ją dro we mon to wa ne bę dą przez eki py wy spe cja li zo wa nychdo staw ców i pod ich nad zo rem. Współ pra ca z ni mi po zwo li nam stop nio -wo przej mo wać co raz wię cej prac mon ta żo wych. Wy da je się, że w naj -bliż szych la tach znacz nie wzro sną za mó wie nia na no we blo ki ją dro wei pro du cen ci urzą dzeń ją dro wych po szu ki wać bę dą pod do staw ców, któ rzypo zwo lą spro stać po trze bom ryn ku. W Pol sce, tak jak w przy pad ku prze -my słu mo to ry za cyj ne go oraz elek tro nicz ne go, jest miej sce na bu do wę za -kła dów pro du ku ją cych ma szy ny i urzą dze nia dla ener ge ty ki ją dro weji sze ro ko po ję tej no wo cze snej elek tro ener ge ty ki. Na bu do wie za trud nia nebę dą fir my za pew nia ją ce za cho wa nie wy so kich stan dar dów tech nicz nychoraz dys cy pli nę fi nan so wą. W ra mach UE nie mo że być spe cjal nych przy -wi le jów dla pol skich przed się biorstw, ale nie na le ży się oba wiać, by wy -pa da ły one go rzej od firm za gra nicz nych, po za spe cy ficz ny mi tech no lo -gia mi, w któ rych na ryn ku nie kon ku ru je my. Ener ge ty ka ją dro wa wy mu si pod nie sie nie (bądź utrzy ma nie) kwa li fi ka -cji dla kadr róż ne go szcze bla i w róż nych za wo dach. Pol ska po sia da zna czą cą in fra struk tu rę na uko wo -ba daw czą w ob sza rzeato mi sty ki, któ ra bu do wa na by ła w du żej mie rze z my ślą o roz wo ju ener -ge ty ki ją dro wej. In fra struk tu ra ta by ła tak że znacz nie roz bu do wy wa naw la tach 80. w związ ku z re ali za cją bu do wy EJ „Żar no wiec” i pla na mi bu -do wy na stęp nych elek trow ni ją dro wych.Naj waż niej sze ele men ty tej in fra struk tu ry to, przede wszyst kim:
• In sty tu ty wy wo dzą ce się z b. In sty tu tu Ba dań Ją dro wych (IBJ): In -sty tut Ener gii Ato mo wej (IEA) i In sty tu tu Pro ble mów Ją dro wych(IPJ) w Świer ku, oraz In sty tu tu Che mii i Tech ni ki Ją dro wej(IChiTJ) w War sza wie.
• Cen tral ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej (CLOR) w War -sza wie.
• In sty tut Fi zy ki Ją dro wej PAN w Kra ko wie.
•Wyż sze uczel nie z tra dy cja mi kształ ce nia w za kre sie ener ge ty ki ją -dro wej, Po li tech ni ki: War szaw ska, Gdań ska i Ślą ska, oraz AGHw Kra ko wie.
• Pań stwo wa Agen cja Ato mi sty ki – m.in. spra wu ją ca funk cje do zo rują dro we go.Na kil ku pol skich wyż szych uczel niach tech nicz nych moż li we jest re -ak ty wo wa nie lub uru cho mie nie spe cja li za cji „ener ge ty ka ją dro wa” lubstu diów po dy plo mo wych w za kre sie ener ge ty ki ją dro wej: w pierw szej ko -lej no ści w Po li tech ni ce War szaw skiej (Wydz. MEL) – gdzie ist nie ją naj -więk sze tra dy cje kształ ce nia w tej dzie dzi nie, a na stęp nie w Po li tech ni -kach Gdań skiej, Ślą skiej i Po znań skiej, oraz kra kow skiej AGH.Bio rąc pod uwa gę szyb ki, ale stop nio wo na ra sta ją cy pro ces roz wo juener ge ty ki ją dro wej w Pol sce, za ło żyć moż na, że im puls po li tycz ny roz -po czy na ją cy pro ce sy in we sty cyj ne po zwo li do sto so wać po ten cjał na szychin sty tu tów i uczel ni, we współ pra cy z do staw ca mi tech no lo gii dla pierw -szych blo ków ją dro wych, do przy go to wa nia wła snych kadr do bu do wyi eks plo ata cji kra jo wej ener ge ty ki ją dro wej.Do świad cze nia z re ali za cji EJ „Żar no wiec”, w za kre sie po zy ski wa niai szko le nia kadr dla bu do wy i eks plo ata cji elek trow ni ją dro wych, są bar -dzo po zy tyw ne. W sto sun ko wo krót kim cza sie uda ło się wów czas po zy -skać wie lu mło dych in ży nie rów, któ rzy pod ję li do dat ko we stu dia kra jo wei za gra nicz ne, aby spro stać no wym za da niom. Po kil ku la tach stan przy go -to wań do pod ję cia eks plo ata cji był do bry, co po twier dzi ła mi sja MA EA2.Wy kształ co no in ży nie rów, któ rzy przed pla no wa nym roz ru chem po sia da -li by upraw nie nia do pro wa dze nia eks plo ata cji blo ku ją dro we go w Żar -

now cu, przy go to wy wa na by ła tak że ka dra utrzy ma nia ru chu i re mon tów.W ra mach umo wy za war tej przez fir mę We stin gho use z IEA Świerk, po -nad 20 pol skich in ży nie rów wy je cha ło na kil ka lat do USA by uczest ni -czyć w pro jek to wa niu re ak to ra AP 600 – pier wo wzo ru re ak to ra AP 1000obec nie bu do wa ne go i ofe ro wa ne go w wie lu kra jach. Ogrom na więk szośćz nich po wró ci ła do kra ju. Za pew ne część tych fa chow ców oraz ich do -świad cze nie zdo by te w mię dzy cza sie w in nych elek trow niach ją dro wych,moż na by obec nie wy ko rzy stać przy bu do wie no wej elek trow ni oraz przy -go to wa niu kadr do jej eks plo ata cji. Du żą uwa gę na le ży sku pić na kształ ce niu kadr eks plo ata cyj nych.Za kła da jąc szyb ko roz po czę cie i co rocz ne kształ ce nia tyl ko kil ku na -stu in ży nie rów w za kre sie ener ge ty ki ja dro wej, do mo men tu roz po -czę cia bu do wy moż na wy kształ cić znacz ną gru pę spe cja li stów. W po -cząt ko wym okre sie – głów nym źró dłem kadr tech nicz nych dla EJ bę -dzie kra jo wa ener ge ty ka ciepl na. Mło dzi in ży nie ro wie, ma ją cy jużznacz ne do świad cze nie w eks plo ata cji, mo gą być kształ ce ni w kie run -ku EJ na stu diach po dy plo mo wych, a na stęp nie szko le ni w za gra nicz -nych ośrod kach szko le nio wych i elek trow niach ją dro wych. Na le żyw tym ce lu na wią zać ści sły kon takt z elek trow nia mi ja dro wy mi, któ -re eks plo ato wać bę dą iden tycz ne lub po dob ne blo ki ją dro we. Na tychbliź nia czych obiek tach przy szli ope ra to rzy zdo by wać mu szą nie zbęd -ne do sa mo dziel nej pra cy do świad cze nia eks plo ata cyj ne. Do świad cze nia ame ry kań skie wska zu ją, że przy eks plo ata cji jed no blo -ko wych elek trow ni ją dro wych za trud nio nych jest ok. 800 pra cow ni ków,w tym ok. 95 in ży nie rów (wśród nich ok. 75 ope ra to rów blo ku). Jest jesz -cze wy star cza ją co du żo cza su, by zdą żyć z przy go to wa niem wła snychkadr eks plo ata cyj nych. Wy kształ co ny ope ra tor blo ku ją dro we go, fi zy cy re ak to ro wi, oso by od -po wie dzial ne za bez pie czeń stwo ją dro we bę dą za pew ne pod da ni przezDo zór Ją dro wy eg za mi no wi do pusz cza ją cemu ich do wy ko ny wa nia pra -cy. Na le ży przy go to wać za sa dy pro wa dze nia tych eg za mi nów. Rów no le gle do szko le nia per so ne lu elek trow ni ją dro wych po win ni byćkształ ce ni pra cow ni cy Do zo ru Ją dro we go i ró żnych agend rzą do wych, od -po wie dzial ni za ener ge ty kę ją dro wą.
Przy go to wa nie eks plo ata cji EJ

Aby pod jąć eks plo ata cję elek trow ni ją dro wej na le ży zor ga ni zo wać no -we, du że przed się bior stwo, z wszyst ki mi służ ba mi tech nicz ny mi, eko no -micz ny mi i księ go wy mi. Fir mę tę na le ży wy po sa żyć w ma ją tek, tech no lo -gię pro duk cji, pra cow ni ków, moż li wo ści ser wi so wa nia drob nych uste rek,ma ga zy ny, bie żą ce fi nan so wa nie i sze reg in nych na rzę dzi pra cy. Wpraw dzie cza su do roz po czę cia eks plo ata cji EJ w Pol sce jest jesz -cze du żo, ale nie któ re spra wy wy ma ga ją kil ku let nich dzia łań. Przy go -to wać na le ży m.in. pro ces od bio ru wy bu do wa nych obiek tów i ukła -dów, pro ce du ry roz ru chu elek trow ni, pro ce du ry eks plo ata cyj ne, pro -ce du ry awa ryj ne, pro ce du ry re mon to we, pro ce du ry za ła dun ku i wy -ła dun ku pa li wa ją dro we go, pro ce du ry prze cho wy wa nia pa li wa wy pa -lo ne go i od pa dów pro mie nio twór czych, pro ce du ry ochro ny per so ne lui lud no ści przed pro mie nio wa niem, pro ce du ry ochro ny fi zycz nejobiek tu i wie le in nych. W więk szo ści po wyż sze tech nicz ne usta le niawin ny być przy go to wa ne w osta tecz nej for mie przez pol skich in ży nie -rów i w opar ciu o pol skie pra wo, (choć opar te o in struk cje eks plo ata -cyj ne do staw cy urzą dzeń ją dro wych i tech no lo gii), a na stęp nie pod da -ne pro ce so wi za twier dza nia przez Do zór Ją dro wy. Na le ży bar dzo wy raź nie stwier dzić, że więk szość prac w za kre sie przy -go to wa nia do eks plo ata cji czę ści ją dro wej (nuc le ar is land) pierw szej EJw Pol sce bę dzie mu sia ła być pro wa dzo na przy wy ko rzy sta niu po ten cja łudo staw cy ją dro we go ukła du wy twa rza nia pa ry. Część kon wen cjo nal na nieod bie ga od in nych elek trow ni i w tym za kre sie bę dą sto so wa ne zna ne pro -ce du ry.
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1 „Ba sic In fra struc tu re for a Nuc le ar Po wer Pro ject”, In ter na tio nal Ato mic Ener gy Agen cy, IA -
EA -TEC DOC -1513, Ju ne 2006.

2 Przed -eks plo ata cyj ne bez pie czeń stwo in sta la cji ją dro wych (Pre -OSART). Elek trow nia Ją dro -
wa „Żar no wiec”. Pol ska. 15 wrze śnia – 2 paź dzier ni ka 1989. Ra port dla Rzą du Rze czy po spo -
li tej Pol skiej.



Che mar Ru ro cią gi Spół ka z o.o. – tak się obec nie na zy wa by ły wy dział pro duk -
cyj ny Za kła dów Urzą dzeń Che micz nych i Ar ma tu ry Prze my sło wej „Che mar” S.A.,
któ ry pod ko niec 2001 r. wy dzie lił się ja ko Za kład Ru ro cią gów Sp. z o.o. w ra mach
na le żą ce go do Skar bu Pań stwa „Che ma ru” S.A. i roz po czął swój no wy dy na -
micz ny roz wój po po myśl nej pry wa ty za cji w lip cu 2007 ro ku.

Sta bil ny układ wła ści ciel ski wspar ty do świad cze niem wie lu spe cja li stów
z eu ro pej skiej ener ge ty ki, otwo rzył bra my wie lu do tych czas nie do stęp nych or -
ga ni za cji ener ge tycz nych na ryn kach eu ro pej skich i po za eu ro pej skich. Wy -
mier nym efek tem stał się bo ga ty port fel za mó wień, któ ry na naj bliż sze la ta po -
zwa la za rów no udo sko na lić pro ce sy pro duk cyj ne w opar ciu o no we urzą dze -
nia i na rzę dzia, jak też do sko na lić po sia da ną ka drę oraz za trud niać no wą ge -
ne ra cję in ży nie rów.

Stra te gia fir my za kła da ode rwa nie się od tra dy cyj nej ro li pro du cen ta
na rzecz or ga ni za cji kom plek so wo za spo ka ja ją cej po trze by in we sto ra, a więc
od pro jek tu, po przez pre fa bry ka cję, mon taż i uru cho mie nie oraz nad zór
nad eks plo ata cją z za pew nie niem ter mi no wo ści i wy so kiej ja ko ści wy ro bów
i usług. Re ali za cję tej stra te gii urze czy wist ni ły dwa wy gra ne prze tar gi na rzecz
Gru py PGE Elek trow nia Beł cha tów S.A. obej mu ją ce kom plek so wą mo der ni za -
cję ukła du głów nych ru ro cią gów pa ro wych i wod nych blo ków Nr 4 i 5. Ma jąc
na uwa dze mo der ni za cję dal szych blo ków w tej Elek trow ni wie rzy my, że ze -
bra ne do świad cze nia bę dą mo gły być wy ko rzy sta ne.

Nie mniej waż nym ele men tem stra te gii Spół ki jest pre fa bry ka cja ru ro cią gów
dla klien tów w kra jach Unii Eu ro pej skiej i po zo sta łych. Do wio dą cych od bior -
ców na le żą Kon cer ny Al stom i Hi ta chi, po przez któ re za zna cza my swo ją obec -
ność na więk szo ści ak tu al nie bu do wa nych blo ków ener ge tycz nych przez ta -
kich In we sto rów jak EON, RWE, Wat ten fall, Elec tra bel i in ne.

Mó wiąc o eks por cie, war to wspo mnieć, że przez wie le lat za sto ju w ener ge -
ty ce kra jo wej kon trak ty eks por to we sta no wi ły więk szość port fe la za mó wień,
a jed no cze śnie po przez wy so kie wy ma ga nia tech nicz ne wy mu sza ły za rów -
no roz wój tech nicz ny, jak i roz wój sys te mu za pew nie nia ja ko ści, któ ry w ży ciu
Spół ki jest praw dzi wym po wo dem do du my.

Za rzą dza nie ja ko ścią

Do ro ku 2004 nasz Za kład był ob ję ty sys te mem za pew nie nia ja ko ści „Che -
mar” S.A., na to miast w 2004 ro ku zo stał opra co wa ny i wdro żo ny do sto so wa -

nia wła sny sys tem za rzą dza nia ja ko -
ścią (SZJ) we dług wy ma gań nor my
PN -EN ISO 9001:2001.

Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią,
w lip cu 2004 ro ku, zo stał pod da ny
oce nie przez UDT -CERT, w wy ni ku
któ rej zo stał przy zna ny Cer ty fi kat,
po świad cza ją cy, że fir ma wdro ży-
ła oraz sto su je sys tem za rzą dza nia
ja ko ścią zgod ny z nor mą PN -EN
ISO 9001:2001 oraz wy ma ga nia mi
okre ślo ny mi w mo du le H Dy rek ty -
wy 97/23/WE w za kre sie pro jek to -
wa nia, wy twa rza nia, na pra wy i ser wi -
su urzą dzeń ci śnie nio wych, ru ro cią -
gów i ich ele men tów, za mo co wań
oraz świad cze nie usług prze my sło -
wych.

Spół ka po sia da rów nież in ne cer ty -
fi ka ty po świad cza ją ce upraw nie nia

do wy twa rza nia urzą dzeń ci śnie nio wych, ru ro cią gów i ich ele men tów wy da ne
przez UDT i TÜV. Licz ne upraw nie nia i mię dzy na ro do we cer ty fi ka ty po twier -
dza ją stra te gię na szych dzia łań i zna czą co zwięk sza ją moż li wo ści po zy ska nia
no wych ryn ków zby tu.

Moż li wo ści tech no lo gicz ne

Ist nie ją ca in fra struk tu ra Spół ki, park ma szy no wy, wy po sa że nie i oprzy rzą -
do wa nie jest do sto so wa ne do pro fi lu pro duk cji i speł nia wy ma ga nia wie lu
norm i prze pi sów (np. Dy rek ty wa 89/655/EWG). Urzą dze nia do spa wa nia, ob -
rób ki ciepl nej, kon tro li i ba dań są sta le nad zo ro wa ne i sys te ma tycz nie spraw -
dza ne dla po twier dze nia wła ści wych pa ra me trów pra cy.

Je dy na w Pol sce, tej wiel ko ści i jed na z nie licz nych w Eu ro pie, gię tar ka z na -
grze wem in duk cyj nym po zwa la na wy ko na nie łu ków od 0,5° do 180°,
przy bez stop nio wym usta wie niu pro mie nia gię cia od 2D do max. 6000 mm
z rur o śred ni cach od 100 mm do 1020 mm i max. gru bo ści ścian ki rur gię -
tych wy no szą cej 100 mm.

In ne spe cja li stycz ne sta no wi ska ro bo cze z ele men ta mi ste ro wa nia kom pu -
te ro we go są waż ny mi skła do wy mi pro ce su pro duk cyj ne go za pew nia ją cy mi
osią gnię cie za da nych pa ra me trów tech no lo gicz nych.

Wy ro by i usłu gi

Che mar Ru ro cią gi Sp. z o.o. pro jek tu je, pro du ku je, do star cza i mon tu je
kom plet ne in sta la cje ru ro cią go we, ele men ty ru ro cią gów (łu ki gład kie, trój ni ki,
czwór ni ki, ko lek to ry, schła dza cze, od cin ki po mia ro we, zwęż ki itd.), za mo co -
wa nia (pod par cia i za wie sze nia sta ło si ło we, o ma łej zmien no ści si ły, sprę ży -
no we i cię gno we).

Ele men ty ru ro cią gów ci śnie nio wych speł nia ją wy ma ga nia norm:
PN -EN 13480, PN -EN 12952, prze pi sów do zo ro wych WUDT/UC/2003,

AD 2000-Merk blatt, in nych spe cy fi ka cji tech nicz nych oraz wa run ków tech -
nicz nych wy ko na nia i od bio ru opra co wa nych in dy wi du al nie i uzgod nio nych
z Klien tem.

Wy ro by są pro du ko wa ne z ma te ria łów ze sta li wę glo wych, sto po wych i wy -
so ko sto po wych, w tym ze sta li o struk tu rze mar ten zy tycz nej X10Cr Mo VN b9 -1
(P91) i X10CrW Mo VN b9 -2 (P92), któ re są sto so wa ne w ukła dach pra cu ją -
cych w nad kry tycz nych pa ra me trach ci śnie nia i tem pe ra tu ry pa ry blo ków ener -
ge tycz nych. 

Wy ro by wy twa rza ne w Che mar Ru ro cią gi Sp. z o.o. są pro duk ta mi naj wyż -
szej świa to wej ja ko ści,
do ku men to wa ne świa -
dec twa mi ba dań ich ja -
ko ści.

Za kład świad czy rów -
nież usłu gi w za kre sie
oce ny sta nu tech nicz ne -
go ru ro cią gów wy so ko -
pręż nych, pro gno zę ich
dal szej pra cy, pro po zy -
cje mo der ni za cyj no -re -
mon to we, opra co wa nie
do ku men ta cji re je stra -
cyj nej dla UDT oraz oce -
nę pra cy za mo co wań
i ich re gu la cję.

Za ło ga

W Spół ce pra cu je wy kwa li fi ko wa na ka dra pra cow ni ków po sia da ją ca od po -
wied nie przy go to wa nie teo re tycz ne i do świad cze nie prak tycz ne. Pra cow ni cy
są ob ję ci sys te mem szko leń za pew nia ją cych sta łe pod no sze nie kwa li fi ka -
cji. Wła sne Dzia ły Kon struk cyj ny i Tech no lo gicz ny dys po nu ją ce ban kiem in for -
ma cji tech nicz nej i kom pu te ro wy mi pro gra ma mi ob li cze nio wy mi sta no wią
gwa ran cję od po wied nie go po zio mu tech nicz ne go przy go to wa nia wy ro bów
i pro ce sów tech no lo gicz nych.

Per spek ty wa roz wo ju

Zwięk sze nie pro duk cji wy ro bów i usług w Spół ce w cią gu ostat nich lat spo -
wo do wa ło in ten syw ne po więk sze nie zdol no ści pro duk cyj nych Spół ki.

Na szym za mia rem jest kon ty nu owa nie pla nów roz wo jo wych po przez dal sze
wy po sa ża nie Za kła du w no wo cze sne ma szy ny i urzą dze nia, wdra ża nie no -
wych tech no lo gii, me cha ni za cję i au to ma ty za cję nie któ rych pro ce sów tech no -
lo gicz nych oraz po więk sza nie asor ty men tu wy ro bów.

Pod su mo wa nie

Dzi siej szy stan roz wo ju fir my da je z pew no ścią wie le po wo dów do sa tys -
fak cji i two rzy sta bil ny fun da ment do dal szych wy zwań, za rów no eko no micz -
nych w zde rze niu ze świa to wym kry zy sem eko no micz nym, ale też tech nicz no-
or ga ni za cyj nych, ja kie przy nie sie ener ge ty ka ato mo wa.

Rurociągi wysokoprężne
Tradycja, która zobowiązuje

Nazwa Spółki: Chemar Rurociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce
Kapitał zakładowy: 9 175 000 zł
REGON: 292449593
NIP: 9591500229
KRS: 0000066707

Telefon: 041 367-58-00
Fax: 041 367-58-20
e-mail: office@chemar-piping.pl
Internet: www.chemar-piping.pl

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju – Mirosław Malinowski
Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlu i Produkcji – Zbigniew Gulan
Członek Zarządu Dyrektor Finansowy – Jan Chociaj



W
Elek trow ni Ła gi sza w lu tym br. prze pro wa dzo no syn -chro ni za cję z KSE no we go blo ku o mo cy 460 MW. Da onmoż li wość pro duk cji czy stej ener gii po kon ku ren cyj nychkosz tach. In we sty cja kosz to wa ła oko ło 2 mld zł i zo sta łasfi nan so wa na ze środ ków wła snych spół ki, ze środ ków pro eko lo -gicz nych oraz z po cho dzą cych z emi sji ob li ga cji. Blok w Elek -trow ni Ła gi sza bę dzie spa lał rocz nie oko ło 1,2 mln ton wę gla. Pra -ce przy bu do wie trwa ły od stycz nia 2006 ro ku. No wa jed nost ka tonaj więk szy na świe cie i naj no wo cze śniej szy blok z ko tłem flu idal -nym na pa ra me try nad kry tycz ne na wę giel ka mien ny.Ener gia pro du ko wa na przez blok 460 MW wy star cza do za si le -nia po nad 1 mln śred niej wiel ko ści go spo darstw do mo wych. Czy -li mo że za spo ko ić po trze by miesz kań ców War sza wy, Ło dzi i Ka -to wic ra zem wzię tych.

Ła gi sza  – elek trow nia z tra dy cja mi
O bu do wie elek trow ni w Za głę biu Dą brow skim my śla no jużw okre sie mię dzy wo jen nym, two rząc za ło że nia sys te mu ener ge -tycz ne go na Ślą sku. 18 czerw ca 1947 ro ku prze wi dzia ny pod za bu -do wę ob szar 35 hek ta rów grun tów w Ła gi szy prze szedł na wła -sność skar bu pań stwa. Te ren ten był już za go spo da ro wy wa nyw okre sie mię dzy wo jen nym oraz pod czas oku pa cji, kie dy Niem cyroz po czę li pra ce przy bu do wie elek trow ni Wal ter. Po wy bo rze spo -śród trzech lo ka li za cji, wła śnie tu taj mia ła ru szyć bu do wa elek -trow ni. Sza lę na ko rzyść Ła gi szy prze chy li ło atrak cyj ne po ło że nie.Znaj du ją cy się na fi la rze ochron nym, czę ścio wo uzbro jo ny, te rennie był za bu do wa ny i są sia do wałz Czar ną Prze mszą. Du żym atu temby ło są siedz two za głę biow skich ko -palń, skąd miał być do star cza ny wę -giel ener ge tycz ny oraz du ża licz bapo ten cjal nych od bior ców ener giielek trycz nej w uprze my sło wio nymre gio nie.In we sto rzy mie li rów nież do dys -po zy cji część nie zbęd nej in fra struk -tu ry: bocz ni cę ko le jo wą, ma ga zy nyoraz roz dziel nie 110 kV i 220 kV. Lo -ka li za cję Elek trow ni Ła gi sza za -twier dzo no osta tecz nie 17 stycz -nia 1958 ro ku pod czas po sie dze niaKo mi sji Oce ny Pro jek tów In we sty -cyj nych Mi ni ster stwa Gór nic twai Ener ge ty ki. Wkrót ce po tem pra cepro jek to we roz po czę ło Biu ro Pro jek -tów Ener ge tycz nych Ener go pro jektw Ka to wi cach. W paź dzier ni ku 1958ro ku ru szy ły pra ce przy go to waw czepro wa dzo ne przez ge ne ral ne go wy -ko naw cę Ślą skie Przed się bior stwoBu do wy Elek trow ni i Prze my słuw Ka to wi cach.31 grud nia 1958 ro ku MGiE po wo -ła ło dy rek cję Elek trow ni Ła gi sza.Pierw szy etap bu do wy roz po czął sięw mar cu 1960 ro ku. Ge ne ral nym wy -ko naw cą zo sta ło Ślą skie Przed się -bior stwo Bu do wy Elek trow ni i Prze -

my słu w Ka to wi cach. 8 ma ja 1963 ro ku uru cho mio no pierw szy ko -cioł, a 28 wrze śnia prze ka za no do eks plo ata cji ge ne ra tor 120 – me -ga wa to wy blo ku nr 1. Prze ka za nie do eks plo ata cji pię ciu ko lej -nych blo ków o mo cy 120 MW każ dy, trwa ło od kwiet nia 1969 ro -ku do grud nia 1970 ro ku. Pod sta wo we urzą dze nia spro wa dzo noz za gra ni cy. Do star czy ły je głów nie fir my bry tyj skie: Bab cock &Wil cox (ko tły) oraz AEI Me tro po li tan Wic kers (tur bo ze spo ły).Łącz nie w Elek trow ni Ła gi sza od da no do eks plo ata cji 7 blo ków.W elek trow ni pro wa dzo no wie le in we sty cji ma ją cych na ce luochro nę śro do wi ska. Wśród nichmoż na wy mie nić in sta la cje: od siar -
cza nia spa lin, wy mien ni ków
ciepl nych na blo ku 7, bu do wę:
oczysz czal ni ście ków, zbior ni ka
re ten cyj ne go po pio łu, ekra nów
prze ciw ha ła so wi, mo der ni za cję
sys te mów oczysz cze nia wo dy.Część tych in we sty cji zo sta ła roz -po czę ta jesz cze przed 2000 r., czy liwej ściem Elek trow ni Ła gi szaw skład Po łu dnio we go Kon cer nuEner ge tycz ne go SA., bę dą ce go czę -ścią Hol din gu Tau ron.Obec nie przed mio tem dzia łańElek trow ni Ła gi sza jest pro duk cjaener gii elek trycz nej, pro duk cja,prze sył i sprze daż cie pła, wy ko ny -wa nie i sprze daż usług do ty czą cychpro jek to wa nia, re mon tów, kon ser -wa cji, na praw i mo der ni za cji urzą -dzeń ener ge tycz nych, elek trycz -nych, trans por to wych i in nych, słu -żą cych do wy twa rza nia ener gii elek -trycz nej i cie pła. W Elek trow ni Ła gi -sza za in sta lo wa nych jest 6 blo kówener ge tycz nych po 120 MW każ dy.Na prze ło mie I i II kwar ta łu 2009 ro -ku zo sta nie od da ny do eks plo ata cjiblok 460 MW. Jed nak że uru cho mie -nie te go blo ku spo wo du je od sta wie -nie blo ków 3 i 4.
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Elektrownia Łagisza – ekologicznie,
ekonomicznie, nowocześnie  i ...na węgiel!



Kon tro wer syj na in we sty cja
tra fi ła w „dzie siąt kę”

We wrze śniu 2001 ro ku Za rząd PKE przy jął „Stra te gię od two -
rze nia mo cy wy twór czych PKE SA” i pod jął de cy zję o bu do wieblo ku 460 MW o pa ra me trach nad kry tycz nych w Elek trow ni Ła gi -sza. Nie bra ko wa ło wte dy gło sów kry ty ki, rów nież z bran ży. Tyl -ko nie licz ni fa chow cy po twier dza li słusz ność po dej mo wa nychprzez fir mę de cy zji, któ re jak oka za ło się po la tach by ły ce lo wei traf ne. Ogrom nym pro ble mem by ło za mknię cie fi nan so wa nia in we sty cji.Pra ce nad tym trwa ły po nad dwa la ta. Na sku tek bra ku sys te mo wychme cha ni zmów wspie ra ją cych bu do wę no wych mo cy wy twór czych– nie zbęd nych dla za pew nie nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go kra -ju – re ali za cja tej i po dob nych in we sty cji w Pol sce wią za ła się z ko -niecz no ścią po ko ny wa nia wie lu istot nych pro ble mów. By po zy skaćnie zbęd ny ka pi tał w 2005 ro ku Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz -ny SA pod pi sał umo wę zle ce nia z kon sor cjum Ban ku Han dlo we gow War sza wie SA, Ban ku BPH SA oraz BRE Ban ku SA na przy go -to wa nie i or ga ni za cję pro gra mu emi sji ob li ga cji oraz przy go to wa niei or ga ni za cję gwa ran cji ob ję cia emi sji ob li ga cji. Emi sja ob li ga cji jaki jej gwa ran cja opie wa ła na kwo tę 650 mln zło tych. Ob li ga cje emi -to wa ne by ły na ryn ku pol skim na okres 10 lat, a ich za bez pie cze niesta no wi ma ją tek spół ki. Po zy ska ne w ten spo sób pie nią dze, wraz ześrod ka mi wła sny mi, środ ka mi ze źró deł ko mer cyj nych, a tak że eko -lo gicz ny mi środ ka mi pre fe ren cyj ny mi, zo sta ły prze zna czo ne na bu -do wę blo ku w Elek trow ni Ła gi sza.Bu do wa no we go blo ku by ła ogrom nym przed się wzię ciem. Nietyl ko ze wzglę du na ga ba ry ty sa mej jed nost ki, ale tak że wy zwa niado ty czą ce or ga ni za cji i za rzą dza nia. W wy ni ku prze tar gów wy ło -nie ni zo sta li wy ko naw cy przed się wzię cia. Część ko tło wą wy ko na -ło kon sor cjum Fo ster Whe eler Ener gia Pol ska, Fo ster Whe elerEner gia OY, a część tur bi no wą (z ukła dem chło dze nia) fir ma Al -stom Po wer. Za część elek trycz ną od po wie dzial na by ła Elek tro bu -do wa Ka to wi ce, ukła dy od po pie la nia i sor ben tu by ły w ge stii kon -sor cjum Mo sto stal Kra ków Cen trum i Ener go -Eko -Sys tem Ka to -wi ce, a układ na wę gla nia kon sor cjum za pew ni ły Cie pło -Ser wisBę dzin, Extem Ła zi ska Gór ne, PU RE Ja worz no oraz No ma In du -stry Wy ry. Nad rzęd ny sys tem au to ma ty ki do star czy ło kon sor cjumMet so Au to ma tion Fin lan dia, Met so Au to ma tion Pol ska. W szczy -to wym okre sie re ali za cji pro jek tu na pla cu bu do wy pra co wa łooko ło 2000 osóbEle men tem, któ ry pla su je blok 460 MW Elek trow ni Ła gi szawśród naj no wo cze śniej szych na świe cie kon struk cji te go ty pu, jestnie wąt pli wie ko cioł flu idal ny CFB o mo cy ciepl nej prze kra cza ją -cej nie znacz nie 1000 MWt. Wy bo ru tech no lo gii do ko na no na pod -sta wie wie lu ana liz opra co wa nych przez ośrod ki ba daw czo -na uko -we. Wy bór tech no lo gii opar tej na wę glu ka mien nym był po dyk to -wa ny przede wszyst kim do stęp no ścią i bli sko ścią po kła dów te gopa li wa w ko pal niach po wią za nych z PKE SA, a tak że wzglę da mispo łecz ny mi. Na kła dy in we sty cyj ne na bu do wę ko tła CFB są o kil -ka na ście pro cent mniej sze niż wy dat ki na bu do wę ko tła py ło we gowraz z nie zbęd ny mi in sta la cja mi oczysz cza nia spa lin. W wy ni kuprze pro wa dzo nych ana liz opty ma li za cyj nych pa ra me trów pra cyblo ku przy ję to pa ra me try nad kry tycz ne pa ry ja ko wiel ko ści wy stę -

pu ją ce w no wo cze snych, już spraw dzo nych eks plo ata cyj nie jed -nost kach. Umoż li wia ją one osią gnię cie wy so kiej spraw no ści,a tym sa mym ob niż kę kosz tów oraz uzy ska nie emi sji za nie czysz -czeń zgod nych z nor ma mi eu ro pej ski mi. Spa li ny z ko tłapo uprzed nim ich od py le niu w wy so ko sku tecz nym elek tro fil trzesą od pro wa dza ne do at mos fe ry przez chłod nię ko mi no wą. Jest onaele men tem, któ ry ro bi chy ba naj więk sze wra że nie. Ma 133,2 mwy so ko ści i w po rów na niu do pra cu ją cych w Ła gi szy jed no stekjest o 43 me try wyż sza. Chłod nie ze wzglę du na swo je roz mia ry sąza zwy czaj wi zy tów ka mi elek trow ni. Głów nym wy ko naw cą tejnaj wyż szej w Pol sce chłod ni jest fir ma Ha mon Pol ska Sp. z o.o. wewspół pra cy z ka to wic kim Uni se rvem. 
No wo cze sność i eko lo gia

Bu do wa ny blok 460 MW jest naj no wo cze śniej szą te go ty pu jed -nost ką na świe cie. Z uwa gi na wy so ką spraw ność jed nost ki, emi -sja CO2 do at mos fe ry jest o 25 proc. niż sza niż w jed nost kach wy -twór czych, któ re obec nie pra cu ją w Elek trow ni Ła gi sza. Jed no cze -śnie, za rów no dla SO2, jak i NOx, za pew nio na zo sta ła emi sja niewyż sza niż 200 mg/Nm3, co od po wia da wy mo gom dy rek tyw UEi jest zgod ne z za pi sa mi Trak ta tu Ak ce syj ne go. 
Pro wa dzo ne ana li zy wy ka zu ją, że w naj bliż szych la tach za -

po trze bo wa nie na ener gię elek trycz ną w Pol sce znacz nie wzro -
śnie. Bu do wa no we go blo ku 460 MW PKE nie zwięk szy ła zna -
czą co zdol no ści wy twór czych, in we sty cja ta jest bo wiem czę -
ścią pro gra mu od bu do wy mo cy. Ozna cza to, że w mo men cie
od da nia do pra cy no we go blo ku, z ru chu wy łą czo ne zo sta ły
prze sta rza łe, po nad trzy dzie sto let nie blo ki, któ rych dal sze
użyt ko wa nie ze wzglę du na zbyt wy so ki po ziom emi sji i ni ską
wy daj ność nie by ło by opła cal ne. Od bu do wa kra jo wych mo cy
wy twór czych to dłu go trwa łe i ka pi ta ło chłon ne przed się wzię -
cie. W przy pad ku elek trow ni, czas od mo men tu ak cep ta cji pla -
nów re ali za cji do chwi li kie dy z no we go blo ku po pły nie pierw -
szy prąd wy no si 6–7 lat. Wy co fy wa nie z ru chu prze sta rza łych
elek trow ni i za stę po wa nie ich no wy mi mo ca mi wy twór czy mi,
a tak że wpro wa dze nie do kra jo we go sys te mu elek tro ener ge -
tycz ne go ko lej nych me ga wa tów ener gii wy ma ga dłu go let nie go
pla no wa nia i prac przy go to waw czych. Pierw szy krok zro bio no
w Ła gi szy.
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JAN KURP – wy kształ ce nie
wyż sze. W sek to rze pa li wo wo -
-ener ge tycz nym pra cu je nie -
prze rwa nie od 1973 ro ku. Pra cę
za wo do wą roz po czął w Ze spo -
le Elek trow ni Ja worz no, skąd
w 1975 ro ku zo stał prze nie sio -
ny do pra cy w Elek trow ni Ja -
worz no III. W 1988 ro ku ob jął
sta no wi sko Dy rek to ra Ge ne ral -
ne go w tej elek trow ni, w 1995
ro ku zo stał pre ze sem Za rzą du
Elek trow ni Ja worz no III SA,
a w 2000 ro ku – Po łu dnio we go
Kon cer nu Ener ge tycz ne go SA.
W 2003 r. zo stał Lau re atem Or -
de ru Uśmie chu oraz za szczyt -
ne go ty tu łu Me na dżer 10-le cia,
jest lau re atem na gro dy Dia -
ment BCC, otrzy mał też Laur
Bia łe go Ty gry sa za wy bit ne
osią gnię cia dla pol skiej ener -
ge ty ki. Lau re at Pla ty no wego
Lauru Umie jęt no ści i Kom pe ten cji 2003 za wpro wa dze nie au tor skich
roz wią zań w ener ge ty ce, za two rze nie no we go mo de lu funk cjo no wa nia
ener ge ty ki ślą skiej in te gru ją ce go pro duk cję ener gii elek trycz nej z wy -
do by ciem wę gla ka mien ne go, za stwo rze nie sil ne go kon cer nu ener ge -
tycz ne go w opar ciu wy łącz nie o pol ski ka pi tał. W 2004 r. Kon fe de ra cja
Pra co daw ców Pol skich uho no ro wa ła pre ze sa Ja na Kur pa Wek to -
rem 2003, za stwo rze nie naj sil niej szej gru py ener ge tycz nej w Pol sce.
Uho no ro wa ny zo stał rów nież ty tu łem Czło wiek Ener ge ty ki.

Po rów na nie stan dar dów emi sji dla dwóch ge ne ra cji blo ków
Elek trow ni Ła gi sza

No wy blok Eks plo ato wa ne blo ki
460 MW 120 MW

Spraw ność wy twa rza nia brut to % 45 36,4
Emi sje py łu (kg/MWh) 0,09 0,22
Emi sje SO2 (kg/MWh) 0,6 8,51
Emi sje NOX (kg/MWh) 0,6 2,23
Emi sje CO2 (kg/MWh) 750 950



H
i sto ria go rzow skiej elek tro cie płow -ni za czy na się w 1950 r. od syn chro -ni za cji pierw sze go tur bo ze spo łuz kra jo wym sys te mem elek tro ener -ge tycz nym. Jej bu do wę roz po czy na nodwu krot nie: w 1939 r., ale sześć lat póź niejwszyst kie urzą dze nia zde mon to wa no i wy -wie zio no, oraz w 1947 r. (in sta la cja trzechko tłów pa ro wych SMV oraz trzech tur binkon den sa cyj nych Stal).Now sze dzie je, to m.in. wy od ręb nie niew 1993 r. Elek tro cie płow ni Go rzów zestruk tur Za kła du Ener ge tycz ne go i prze -kształ ce nie w sa mo dziel ne przed się bior -stwo, a na stęp nie w spół kę ak cyj ną Skar buPań stwa (1994) i roz po czę cie pro ce su we -wnętrz nej re struk tu ry za cji. Od ma ja 2007 r.Spół ka znaj du je się w PGE Pol ska Gru paEner ge tycz na, w któ rej na le ży do jed nejz pię ciu li nii biz ne so wych: „Wy do by ciei Wy twa rza nie” obok in nych elek tro cie -płow ni, elek trow ni i ko pal ni.

Pro duk cja w sko ja rze niu
Pod sta wo wym przed mio tem dzia ła niaspół ki jest wy twa rza nie ener gii elek trycz -nej oraz pro duk cja i dys try bu cja cie pła (pa -ry wod nej i go rą cej wo dy). PGE Elek tro -

cie płow nia Go rzów Spół ka Ak cyj na maważ ne do 30 paź dzier ni ka 2018 r. kon ce sjena wy twa rza nie ener gii elek trycz nej i cie -pła oraz prze sy ła nie i dys try bu cję cie pła.W 1996 r. zo stał pod pi sa ny z ABB Za -mech kon trakt na re ali za cję „pod klucz”pierw sze go w Pol sce ze spo łu ga zo wo -pa -

ro we go, któ ry w 1999 r. prze ka za nodo eks plo ata cji.– Na de cy zję Za rzą du Spół ki o wy bu do -wa niu blo ku ga zo wo -pa ro we go mia ływpływ dwa czyn ni ki. Pierw szym z nich by -ła ko niecz ność wy łą cze nia z eks plo ata cjiuciąż li wej dla miesz kań ców mia sta orazśro do wi ska naj star szej czę ści elek tro cie -płow ni (wy bu do wa nej w la tach 50.), dru -gim – od kry cie w na szym re gio nie złóż ga -zu ziem ne go (wy ko rzy sty wa ny gaz po cho -dzi ze złóż lo kal nych z ko pal ni Bar nów koko ło Dęb na Lu bu skie go) – przy po mi na po -wo dy pod ję cia de cy zji Jan Kos, pre zes Za -rzą du, Dy rek tor Na czel ny PGE Elek tro cie -płow ni Go rzów S.A. – Po stro nie elek tro -cie płow ni le ża ło przy go to wa nie (prze zbro -je nie) te re nu oraz bu do wa blo ku ga zo wo --pa ro we go, na to miast wszyst kie do dat ko wein we sty cje, czy li bu do wa ok. 50 km ru ro -cią gu, wy bu do wa nie sta cji re duk cyj nej ga -zu oraz je go mie szal ni wy ko nał Zie lo no -gór ski Za kład Gór nic twa Naf ty i Ga zu.Obok wspo mnia ne go blo ku ga zo wo -pa -ro we go (ECI), do star cza ją ce go ok. 70%ener gii elek trycz nej i 73% cie pła, w PGEElek tro cie płow ni Go rzów S.A. pra cu jąrów nież dwa blo ki wę glo we (ECII), któ rełącz nie po zwa la ją na uzy ska nie 94 MWmo cy elek trycz nej osią gal nej i 250 MWmo cy ciepl nej.77% ener gii elek trycz nej Spół ka pro du -ku je w sko ja rze niu, a 23% w kon den sa cji.Głów ny mi od bior ca mi ener gii elek trycz nejsą PGE Pol ska Gru pa Ener ge tycz na i Za -kład Ener go elek trycz ny „Ener go -Stil” Sp.z o.o. Na to miast cie pło wy two rzo ne

w PGE Elek tro cie płow nia Go rzów S.A.jest sprze da wa ne lo kal nym od bior com,z któ rych naj więk si to: Przed się bior stwoEner ge ty ki Ciepl nej Go rzów Sp. z o.o.i Za kład Ener go elek trycz ny „Ener go --Stil” Sp. z o.o.
Dba łość o śro do wi sko

W 2004 r. w Spół ce wdro żo no Zin te gro -wa ny Sys tem Za rzą dza nia, opar ty na Sys -te mach Za rzą dza nia: Ja ko ścią (zgod niez nor mą PN -EN ISO 9001: 2000), Śro do -wi skiem (zgod nie z nor mą PN -ENISO 14001: 1998) oraz Bez pie czeń stwemi Hi gie ną Pra cy (zgod nie z nor mą PN --N 18001: 1999). Do 15 lip ca 2015 r. waż -ne jest udzie lo ne PGE Elek tro cie płow niGo rzów S.A. Po zwo le nie Zin te gro wa nena pro wa dze nie in sta la cji, w któ rym okre -ślo ne są stan dar dy emi syj ne oraz za sa dypro wa dze nia mo ni to rin gu śro do wi ska.Od lat pro wa dzo ne są pra ce mo der ni za cyj -ne ma ją ce na ce lu zmniej sze nie nie ko rzyst -ne go od dzia ły wa nia za kła du na śro do wi -sko na tu ral ne. – W ro ku 2007 zre ali zo wa li śmy ko lej neza da nie in we sty cyj ne, któ re go efek tem jestznacz ne ogra ni cze nie emi sji py łu do at mos -fe ry. To od da ny do eks plo ata cji no wy elek -tro filtr dla ko tła OP -140 (K -101) – mó wipre zes. – Efek tem tej in we sty cji jest zmniej -sze nie emi sji py łów do at mos fe ry. W 2006 r.wy no si ła oko ło 142 t, a w 2008 r. już tyl -ko 35 t. In we sty cja do fi nan so wa na by ła ześrod ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo juRe gio nal ne go oraz Na ro do we go Fun du szuOchro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.
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Dbałość
o środowisko i klientów

JAN KOS – Pre zes Za rzą du. Rok uro dze -
nia: 1954. Ab sol went Wyż szej Szko ły In ży -
nier skiej w Opo lu Wy dzia łu Elek trycz ne go
o spe cjal no ści elek tro ener ge ty ka. Ukoń czył
po nad to:
• Stu dium Me ne dżer skie Aka de mii Eko no -

micz nej w Po zna niu: Za rzą dza nie Przed -
się bior stwem w Go spo dar ce Ryn ko wej,
• Stu dia Po dy plo mo we Szko ły Głów nej Han -

dlo wej w War sza wie: Eko no micz ne Pro ble -
my Trans for ma cji Elek tro ener ge ty ki,
• Stu dia Po dy plo mo we na Po li tech ni ce War -

szaw skiej: Za rzą dza nie Przed się bior -
stwem Ener ge tycz nym w wa run kach roz -
wo ju kra jo wych i mię dzy na ro do wych ryn -
ków ener gii elek trycz nej. 

Pra ca za wo do wa: od 1994 ro ku do chwi li
obec nej – Pre zes Za rzą du PGE Elek tro cie -
płow ni Go rzów Spół ka Ak cyj na.



Ochro na po wie trza to oczy wi ście rów -nież kwe stie zwią za ne z emi sją dwu tlen kuwę gla i przy zna wa ny mi nań li mi ta mi.– Śred nio rocz ny przy dział w Kra jo wymPla nie Roz dzia łu Upraw nień do emi sjidwu tlen ku wę gla na la ta 2008–2012 dlana szej Spół ki jest nie wy star cza ją cy w ilo ścikil ku pro cent. Je śli nie do trzy ma my przy -zna nych li mi tów, zo sta ną pod ję te dzia ła niaw ce lu zmniej sze nia emi sji CO2 do at mos fe -ry – za po wia da pre zes Kos.W ra mach po pra wy go spo dar ki wod no --ście ko wej w la tach 1993–95 w Spół ce wy -bu do wa no neu tra li za tor ście ków za so lo -nych oraz osad ni ki na mu łu.Od pa dy pa le ni sko we są skła do wa nena no wym skła do wi sku w Jan cze wie, wy -bu do wa nym w la tach 1990–1992. No wo -cze sna kon struk cja skła do wi ska za bez pie -cza przed prze ni ka niem za nie czysz czeńdo śro do wi ska wod ne go. Od da nie do eks -plo ata cji mo kre go skła do wi ska po pio łówwy eli mi no wa ło za py le nie w mie ście, po -nie waż tym sa mym za mknię te zo sta ło do -tych cza so we skła do wi sko zlo ka li zo wa new są siedz twie elek tro cie płow ni. Wo kół skła do wi ska w Jan cze wie i skła -do wi ska na mu łów w Go rzo wie Wlkp.na bie żą co pro wa dzo ny jest mo ni to ring lo -kal ny obej mu ją cy: wo dy pod ziem ne, ja -
kość gleb, wiel ko ści opa du at mos fe rycz -
ne go oraz kon tro lę osia da nia po wierzch -
ni skła do wisk. Prze pro wa dzo ne w 2006 r.ba da nia ja ko ści gle by wy ka za ły, że do -pusz czal ne nor my są speł nio ne w każ dymza kre sie. Rów nież od pa dy speł nia ją kry te -ria do pusz czal no ści skła do wa nia ichna skła do wi skach in nych niż nie bez piecz -ne i obo jęt ne.

Zdo by te na gro dy
i wy róż nie nia

W 2008 ro ku firma mo że po chwa lić sięzdo by tym już po raz siód my ty tu łem
„Przed się bior stwo Fa ir Play” i Srebr -
nym Lau rem. Uczest nic two w ko lej nychedy cjach te go kon kur su do wo dzi po pie ra -nia przez PGE Elek tro cie płow nia Go -rzów S.A. ini cja ty wy kul ty wo wa nia ety kii kul tu ry w re la cjach biz ne so wych, a otrzy -ma ny ty tuł jest przede wszyst kim sym bo -lem rze tel no ści w pro wa dze niu dzia łal no -ści go spo dar czej oraz w kon tak tach z jejklien ta mi.In ne wy róż nie nia to Sta tu et -

ka Po la Na dziei w ra mach po -dzię ko wań za wie lo let nie wspie -ra nie dzia łal no ści Ho spi cjumim. Św. Ka mi la w Go rzo wieWlkp. i VI miej sce w Ogól no -pol skim Ran kin gu Naj lep szychElek tro cie płow ni za rok 2007.Tak że w 2007 r. Spół ka otrzy -ma ła Pu char za naj lep szy wy róbener ge tycz ny – cie pło wy twa -rza ne w eko lo gicz nych tech no -lo giach. – Na gro da zo sta ła przy zna napod czas X Tar gów Bu dow nic twai Ener ge ty ki GO BUD 2007.PGE Elek tro cie płow nia Go -rzów S.A. otrzy ma ła ją za naj lep -szy wy rób ener ge tycz ny: cie płowy twa rza ne w eko lo gicz nychtech no lo giach. Ozna cza to, żeod wie lu lat na sza Spół ka sta rasię chro nić śro do wi sko na tu ral -ne in we stu jąc w urzą dze nia, któ -re ma ją eli mi no wać ne ga tyw nywpływ na nie (m. in. bu do wa blo -

ku ga zo wo -pa ro we go, dzię ki któ re mu moż -li we by ło wy łą cze nie naj star szej czę ścielek tro cie płow ni, a tym sa mym ra dy kal neob ni że nie emi sji py łów do po wie trza, mo -der ni za cja ko tłów wę glo wych w ce lu re -duk cji emi sji tlen ków azo tu, za in sta lo wa niena blo kach ECI i ECII urzą dzeń do po mia -rów cią głych emi sji i roz po czę cie w 2007ro ku bu do wy elek tro fil tru na ko tle wę glo -wym w ce lu zmniej sze nia emi sji py łu do po -wie trza) – wy ja śnia pre zes.
Dal szy roz wój

W 2001 r. Spół ka za ku pi ła udzia ływ Przed się bior stwie Ener ge ty ki Ciepl -
nej Sp. z o.o. w Go rzo wie Wlkp. Obec niePGE Elek tro cie płow nia Go rzów S.A. jeststu pro cen to wym udzia łow cem tej spół ki.– Z chwi lą na by cia przez nas 100% ak cjigo rzow skie go PEC -u spół ka ta sta ła się spół -ką za leż ną. Co to ozna cza? To, że w ten spo -sób elek tro cie płow nia ma wpływ na kie run kiroz wo ju PEC Go rzów Sp. z o.o. – tłu ma czypre zes. – Zo sta ły m.in. zli kwi do wa ne lo kal neko tłow nie miej skie, któ re by ły już urzą dze nia -mi „wy słu żo ny mi”, a do od bior ców ob słu gi -wa nych przez PEC tra fia cie pło wy pro du ko -wa ne w elek tro cie płow ni. To ko rzyst ny układ– po wie trze w mie ście jest mniej za nie czysz -czo ne, gdyż emi sja py łów, dwu tlen ku wę gla,dwu tlen ku siar ki, tlen ku wę gla i tlen ków azo -tu zde cy do wa nie się zmniej szy ła.Wy łą cze nie z eks plo ata cji dwóch cie -płow ni osie dlo wych na le żą cych wcze śniejdo Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nejGo rzów Sp. z o.o. sta ło się moż li we po wy -bu do wa niu w la tach 2003 i 2005 ma gi stra -li cie płow ni czych, dzię ki któ rym po wstałpier ścień cie płow ni czy do pro wa dza ją cycie pło do mia sta Go rzo wa. To sta no wi bez -piecz ną do sta wę pro duk tu dla mia sta.
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P
ol ska ener ge ty ka prze cho dzi głę bo ką trans for ma cję tech no lo -
gicz ną i sys te mo wą. Od lat 80., dzię ki no wym in we sty cjom
w seg men cie wy twa rza nia ener gii moż na mó wić o re al nych
osią gnię ciach za rów no je śli cho dzi o ogra ni cze nie szko dli wych

emi sji, jak i po pra wę efek tyw no ści. Na tej dro dze już od 1985 to wa -
rzy szy jej gru pa Pen tol. 

Jej hi sto ria się ga 1969 r. Do kład nie 40 lat te mu za ło żo no nie miec ką
fir mę Pen tol GmbH. Pierw szym obiek tem dzia ła nia Pen to lu by ły do -
dat ki do pa liw ko tło wych – wę gla i ma zu tu. Pen tol zbu do wał wła sną
wy twór nię, wdra ża jąc pio nier ską w tam tym okre sie me to dę pro duk cji
ad dy ty wów ja ko za wie si ny, a nie prosz ków. W po ło wie lat osiem dzie -
sią tych Pen tol roz po czął pro duk cję in sta la cji kon dy cjo no wa nia spa lin
dla po pra wy sku tecz no ści elek tro fil trów – po cząt ko wo we współ pra -
cy z ame ry kań ską fir mą Wahl co, a ko lej ne ge ne ra cje in sta la cji by ły już
pro jek to wa ne sa mo dziel nie.

Pol skie po cząt ki
Jesz cze przed roz po czę ciem na szej trans for ma cji ustro jo wej Pen tol

uznał pol ski ry nek za stra te gicz nie roz wo jo wy i w ro ku 1985 roz po -
czął sprze daż do dat ków do pa liw pol skim od bior com, do cie ra jąc
do nich przez ów cze snych pań stwo wych mo no po li stów – cen tra le
han dlu za gra nicz ne go. Wy ko rzy sta no wów czas do pusz czo ną przez
pol skie pra wo for mu łę „Biu ra In for ma cji Tech nicz nej”, któ re go
upraw nie nia po za wa la ły na bez po śred ni kon takt z klien ta mi wy łącz -
nie w spra wach tech nicz nych. Biu ro po wsta ło w 1987 r., a obec ny Dy -
rek tor Na czel ny Spół ki Pen tol -Envi ro Pol ska inż. Krzysz tof Fi li pow -
ski roz po czął w nim pra cę pod ko niec 1988 r., kie ru jąc nim do je go li -
kwi da cji w 1995 r.

Wej ście na Pol ski ry nek przed 1989 r. po zwo li ło fir mie na peł ne za -
pre zen to wa nie ofer ty wszyst kim za in te re so wa nym przed się bior -
stwom nie zwłocz nie po roz po czę ciu prze mian ustro jo wych. Po cząt ko -
wo sprze daż by ła pro wa dzo na bez po śred nio przez Pen tol GmbH,
a od 1994 r. funk cjo nu je Pen tol -Envi ro Pol ska Sp. z o.o., któ ra ofe -
ru je klien tom pe łen za kres ob słu gi tech nicz nej i han dlo wej. Za rząd
mie ści się w War sza wie a w Kra ko wie – Cen trum Ser wi so we. Obec -
nie wszyst kie przed się bior stwa gru py Pen tol są wła sno ścią szwaj car -
skie go hol din gu Pen to mag AG.

Atu tem Pen to lu w pierw szym okre sie dzia łal no ści na ryn ku pol skim
by ło przede wszyst kim ofe ro wa nie pro duk tów i tech no lo gii, któ re po -
zwa la ły elek trow niom sku tecz nie roz wią zy wać wy bra ne pro ble my
eks plo ata cyj ne i eko lo gicz ne.

– Na sza ofer ta by ła sto sun ko wo wą ska, ale do brze tra fi ła w rze czy -
wi ste po trze by użyt kow ni ków. Obec nie, z per spek ty wy z gó rą 20 lat
dzia łal no ści na le ży wspo mnieć o ko lej nym atu cie: za kres i ja kość ofe -
ro wa ne go ser wi su po zwa la na szym klien tom na wie lo let nie ko rzy sta -
nie z na szych pro duk tów przy mi ni ma li za cji kosz tów eks plo ata cyj nych
– mó wi inż. Fi li pow ski. – W ra mach po dzia łu za dań gru py Pen tol,
Pol ska spół ka obej mu je swym za kre sem dzia ła nia nie tyl ko Pol skę, ale
i po zo sta łe kra je re gio nu. Obec nie sprze da je my na sze pro duk ty przede
wszyst kim na Li twie, Ło twie i Sło wa cji. Je że li obec ny kry zys nie po -
krzy żu je nam pla nów, nie dłu go po win ni śmy roz po cząć sprze daż
na Ukra inie.

Zwal czyć emi sje
Oprócz sprze da ży wła snych roz wią zań Pen to lu fir ma po sze rzy ła

ofer tę o in ne pro duk ty zwią za ne z opty ma li za cją spa la nia i kon tro lą
emi sji. Jest to przede wszyst kim apa ra tu ra do cią głe go po mia ru emi -
sji, a rów nież ka me ry wy so ko tem pe ra tu ro we do ob ser wa cji pro ce su
spa la nia, sys te my wcze sne go wy kry wa nia nie szczel no ści w ko tłach
itp. Ko lej nym istot nym ele men tem ofer ty Pen to lu są pro duk ty ho len -
der skiej fir my Stork: naj pierw by ły to pal ni ki ni sko emi syj ne, a obec -
nie są to przede wszyst kim od ga zo wy wa cze wo dy za si la ją cej – Stork
jest wła ści cie lem naj bar dziej efek tyw nej tech no lo gii od ga zo wa nia. 

Po sze rza jąc ofer tę kie row nic two przy ję ło dwa kry te ria: po trzeb
swo ich klien tów oraz do świad czeń w kon tak tach z pro du cen ta mi. Po -
sta wi li na part ne rów, któ rych do brze zna ją, i któ rzy gwa ran to wa li in -
no wa cyj ność, ela stycz ność i za in te re so wa nie współ pra cą w dłu giej
per spek ty wie w opar ciu o wza jem ne za ufa nie. Ten ostat ni czyn nik, po -
zor nie nie przy sta ją cy do za sad wol no ryn ko wej kon ku ren cji oka zał się
bar dzo waż ną dźwi gnią suk ce su ryn ko we go. Dość szyb ko fir ma po -
sze rzy ła krąg klien tów o in ne bran że po za ener ge ty ką za wo do wą:
ener ge ty kę prze my sło wą, prze mysł ra fi ne ryj ny, che micz ny, me ta lur -
gicz ny i – zwłasz cza w ostat nich la tach – ce men to wy. Sta łym prze sła -
niem, ja kie przy ję to jest: „Sprze da je my roz wią za nia, a nie tyl ko pro -
duk ty”.

Każ de mu od bior cy ofe rowane jest  wszech stron ne wspar cie tech -
nicz ne i usłu gi to wa rzy szą ce: pro jek to we, mon ta żo we i ser wi so we do -
sto so wa ne do spe cy fi ki pro duk tu i in dy wi du al nych po trzeb klien ta.
Dzię ki te mu pierw szy za kup z re gu ły prze ra dza się w wie lo let nią
współ pra cę. Pra wie za wsze, w sy tu acji ko niecz no ści wy mia ny zu ży -
tych urzą dzeń, użyt kow ni cy zwra ca ją się do firmy o po now ną do sta -
wę. Zda rza się rów nież, że po epi zo dzie tań sze go, kon ku ren cyj ne go
roz wią za nia klient wra ca do Pen to lu przy pierw szej nada rza ją cej się
oka zji.

Jak mó wi dy rek tor Fi li pow ski, pro wa dzo ne przez fir mę dzia ła nia
mar ke tin go we nie są na kie ro wa ne tyl ko na po zy ska nie no wych klien -
tów, a przede wszyst kim na prze ko na nie ich do za let ofe ro wa nych roz -
wią zań, czę sto od mien nych od ofert kon ku ren cji, nie kie dy wręcz pio -
nier skich. Du żo ener gii po świę ca ją na wszel kie go ro dza ju pre zen ta cje
roz wią zań u po ten cjal nych klien tów i na kon fe ren cjach oraz sym po -
zjach. Jest to dzia ła nie dłu go fa lo we, efek ty po ja wia ją się cza sem
po wie lu la tach.

Nie za wieść part ne rów 
Bar dzo czę sto do sta ją za py ta nia ofer to we od ge ne ral nych wy ko -

naw ców, któ rzy włą cza ją ich roz wią za nia ja ko je den z ele men tów za -
da nia in we sty cyj ne go, ja kim mo że być blok ener ge tycz ny, ko cioł, in -
sta la cja od siar cza nia, elek tro filtr czy na wet no wy ko min. Zre ali zo wa -
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li już pro jek ty z wie lo ma ta ki mi wy ko naw ca mi, są to czę sto wiel kie
fir my jak ABB, Al stom, Sie mens, Fo ster Whe eler, Ra fa ko, rów nież
biu ra pro jek to we np. Ener go pro jekty. Nie któ re z ofe ro wa nych roz -
wią zań słu żą bez po śred nio do ogra ni cze nia emi sji – do brym przy kła -
dem mo gą być in sta la cje kon dy cjo no wa nia spa lin, któ rych od po cząt -
ku lat dzie więć dzie sią tych ub. stu le cia do star czy li 13. Po zwo li ły one
na zna czą ce ogra ni cze nie emi sji py łów do at mos fe ry. Rów nież nie któ -
re tech no lo gie uzdat nia nia ma zu tu (sprze da wa ne obec nie głów nie
za gra ni cą) ob ni ża ją emi sję py łu, NOx i kwa śnych desz czów. Apa ra tu -
ra do po mia rów emi sji jest bar dzo czę sto sto so wa na do bie żą cej kon -
tro li spa la nia lub in nych pro ce sów tech no lo gicz nych i w efek cie rów -
nież przy czy nia się do do trzy ma nia norm emi sji.

In no wa cyj ny wy si łek
Wszyst kie pro duk ty wła sne Pen to lu wy twa rza ne są w za kła dzie

pro duk cyj nym w Niem czech, przy któ rym dzia ła ko mór ka zaj mu ją ca
się roz wo jem. Na le ży pod kre ślić, że więk szość pro duk tów Pen to lu
mo że być te sto wa nych przede wszyst kim na rze czy wi stych obiek tach
(te sty la bo ra to ryj ne ma ją ogra ni czo ne za sto so wa nie). Nie któ re te sty
re ali zo wa ne są z udzia łem fir my na obiek tach w Pol sce lub są sied nich
kra jach – we wspól nym in te re sie użyt kow ni ków i pro du cen ta. Jest to
jesz cze je den przy kład za let dłu go ter mi no wej współ pra cy opar tej
o wza jem ne za ufa nie.

Sta ra ją się ofe ro wać roz wią za nia, któ re mi ni ma li zu ją na kła dy użyt -
kow ni ka na utrzy ma nie i re mont, ofe ru ją kom plek so wy ser wis, ale mi -
mo to użyt kow ni cy mu sza być sta ran nie prze szko le ni, aby mo gli opty -

mal nie wy ko rzy stać za le ty roz wią zań, któ re od nich ku pi li. Przy wią -
zu ją więc du żą wa gę do szko le nia per so ne lu klien tów, od by wa nych
naj czę ściej na obiek cie w trak cie roz ru chu lub w po cząt ko wej fa zie
eks plo ata cji, jed nak że w za leż no ści od po trzeb pro wa dzą rów nież
szko le nia we wła snym Cen trum Ser wi so wym w Kra ko wie bądź bez -
po śred nio u pro du cen tów. Firma oferuje naj now sze roz wią za nia pro -
duk tów i tech no lo gii miesz czą cych się w jej obec nym pro fi lu jak i po -
sze rza ofer tę o zu peł nie no we pro duk ty. Ale wy ma ga nia klien tów ro -
sną tak że, więc co raz bar dziej kon cen tru ją się na ich szyb kim za spo -
ka ja niu

– Ma my na dzie ję na po now ne za in te re so wa nia in sta la cja mi kon dy -
cjo no wa nia spa lin – pod kre śla dy rek tor Fi li pow ski. – Jest to roz wią -
za nie szcze gól nie za le ca ne w przy pad ku gdy elek tro filtr jest w po praw -
nym sta nie tech nicz nym, ale – po tocz nie mó wiąc – „za ma ły” aby uda -
ło się do trzy mać obec nie wy ma ga ne stan dar dy emi sji py łu. Dzię ki ob -
ni że niu re zy styw no ści py łu uzy sku je się re duk cję emi sji py łu po rów ny -
wal ną z po dwo je niem ob ję to ści elek tro fil tru. Kon dy cjo no wa nie jest
za zwy czaj znacz nie tań sze niż mo der ni za cja lub roz bu do wa ist nie ją ce -
go elek tro fil tru, nie mó wiąc już o bu do wie no we go. Trud no ta ką moż -
li wość prze ce nić, zwłasz cza w cza sach po wszech nych oszczęd no ści.

Spe cjal no ścią Pen to lu są sys te my cią głe go mo ni to rin gu emi sji
opar te o apa ra tu rę bry tyj skiej fir my Co del. Jest to je den z nie wie -
lu pro du cen tów ofe ru ją cych apa ra tu rę optycz ną „In si tu” speł nia ją cą
wszyst kie naj now sze wy ma ga nia le gi sla cyj ne. Jest to opty mal ne roz -
wią za nie dla wszyst kich użyt kow ni ków ocze ku ją cych apa ra tu ry bez -
ob słu go wej. Al ter na ty wą jest apa ra tu ra eks trak cyj na z go rą cą prób ką
(rów nież pro duk cji Co de la) ofe ro wa na w tych nie licz nych przy pad -
kach gdy me to da „In si tu” nie jest opty mal nym roz wią za niem. No wo -
ścią w ofer cie, prze zna czo ną dla zu peł nie in nych od bior ców są sys te -
my mo ni to rin gu dla tu ne li (i w tym przy pad ku jest to apa ra tu ra Co de -
la). 

Pen tol sta le roz sze rza sprze daż pro duk tu, od któ re go po nad 20 lat
te mu roz po czę ła się współ pra ca z pol ską ener ge ty ką – do dat ku do wę -
gła prze ciw szla ko wa niu Pen to mag 2550. Każ de mu no we mu klien to -
wi ofe ru je  pró by słu żą ce po twier dze niu sku tecz no ści do dat ku i okre -
śle niu opty mal nej daw ki. Przez ca ły okres sto so wa nia do dat ku klien ci
ko rzy sta ją z wy po ży czo nej przez Pen tol au to ma tycz nej in sta la cji daw -
ku ją cej oraz wszech stron ne go wspar cia tech nicz ne go. Re cep tu ra do -
dat ku po zo sta je nie zmien na, na to miast pro du cent wciąż udo sko na la
pro dukt, czy niąc go co raz bar dziej skon cen tro wa nym, sta bil nym i ła -
twiej szym w daw ko wa niu. 

No we wy zwa nia
Ak tu al nym wy zwa niem jest obo wią zu ją cy od po cząt ku bie żą ce go

ro ku wy móg speł nie nia bar dzo re stryk cyj nej nor my PN -EN 14181.
Apa ra tu ra Co de la już od kil ku lat speł nia wy mo gi tej nor my (otrzy ma -
ła od po wied nie cer ty fi ka ty). W ra zie ko niecz no ści Pen tol ofe ru je użyt -
kow ni kom star szych wer sji apa ra tu ry do sto so wa ne do miej sco wej
spe cy fi ki pa kie ty mo der ni za cyj ne.

We współ pra cy z ho len der ską fir mą Stork Tur bo Bla ding Pen tol
roz po czął po szu ki wa nia od bior ców za in te re so wa nych wy ko na niem
ło pa tek tur bi no wych do wol ne go pro du cen ta – pro duk cja ło pa tek przez
nie za leż nych wy twór ców jest co raz czę ściej sto so wa nym roz wią za -
niem, tań szym i gwa ran tu ją cym wy ma ga ną ja kość, a prak tycz nie je dy -
nym gdy nie ma moż li wo ści za mó wie nia ło pa tek u pro du cen ta tur bi -
ny. Klient nie mu si do star czać żad nej do ku men ta cji – jest ona od twa -
rza na na pod sta wie ist nie ją cych ło pa tek (na wet zu ży tych lub uszko -
dzo nych) me to dą Re ve re se En gi ne ering.

W ostat nich dwóch la tach Pen tol po sze rzył za kres te ry to rial ny dzia -
łal no ści o kra je arab skie, przede wszyst kim o Ara bię Sau dyj ską i Ku -
wejt. Są to bar dzo trud ne ryn ki, gdzie trze ba prze strze gać re guł od -
mien nych od eu ro pej skich przy zwy cza jeń a de cy zje po dej mo wa ne są
po wo li, jed nak że ewen tu al ny suk ces po zwo lił by (z uwa gi na chłon -
ność ryn ku) po mno żyć przy cho dy fir my w nie no to wa ny do tych czas
spo sób. Dy rek to ra Fi li pow skie go wspie ra tu w roz mo wach pię cio let -
nie do świad cze nie z pra cy w kra jach mu zuł mań skich.
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KRZYSZ TOF FI LI POW SKI – ab sol went
Wy dzia łu Elek trycz ne go Po li tech ni ki
War szaw skiej. W la tach 1972–88, pra co -
wał w naj więk szych pol skich elek trow -
niach (Ko zie ni ce i Beł cha tów) przy roz ru -
chu i eks plo ata cji, ostat nio ja ko za stęp ca
kie row ni ka roz ru chu El. Beł cha tów.
W mię dzy cza sie spę dził 5 lat za gra ni cą
w elek trow niach w Tur cji, Ira ku i Ira nie.
Od ro ku 1988 zwią za ny z Pen to lem – naj -
pierw ja ko Dy rek tor Biu ra In for ma cji
Tech nicz nej, a od 1995r. ja ko Dy rek tor
Na czel ny Spół ki Pen tol -Envi ro Pol ska.
Jest au to rem sze re gu pu bli ka cji w pol -
sko - i an giel sko ję zycz nym pi śmien nic -
twie fa cho wym.



Uni serv Bu dow nic two Prze my sło we S.A. to dzia ła ją -
ca na ryn ku bu do wy i mo der ni za cji chłod ni ener ge -
tycz nych oraz ko mi nów prze my sło wych spe cja li -
stycz na fir ma bu dow la na.

Pro jekt – od te go za czy na my

Ja ko je dy na pol ska fir ma w bran ży, po sia da my w swo ich struk tu rach
biu ro pro jek to we. Gwa ran tu je to na szym klien tom kom plek so wą ob -
słu gę po cząw szy od pro jek tu tech nicz ne go, po przez re ali za cję aż
do od bio ru koń co we go i uru cho mie nia obiek tu.

Na si in ży nie ro wie to świet ni spe cja li ści, któ rzy za wsze za ofe ru ją
opty mal ne, no wo cze sne roz wią za nia bu dow la ne i tech no lo gicz ne.

Po sia da my udo sko na la ną od lat tech no lo gię wzno sze nia po włok żel -
be to wych chłod ni ko mi no wych. Tą me to dą wła śnie re ali zo wa ne by ły
ostat nio: 133-me tro wa chłod nia dla no we go blo ku ener ge tycz ne go
w Elek trow ni Ła gi sza oraz 3 chłod nie na te re nie Ro sji.

Nie spo czy wa my na lau rach

Cią głe ba da nia, po szu ki wa nie co raz efek tyw niej szych roz wią zań
za owo co wa ły po wsta niem no we go urządzenia śli zgowego do bu do wy
ko mi na. Je go wy jąt ko wość tkwi w je go uni wer sal no ści – moż na nim
bu do wać za rów no ko mi ny o kon struk cji zbież nej jak i cy lin drycz nej,
o śred ni cy od 5 do 26 me trów, a w trak cie bu do wy moż na zmie niać
gru bość płasz cza obiek tu.

Wła śnie przy uży ciu te go śli zgu wy bu do wa li śmy 170-me tro wy ko -
min w Elek tro cie płow ni Sie kier ki. 

Po myśl ne wia try

Rok 2008 był dla fir my ro kiem szcze gól nie po myśl nym: za koń czy li -
śmy bu do wę wcze śniej wspo mnia nej chłod ni ko mi no wej w Elek trow -
ni Ła gi sza, ko mi na w EC Sie kier ki oraz ko lej nej chłod ni w Ka li nin gra -
dzie. Wy bu do wa li śmy si lo sy w Gór ka Ce ment.

Ak tu al nie bu du je my chłod nię wen ty la to ro wą dla PKN Or len, dla Za -
kła dów Azo to wych w Kę dzie rzy nie -Koź lu oraz si los dla Ce men tow ni
War ta. Po nad to pro wa dzi my wie le re mon tów i mo der ni za cji. 

Przed na mi re ali za cja ko lej ne go ko mi na w Elek tro cie płow ni Sie kier -
ki. Je go kon struk cja wzno sić się bę dzie na wy so ko ści 200 me trów. 

Ryn ki za gra nicz ne

Wy sił ki w bu do wa niu dy na micz ne go i rze tel ne go przed się bior stwa
zo sta ły za uwa żo ne nie tyl ko na ryn ku kra jo wym, ale i za gra nicz nym.

UNI SERV roz po czął re ali za cję prac zwią za nych z bu do wą 4-cel ko wej
chłod ni wen ty la to ro wej w kom bi na cie kok sow ni czo -hut ni czym Ar ce -
lor Mit tal w Ga la ti. Jest to pierw sza re ali za cja spół ki w Ru mu nii.

Waż nym ryn kiem, na któ rym roz wi ja się dzia łal ność fir my jest rów -
nież ry nek ro syj ski, na któ rym UNI SERV dzia ła od kil ku lat, zdo by wa -
jąc co raz sil niej szą po zy cję. 

Na gro dy, lau ry, wy róż nie nia

Dy na micz ny roz wój fir my zo stał do ce nio ny rów nież w po sta ci wie lu
na gród. W sa mym 2008 ro ku UNI SERV otrzy mał no mi na cję
w XVIII edy cji kon kur su „Li der Pol skie go Biz ne su 2008”, wy róż nie nie
„Ga ze le Biz ne su” a tak że „Laur Bia łe go Ty gry sa - ENER GIA 2008”. Licz -
ne wy róż nie nia i na gro dy sta no wią dla nas mo ty wa cję do dal sze go,
rów nie po myśl ne go roz wo ju.

Fir ma z ser cem

W pra cy kie ru je my się przede wszyst kim ety ką pro wa dze nia biz ne -
su, a co za tym idzie, tak że my ślą o in nych. Po ma ga my or ga ni za cjom
i wspie ra my ak cje cha ry ta tyw ne oraz spo łecz ne. Z po mo cy fir my sko -
rzy stał ostat nio m.in. Pol ski Ko mi tet Po mo cy Spo łecz nej, Pol ski Czer -
wo ny Krzyż, Biesz czadz ka Gru pa GOPR oraz wie le in nych or ga ni za cji,
uwraż li wio nych na po trze by dru gie go czło wie ka.

Cią gle do przo du

Cięż ka pra ca i do sko na ła ja kość to gwa ran cja suk ce su. UNI SERV
sta le pod no si po przecz kę, sta jąc się co raz lep szym fa chow cem w dzie -
dzi nie kom plek so we go wy ko naw stwa ko mi nów prze my sło wych oraz
chłod ni ener ge tycz nych. I na tym nie po prze sta je...

Wła śnie two rzy się no wa spół ka o na zwie UNI SERV -CO MAX Pro jek -
ty Ener ge tycz ne Sp. z o.o. Ma ona zaj mo wać się bu do wą ko tłow ni
i ma łych cie płow ni, bu do wą źró deł ener gii od na wial nej i sko ja rzo nej
oraz in sta la cja mi dla ener ge ty ki ciepl nej i za wo do wej.

UNISERV – wznosimy się wysoko!

Komin w Elektrociepłowni Siekierki

ul. Woźniaka 7a, 40-337Katowice 
tel.: 032 35 99 100, fax: 032 35 99 199 

e -mail: uniserv@uniserv.com.pl

Nowa chłodnia w Elektrowni Łagisza

www.uniserv.com.pl

Kilkadziesiąt lat doświadczeń,
kilkaset zrealizowanych projektów
– to sukces, którym możemy się
poszczycić!



Z
god nie z nor mą BGV C22 w miej scach

pra cy na wy so ko ści po wy żej 2,0 m

i na dro gach ko mu ni ka cyj nych mu szą

znaj do wać się za bez pie cze nia chro nią ce oso -

by przed upad kiem. 

Pierw szysm z nich jest sys tem po rę czy wy -

prze dza ją cej przy mon ta żu kon struk cji rusz to -

wa nia. Z pro ble mem tym ma my do czy nie nia

przy mon ta żu rusz to wań ra mo wych gdzie do -

cho dzi do sy tu acji, w któ rej naj wy żej po ło żo ny

po most nie jest za bez pie czo ny po rę cza mi. Fir -

ma Lay her pro po nu je mon taż po rę czy alu mi -

nio wej za po mo cą słup ków mon ta żo wych T5

i T5 Export. Dzię ki te mu roz wią za niu oso ba

mon tu ją ca rusz to wa nia ma za pew nio ną

ochro nę bocz ną. 

Słu pek mon ta żo wy T5 i alu mi nio wa po ręcz

mon ta żo wa 1,57/2,07 i 2,57/3,07 m słu żą do za -

bez pie cze nia pod czas wcho dze nia i mon ta ży

ele men tów rusz to wa nia na naj wyż szych, nie za -

bez pie czo nych po zio mach rusz to wa nia. 

PSA: oso bi sty sprzęt ochron ny

BFD: lin ka za bez pie cza ją ca

Al ter na tyw nym i co raz czę ściej sto so wa nym spo so bem za pew nia ją -

cym bez pie czeń stwo pra cy mon ta ży stom jest ochro na oso bi sta za po -

mo cą pa sów bez pie czeń stwa PSA AX 60S. Ra my rusz to wa nia ra mo we -

go Eu ro sys te mu Blitz są przy sto so wa ne do za -

cze pie nia li ny łą czą cej BFD za po śred nic twem,

któ rej mon ta ży sta jest chro nio ny przed upad -

kiem z rusz to wa nia. 

Dla za pew nie nia bez pie czeń stwa osób pra -

cu ją cych na wy so ko ści np. pod czas wzno sze -

nia kon struk cji szkie le to wych bu dyn ku, Lay her

opra co wał klam rę obej mu ją cą, któ rą moż na

za mon to wać na kra wę dzi stro pu lub at ty ce.

Klam ra po sia da dwa punk ty mo co wa nia słup -

ków w za leż no ści od te go w ja kiej czę ści bu -

dyn ku jest za mon to wa na. 

Zgod nie z BGV C22 „ro bo ty bu dow la ne” ko niecz ne jest w miej scach

ro bót i na dro gach ko mu ni ka cyj nych na da chach na wy so ko ści po wy -

żej 2,0 m za bez pie cze nie przed upad kiem. Klam ra obej mu ją ca Lay her

speł nia te wy ma ga nia przy za bez pie cze niu stro pów be to no wych wzgl.

At tyk o wy so ko ści 16–33 cm i na da chach pła skich do wy so ko ści bu dyn -

ku 40 m.

Osło na tyl nia mu si być zbu do wa na zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze -

pi sa mi z rur/złą czy, rusz to wa nia mo du ło we go lub ra mo we go. Roz pię to -

ści przę sła są do wol ne, dłu gość mak. 3,07 m.

Do ele men tów za bez pie cza ją cych za li cza my m.in.:

Szel ki bez pie czeń stwa PSA AX 60S są per fek cyj nym roz wią za niem

dzię ki:

– wy god nej, wy ście ła nej er go no micz nej pod po rze ple ców, 

– wy so kie mu bez pie czeń stwu funk cjo no wa nia i pro ste mu mon ta żo wi,

nie wy ma ga ją kon ser wa cji, 

– jest moż li we po peł nie nie błę du w użyt ko wa niu sze lek, przy rząd pra cu -

je w każ dym po ło że niu, 

– naj lep sze wła ści wo ści eks plo ata cyj ne tak że w trud nych wa run kach, 

– do sko na ły roz kład sił w mo men cie upad ku.

Na le ży pa mię tać o regularnym do ko ny wa niu prze glą du sze lek. Zgod -

nie z BRG 198 za le ca się prze pro wa dze nie przy naj mniej raz w ro ku ba -

da nia oso bi ste go sprzę tu za bez pie cza ją ce go przez rze czo znaw cę. Na -

le ży prze strze gać do pusz czal ne go ter mi nu użyt ko wa nia.

Całą gamę ergonomicznych rozwiązań
w dziedzinie zwiększenia bezpieczeństwa

przy pracy na rusztowaniach oferuje firma Layher

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

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

EINBAU ATTIKA

– klamra obejmująca

montaż na attyce

EINBAU DECKEN

– klamra obejmująca

montaż na stropie
Linka zabezpieczająca PSA BFD typ Y

Szelki bezpieczeństwa PSA AX 60 S

ar ty kuł Dł. Min. Dł. Max

Po ręcz mon ta żo wa

1,57/2,07 m 1,57 2,90

Po ręcz mon ta żo wa

2,57/3,07 m 2,20 3,70



D
zia ła na pol skim ryn ku od kil ku na stu lat. Spe cja li zu je się w bu do -
wie rusz to wań dla skom pli ko wa nych tech nicz nie in we sty cji, jej
usłu gi są de dy ko wa ne głów nie sek to ro wi elek tro ener ge tycz ne mu,
co nie ozna cza, iż nie re ali zu je zle ceń dla przed się biorstw z in nych

dzie dzin go spo dar ki. Jest jed ną z czo ło wych firm w swej bran ży. Pro wa dzi
dzia łal ność na te re nie ca łe go kra ju, z cen tra lą w War sza wie i trze ma od -
dzia ła mi re gio nal ny mi. To Thys sen Krupp Xe rvon Pol ska Sp. z o.o., któ -
rej wła ści cie lem czy li spół ką mat ką jest nie miec ki, by nie rzec glo bal ny
kon cern, któ re go no si mia no. 
Za czę ło się w 1996 ro ku, czy li nie co hi sto rii

Fir ma po wsta ła ja ko spół ka jo int ven tu re RöRo Mon taż Tech ni ka Rusz -
to wań. Zo sta ła za ło żo na przez pol ski Ener go mon taż Pół noc S.A. i nie miec -
kie RöRo Bau tech nik GmbH (po przez swą fir mę dzia ła ją cą nad Wi słą ja ko
RöRo Pol ska).

– Funk cjo no wa ła pier wot nie ja ko przed się bior stwo zaj mu ją ce się wy -
łącz nie wy naj mem ma te ria łu rusz to wa nio we go – mó wi Ja cek Biń kow ski,
pre zes Thys sen Krupp Xe rvon Pol ska Sp. z o.o. – Ener go mon taż wniósł
do spół ki dwa du że kon trak ty obej mu ją ce wy na jem rusz to wań w Elek trow -
niach Po ła niec i Tu rów. Zre ali zo wa no je i na tym sta nę ło. A prze cież wła -
ści cie le po wo łu jąc do ży cia spół kę za kła da li, że bę dzie ona świad czy ła
kom plek so wą usłu gę do ty czą ca nie tyl ko naj mu, ale i mon ta żu rusz to wań,
z pro jek tem, kal ku la cją, ob li cze nia mi sta tycz ny mi etc. W tej sy tu acji zwró -
co no się do mnie z pro po zy cją po kie ro wa nia fir mą. W stycz niu 1998 r. ob -
ją łem funk cję pre ze sa i za czą łem ją prze kształ cać w fir mę usłu go wą ofe ru -
ją cą sze ro ko ro zu mia ne mu pol skie mu prze my sło wi bu do wę rusz to wań, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem bran ży elek tro ener ge tycz nej, naj le piej mi
zna nej.

No wa stra te gia przy nio sła szyb ko efek ty. Za czę ło się od ma łych kon trak -
tów, jed nak już la tem 1998 r. re ali zo wano du że zle ce nie dla Elek trow ni Że -
rań i du ży kon trakt – rusz to wa nia dla in sta la cji od siar cza nia spa lin re ali zo -
wa nych przez Ra fa ko w Elek trow ni Beł cha tów. Na stą pi ły ko lej ne zle ce nia,
któ rych do chwi li obec nej by ło bar dzo wie le.

W 2006 r. na stą pi ła zmia na na zwy fir my na Thys sen Krupp Xe rvon Pol -
ska Sp. z o.o. (udzia ły Ener go mon ta żu zo sta ły prze ję te przez stro nę nie -
miec ką) i je dy nym jej wła ści cie lem stał się Thys sen Krupp Xe rvon GmbH.
Jest on czę ścią jed ne go z naj więk szych w glo bal nej ska li kon cer nów prze -
my sło wych Thys sen Krupp AG, zaj mu ją cy się rusz to wa nia mi prze my sło -
wy mi i ele wa cyj ny mi. 

Cen tra la fir my znaj du je się w pod war szaw skim Pia secz nie, gdzie zlo ka -
li zo wa ny jest tak że od dział war szaw ski, a po zo sta łe od dzia ły re gio nal ne
funk cjo nu ją w Gdań sku, Beł cha to wie i na Gór nym Ślą sku. 

Ofer ta, czy li nie tyl ko rusz to wa nia

Fir ma za pew nia kom plek so we usłu gi w dzie dzi nie rusz to wań sto su jąc
sprzęt fir my Hünne beck GmbH, zna ko mi te go, z 80-let nią tra dy cją nie -
miec kie go pro du cen ta rusz to wań naj wyż szej świa to wej kla sy ta kich jak
Bo sta 70 (sze ro kość po de stu 70 cm, no śność 2 KN/m2), Bo sta 100 (sze ro -
kość po de stu 100 cm, 3 KN/m2) i Mo dex. Wy róż nia je ja kość, ela stycz ność,
uni wer sal ność i eko no micz ność za sto so wań. Po sia da ją wszyst kie ate sty
i do pusz cze nia obo wią zu ją ce w Unii Eu ro pej skiej – są zgod ne z nor ma mi
i prze pi sa mi bez pie czeń stwa. 

A za tem ofer ta Thys sen Krupp Xe rvon Pol ska obej mu je:
•mon taż i de mon taż sys te mo wych rusz to wań fir my Hünne beck,
• wy na jem rusz to wań sys te mów Bo sta 70, Bo sta 100 i rusz to wań mo -

du ło wych Mo dex,
• bu do wę rusz to wań nie ty po wych wi szą cych, wi szą cych prze jezd nych

i rusz to wań na kon so lach, a tak że za da szeń i hal tym cza so wych oraz
rusz to wań no śnych, 
•mon taż i de mon taż izo la cji ter micz nych,
• pro jek to wa nie kom pu te ro we łącz nie z ob li cze nia mi sta tycz no -wy -

trzy ma ło ścio wy mi i do radz two tech nicz ne,
• kom plek so wą do sta wę na plac bu do wy (trans port, lo gi sty ka, skła do -

wa nie),
• fa cho wy od biór wy ko ny wa nych prac i sta łą, bie żą cą kon tro lę ich

na bu do wie,
• wy kwa li fi ko wa ny per so nel tech nicz ny,
• atrak cyj ne wa run ki fi nan so wo -han dlo we.

– Wiel ką za le tą sto so wa nych przez nas sys te mów mo du ło wych MO DEX
jest to, iż wę zeł w któ rym się sku pia ją si ły prze no si o ok. 20 proc. więk sze
ob cią że nia (do 12 KN), niż in ne sys te my (w gra ni cach 9 KN) – za pew nia
pre zes Biń kow ski. – Dzię ki te mu jest bar dziej bez piecz ny. Ele men ty rusz to -
wań są so lid nie wy ko na ne, od por ne na szyb ką de gra da cję na bu do wie.
Cza sem spa da pod czas prac ja kiś cięż ki ele ment, ude rza w rusz to wa nie,
ono to wy trzy mu je, mo że coś się wy giąć, uszko dzić, ale się nie za wa li, sło -
wem za cho wa sta bil ność. Ich atu tem jest też szyb kość mon ta żu. Nasz naj -
więk szy kon ku rent ofe ru je sys te my lżej sze, wy ma ga ją ce mniej sze go od na -
szych wy sił ku przy mon ta żu, któ re przy du żym ob cią że niu mo gą od kształ -
cać się. Nie mniej są wy ko na ne z bar dzo do brych ma te ria łów. Do klien ta
na le ży wy bór: czy wo li lżej szy mon taż czy bar dziej sta bil ną kon struk cję.

Wszyst kie sys te my rusz to wań Hünne beck po sia da ją pol ski Cer ty fi kat
Bez pie czeń stwa „B” wy da ny przez In sty tut Me cha ni za cji Budownictwa
i Gór nic twa Skal ne go (ba da niu pod da ny jest za rów no ca ły sys tem jak i je -
go ele men ty) oraz uak tu al nia ny, w wy ni ku re gu lar nych ba dań, Cer ty fi kat
Nie miec kie go In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej z sie dzi bą w Ber li nie.

Thys sen Krupp Xe rvon Pol ska nie sprze da je rusz to wań i nie ofe ru je
w za sa dzie sa me go ich wy naj mu. Zda rza się to spo ra dycz nie w przy pad ku
wą skie go gro na sta łych klien tów (np. da na fir ma po trze bu je kil ka tys. mkw
dla prze pro wa dze nia, we wła snym za kre sie, prac re mon to wych). Spół ka
po stę pu je zgod nie z za sa da mi prak ty ko wa ny mi w kra jach za chod nich,
w któ rych tyl ko wy spe cja li zo wa ne fir my sta wia ją rusz to wa nia w za kła dach
prze my sło wych. W wy ni ku ob ser wa cji i ana li zy ryn ku w 2006 r. fir ma roz -
sze rzy ła ofer tę o usłu gi z dzie dzi ny izo la cji ter micz nych.

– Bu do wa li śmy rusz to wa nia dla firm mon ta żo wo -izo la cyj nych; py ta no
nas czy sa mi nie mo gli by śmy wy ko ny wać izo la cji ter micz nych – wspo mi na
Ja cek Biń kow ski. – I tak w 2007 r. zre ali zo wa li śmy pierw szą umo wę obej -
mu ją cą obie usłu gi, w ko lej nym ro ku – na stęp ne. By ły to in sta la cje od siar -
cza nia w Elek tro cie płow ni Łódź, ko cioł w Elek tro cie płow ni Kiel ce i róż ne -
go ro dza ju zbior ni ki w Elek trow ni Pąt nów. Obec nie ta dzia łal ność sta no -
wi 10-15 proc. war to ści ob ro tów spół ki. W izo la cyj nym biz ne sie ist nie je lu -
ka do ty czą ca ma łych obiek tów w prze my śle che micz nym i ener ge ty ce. Po -
ten ta ci ryn ku usług izo la cyj nych nie są za zwy czaj za in te re so wa ni kon trak ta -
mi na 2-3 tys. mkw. We szli śmy w tę ni szę zgod nie z ży cze niem na sze go wła -
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ści cie la z tym więk szą oso bi stą sa tys fak cją, że mo je ko rze nie tkwią w tech -
ni ce izo la cyj nej, znam ją bar dzo do brze, wszak przed la ty pra co wa łem w tej
dzie dzi nie w Pol sce i Niem czech. Bę dzie my za tem roz wi ja li te łą czo ne usłu -
gi tak na po lu wy ko naw stwa jak i pro jek to wa nia, z uwzględ nie niem wszel -
kich wy ma ga nych ob li czeń sta tycz nych na szych kon struk cji. Dys po nu je my
nad zo rem, ma my ma szy ny i sprzęt oraz gru pę firm, któ re z na mi dziel nie
współ dzia ła ją. I co bo daj naj waż niej sze – po tra fi my do trzeć do klien ta. 
Elek trow nia Beł cha tów, czy li na co nas stać

Świet nym, nie ja ko mo de lo wym przy kła dem moż li wo ści Thys sen Krupp
Xe rvon Pol ska i jej po zy cji na na szym ryn ku jest udział w bu do wie wiel -
kiej in we sty cji ro dzi mej ener ge ty ki – Blo ku XIII, o mo cy 858 MW na pa -
ra me try nad kry tycz ne w Elek trow ni Beł cha tów. Re ali za to rem te go przed -
się wzię cia jest kon sor cjum Al stom Po wer Pol ska i Ra fa ko S.A.

– Wy gra li śmy prze targ na bu do wę rusz to wań dla wszyst kich firm bio rą -
cych udział w tej po tęż nej in we sty cji, czy li prócz Al sto mu i Ra fa ko dla
przed się biorstw z gru py mo sto sta li, ener go mon ta ży i firm izo la cyj nych
– in for mu je pre zes Biń kow ski. – Zgod nie z ży cze niem klien ta ob słu gu je my
ca ły kon trakt, po wsta nie oko ło 2,5 mln m3 rusz to wań. Mu szą być zgod ne
pa ra me try tech ni ki rusz to wań: sta ty ka i ob li cze nia, a ma te riał wi nien od -
po wia dać pol skiej nor mie, i śla dem ży cze nia klien ta, tak że nie miec kiej
DIN 4420. Co wię cej stan dar dy BHP wy ma ga ją, by śmy za trud ni li tam
na sta łe pra cow ni ka BHP. To przed się wzię cie re ali zo wa ne by ło przez ca ły
rok 2008, w obec nym ro ku na je sie ni i zi mą na stą pi szczyt prac, mie sięcz -
nie bę dzie bu do wa nych 100 tys. m3 rusz to wań przez 100 do 120 mon te rów.
Pra ce bę dą trwa ły bez prze rwy, wszak trze ba bę dzie za pew nić re ali za cję
prac mon ta żo wych, spa wal ni czych, ko tło wych, izo la cyj nych w bu dyn ku ko -
tłow ni i ma szy now ni.

Ja cek Biń kow ski nie ukry wa sa tys fak cji: Je den z dy rek to rów Al sto mu,
do świad czo ny me ne dżer bu dow nic twa, po wie dział – „da łem Xe rvo no wi
rusz to wa nia i mam pro blem z gło wy”. To wy raz praw dzi we go uzna nia zwa -
żyw szy, że nie raz pu blicz nie oznaj miał, iż „z ty mi fir ma mi rusz to wa nio wy -
mi mam na bu do wach wiecz ne pro ble my”. 

Thys sen Krupp Xe rvon Pol ska pro wa dzi tak że pra ce izo la cyj ne na te re -
nie bu do wy Blo ku XIII Elek trow ni Beł cha tów. 

Klien ci, czy li sze ro ka pa le ta branż

Fir ma ad re su je swą ofer tę do nie mal wszyst kich dzie dzin go spo dar ki.
Naj waż niej szym sek to rem kreu ją cym 70 proc. jej ob ro tów jest elek tro ener -
ge ty ka. Li sta klien tów jest rów nie dłu ga co im po nu ją ca, trud no wy mie nić
wszyst kich, wskaż my za tem na, obok już wspo mnia ne go Beł cha to wa, ta -
kich jak Elek trow nie Ko zie ni ce, Dol na Od ra, Ostro łę ka, Ła zi ska, Pąt nów,
Wrot ków -Lu blin czy Elek tro cie płow nie Że rań, Sie kier ki, Łódź, Kiel ce.
Spół ka ob słu gu je pol skie stocz nie (Gdań ska Stocz nia Re mon to wa, Stocz -

nia Ma ry nar ki Wo jen nej), ce men tow nie (Oża rów, Chełm, Ku ja wy), ko pal -
nie (Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Beł cha tów w Ro gow cu), ra fi ne rie (PKN
Or len, Gru pa Lo tos) i za kła dy kok sow ni cze (Kok sow nia Zdzie szo wi ce).
Wśród klu czo wych kon tra hen tów są Al stom Po wer, Ener go mon taż -Pół noc
War sza wa, Ener go mon taż-Po łu dnie.

– Nie jest nam ob ce bu dow nic two mo sto we (kon struk cje sta lo we czy żel -
be to we mu szą być chro nio ne, to też in sta lu je my pod wie szo ne rusz to wa nia,
po mo sty do ro bót pia skar skich i an ty ko ro zyj nych) i ogól ne (rusz to wa nia
do prac ele wa cyj nych i ter mo mo der ni za cyj nych bu dyn ków miesz kal nych,
apar ta men tow ców, ho te li, ko ścio łów, za byt ków) – za pew nia pre zes fir my.
– Pro jekt, do sta wa, mon taż i de mon taż rusz to wań do ty czył ta kich obiek tów,
by wy mie nić tyl ko sto łecz ne, jak Mu zeum Na ro do we, Ba zy li ka Św. Krzy ża,
Cen trum Han dlo we „Ar ka dia”, Am ba sa da Ka na dy, Ko men da Głów na Po -
li cji, sztucz ne lo do wi sko „Tor war”, biu ro wiec „Nor dic Park”, Za mek Kró -
lew ski i wie le in nych.

Ka dra, czy li naj więk szy skarb 

Sta łe za trud nie nie się ga 60–70 pra cow ni ków, na to miast 120–150 osób to
sta li współ pra cow ni cy wy wo dzą cy się z firm mon ter skich, ma łych spół ek
cy wil nych po wią za nych z Thys sen Krupp Xe rvon Pol ska sta ły mi umo wa -
mi, na wy łącz ność. Mon taż ma cha rak ter prac se zo no wych, naj wię cej ro -
bót przy pa da na okres od kwiet nia do li sto pa da, naj mniej zi mą.

– Naj więk szym ka pi ta łem fir my są lu dzie, któ rzy chcą dla niej pra co wać,
sil nie się z nią iden ty fi ku ją – mó wi pre zes Biń kow ski. – Ma my wie lu zdol -
nych, mło dych lu dzi, świet nych fa chow ców – in ży nie rów, han dlow ców, eko -
no mi stów, któ rzy po tra fią ro bić do bry biz nes, speł nić ocze ki wa nia klien ta
na ty le sku tecz nie, że do nas wra ca. Ko rzy sta my ze sta łe go do stę pu do no -
wo ści tech nicz nych i or ga ni za cyj nych ro dzą cych się w sie dzi bie kon cer nu,
na szej spół ki-mat ki. Na si in ży nie ro wie w opar ciu o wła sne opro gra mo wa -
nie li czą wy trzy ma łość i sta ty kę kon struk cji. Pro fe sjo nal nie dzia ła ją służ by
fi nan so we, dział pro mo cji i re kla my. Żad na in na fir ma mon ta żo wa nie mo -
że się po chwa lić wła sną gru pą al pi ni stów z upraw nie nia mi, dys po nu ją cych
od po wied nim sprzę tem – wi szą w sio deł kach na li nach, mo gą się do stać
tam, gdzie ni ko mu in ne mu to się nie uda, mo gą ewa ku ować znaj du ją ce go
się w nie bez pie czeń stwie pra cow ni ka. Sta le po sze rza my wie dzę na szych
pra cow ni ków, na ten cel nie ża łu je my środ ków – uczest ni czą w szko le niach
bu dow la nych, mon ter skich, BHP. Je ste śmy so lid ną, rze tel ną fir mą, pła ci my
w ter mi nie pra cow ni kom, re ali zu je my bez zwło ki wszel kie zo bo wią za nia fi -
nan so we – wo bec skar bu pań stwa, ZUS czy pod wy ko naw ców.

Obec na po zy cja,
czy li spoj rze nie w przy szłość

Udział fir my w pol skim ryn ku rusz to wań prze my sło wych wy no si 13
proc. i ma ten den cję wzro sto wą. Przed się bior stwo ce chu je wy so ka ren tow -
ność, osią ga ro sną ce z ro ku na rok zy ski. Nie daw no otrzy ma ło wy róż nie -
nie – „Rusz to wa nie ro ku 2007” – za ist ny maj stersz tyk czy li rusz to wa nie
wi szą ce pod ka na łem spa lin w Elek trow ni Beł cha tów, przy zna ne przez Pol -
ską Izbę Go spo dar czą Rusz to wań. 

– Mi sją Thys sen Krupp Xe rvon Pol ska jest być nie kwe stio no wa nym li de -
rem wy zna cza ją cym tem po roz wo ju w bran ży mon ta żu rusz to wań dla pol -
skie go prze my słu. Na każ dym eta pie na szych dzia łań sta ra my się speł nić
ocze ki wa nia tych, któ rzy nam za ufa li – de kla ru je Mi ro sław So ko łow ski,
dy rek tor ds. re ali za cji i mar ke tin gu. 

Fir ma jest przy go to wa na do re ali za cji zle ceń zwią za nych z bu do wą dróg
i au to strad (mo sty, wia duk ty, es ta ka dy) oraz rzą do wym pro gra mem mo der -
ni za cji pol skiej ener ge ty ki i bu do wy jej no wych mo cy. Zda niem pre ze sa
Biń kow skie go tę bran żę i pe tro che micz ną ce chu je obec nie ryn ko wa sta bil -
ność, fir my z nią zwią za ne po win ny prze trwać kry zys. Nie mniej w ostat -
nich mie sią cach po ja wi ły się pro ble my z płat no ścia mi. Pre zes Biń kow ski
mu siał pod pi sać bli sko 10 we zwań do za pła ty. – Du że fir my wy stę pu ją z po -
zy cji si ły – mó wi. Nie mniej fir ma ma do koń ca ro ku nie mal peł ny port fel
za mó wień. Mo gła by przy jąć jesz cze kil ka drob nych zle ceń, uzu peł nia ją -
cych re ali za cję wiel kich kon trak tów. Bo tak już w tym biz ne sie by wa, że
re la tyw nie ma łe, kil ku mie sięcz ne pra ce do mi nu ją, a wiel kie kon trak ty, jak
ten w Beł cha to wie, sta no wią per łę w ko ro nie. 

An drzej Uznań ski
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JA CEK BIŃ KOW SKI, Pre zes Za -
rzą du Thys sen Krupp Xe rvon
Pol ska Sp. z o.o. Ab sol went Wy -
dzia łu In ży nie rii Lą do wej Po li -
tech ni ki War szaw skiej i stu diów
po dy plo mo wych w dzie dzi nie
bu do wy elek trow ni ją dro wych.
Zwią za ny z pol ską ener ge ty ką
od po cząt ku swej dro gi za wo do -
wej, pra co wał w elek tro cie płow -
niach zlo ka li zo wa nych w War -
sza wie i jej oko li cach (Że rań,
Sie kier ki, Prusz ków), Cie płow ni
Wo la i Elek trow ni Ko zie ni ce. 

W la tach 1983–1997 uczest ni czył w re ali za cji kon trak tów w Niem czech
za war tych przez Przed się bior stwo Han dlu Za gra nicz ne go Elek trim
(pier wot nie ja ko kie row nik kon trak tu, a ostat nie sie dem lat w cha rak te -
rze sze fa ryn ku). Obej mo wa ły one izo la cje ter micz ne i ro bo ty rusz to wa -
nio we w licz nych elek trow niach ta kich jak Her ne, Nie de raußen, Han no -
ver, Frie mer dorf, Be xbach, Ham burg i in nych. Wy ko ny wał wie le prac
na rzecz ener ge ty ki nie miec kiej (kon cer ny RWE i STE AG).
W stycz niu 1998 ro ku ob jął sta no wi sko pre ze sa Za rzą du fir my Thys sen -
Krupp Xe rvon Pol ska Sp. z o. o., któ re peł ni do chwi li obec nej. Jest wi -
ce pre ze sem Pol skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań i pre ze sem Unii Eu -
ro pej skich Or ga ni za cji Rusz to wa nio wych.



P
ro fe sor Sta ni sław Ochę dusz ko był wy bit -nym uczo nym i prak ty kiem w dzie dzi nieter mo dy na mi ki, zna nym w kra ju i za gra -ni cą, o ogrom nym do rob ku w wy mia rzeteo re tycz nym, prak tycz nym i dy dak tycz nym.Świad czą o tym je go pra ce wy da ne w po sta ciksią żek, licz nych pu bli ka cji w róż nych cza so pi -smach na uko wych jak i na uko wo -tech nicz nychoraz wy kształ ce nie wie lu po ko leń kadr na uko -wych i tech nicz nych, któ re za si li ły wyż szeuczel nie, in sty tu ty na uko we i pol ski prze mysł.Wszyst ko za czę ło się na Pod kar pa ciu.Sta ni sław Ochę dusz ko uro dził się 29 kwiet -nia 1899 r. w Le sku k. Sa no ka w ro dzi nie na -uczy ciel skiej. Mat ka Gi ze la z Ostrósz ków by łado sko na łą wy cho waw czy nią i zwra ca ła du żąuwa gę na po stę py w szko le jej sy nów, a oj ciecktó ry rów nież był na uczy cie lem był też zna nymdzia ła czem spo łecz nym – peł niąc funk cję pre -ze sa To wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”,któ re pod trzy my wa ło du cha na ro do we go w spo -łe czeń stwie pol skim w Ga li cji. Jak pi sze pro fe -sor w swo ich wspo mnie niach, oj ciec je go wy -cho wał swo ich dwóch sy nów (je go i bra ta) su -ro wo, ale spra wie dli wie.Aby ogra ni czyć swo bo dę ich po stę po wa nia,umie ścił ich w bur sie uczniów gim na zjal nychw Sa no ku, gdzie zo sta li za pi sa ni do gim na zjum,mi mo że w Sa no ku miał dwie sio stry u któ rychchłop cy mo gli by za miesz kać. Ry gor w tej bur -sie był woj sko wy, do mia sta wol no by ło wy cho -dzić tyl ko za ze zwo le niem pre fek ta, któ rymwów czas był Ks. Dr Jó zef Drozd. Każ da sa labur sy mia ła swo je go cen zo ra. Do je go obo wiąz -ków na le ża ło dba nie o ład i po rzą dek w sa li. By -ły to po cząt ki sa mo rzą du uczniow skie go. W tejbur sie pro fe sor pia sto wał przez kil ka lat sta no -wi sko cen zo ra. Chy ba z te go okre su u pro fe so rapo wsta ło za mi ło wa nie do po rząd ku, so lid no ści

i po rząd nej sys te ma tycz nej pra cy, co ce cho wa łogo póź niej w ca łym je go ży ciu. W ro ku 1917w Sa no ku pro fe sor zda je ma tu rę a na stęp nie im -ma try ku lu je się na Wy dzia le Pra wa Uni wer sy te -tu im. Ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa I we Lwo wie,z moż li wo ścią prze by wa nia w Le sku. O stu dio -wa niu na Po li tech ni ce wów czas nie by ło mo wy,gdyż wte dy mu siał by za miesz kać z da la od Le -ska, a tam nie chyb nie wcie lo no by go do służ byw woj sku au striac kim.Ja ko stu dent pra wa zo stał za trud nio ny w Ko -mi sji Za sił ko wej (przy zna ją cej za sił ki ro dzi nomżoł nie rzy słu żą cych w woj sku) Sta ro stwa w Le -sku. W stycz niu 1919 ro ku, po roz pa dzie mo -nar chii au striac ko wę gier skiej, zo stał po wo ła nydo służ by woj sko wej w sa noc kim puł ku pie cho -ty Woj ska Pol skie go. Z puł ku w Sa no ku zo stałod ko men de ro wa ny do Prze my śla na kurs ofi ce -rów go spo dar czych. Po prze szko le niu otrzy małprzy dział na ofi ce ra pro wian to we go i do pie row mar cu 1921 ro ku zo stał zde mo bi li zo wa nyw stop niu pod po rucz ni ka. To stwo rzy ło moż li -wość roz po czę cia wy ma rzo nych stu diów wyż -szych na Po li tech ni ce Lwow skiej.
Studia na politechnice

Stu dia na Wy dzia le Me cha nicz nym na Po li -tech ni ce Lwow skiej po I woj nie świa to wej nieby ły ła twe. Brak by ło pod ręcz ni ków, cięż kiewa run ki by to we, ale za to był ogrom ny za pałmło dzie ży do na uki i wszel ka moż li wa po mocka dry dy dak tycz nej. W cza sie stu diów zwró ciłna nie go uwa gę pro fe sor Ro man Wit kie wiczkie row nik ka te dry Po mia rów Ma szy no wychi za ofe ro wał mu asy sten tu rę w tej ka te drze. Stu -dia te koń czy w ro ku 1928 z wy ni kiem bar dzodo brym i zo sta je awan so wa ny na sta no wi skoad iunk ta w ka te drze Teo rii Ma szyn Ciepl nych.Bar dzo do bra zna jo mość ję zy ka nie miec kie go(wy nie sio na z gim na zjum w Sa no ku, gdzie teżby ła obo wiąz ko wa Ła ci na i Gre ka), du ża pra co -wi tość oraz do bre wy ni ki w pra cy w ka te drzeza owo co wa ło tym, iż zo sta ło Pro fe so ro wi przy -zna ne sty pen dium z Fun du szu Kul tu ry Na ro do -wej (w la ta ch1929/30) i z Mi ni ster stwa Wy znańRe li gij nych oraz Oświe ce nia Pu blicz ne go (w la -tach 1930/31). To sty pen dium Pro fe sor wy ko -rzy stał stu diu jąc przez pół ro ku w Zu ry chuna Po li tech ni ce Związ ko wej oraz przez 1 ½ ro -ku na Wy dzia le Me cha nicz nym w ka te drze ter -mo dy na mi ki Po li tech ni ki Mo na chij skiej u pro -fe so ra Wil hel ma Nus sel ta.

Po byt w ka te drze u pro fe so ra W. Nus sel ta byłbar dzo owoc ny – mło dy ad iunkt zdą żył wy ko -nać pra cę dok tor ską, obro nić ją w 1931 ro kui uzy skać ty tuł dok to ra na uk tech nicz nych.Po po wro cie do kra ju dy plom ten mu siał no stry -fi ko wać, cze go do ko nał bez trud no ści i na Po li -tech ni ce Lwow skiej ob jął kie row nic two ka te dryteo rii ma szyn ciepl nych, ja ko za stęp ca pro fe so -ra. W ro ku 1936 ha bi li to wał się na Po li tech ni cena pod sta wie pra cy „Po miar Wy dat ku Sprę żar kiMe to dą Wy peł nie nia”, a w ro ku 1937 otrzy małno mi na cję na pro fe so ra nad zwy czaj ne go i kie -row ni ka ka te dry teo rii ma szyn ciepl nych.Kie ro wał tą ka te drą aż do ro ku 1941 (po za ję -ciu Lwo wa przez So wie tów w 1939 – był toLwow ski In sty tut Po li tech nicz ny). Po wkro cze -niu Niem ców do Lwo wa w ro ku 1941 i li kwi da -cji Po li tech ni ki pra co wał przez rok ja ko na uczy -ciel w szko le rze mieśl ni czej. To uchro ni ło goteż przed strasz nym mor dem pro fe so rów uczel -ni lwow skich, do ko na nym przez Niem cówi ura to wa ło mu ży cie.W ro ku 1942 za an ga żo wa no go w daw nej Po -li tech ni ce, któ ra otrzy ma ła na zwę Sta atli cheTech ni sche Fach kur se, gdzie wy kła dał ter mo -dy na mi kę, teo rię tur bin pa ro wych i mier nic twociepl ne. Tak pro fe sor prze trwał okres oku pa cjinie miec kiej aż do po now ne go wkro cze niawojsk ra dziec kich w 1944 ro ku. In sty tut Po li -tech nicz ny wzno wił swo ją dzia łal ność we Lwo -wie a pro fe sor otrzy mał no mi na cję – At tie statPro fie so ra po Ka fie drie „Tie pło tiech ni ka I Tier -mo di na mi ka” a wła dze ra dziec kie na ma wia ływszyst kich pol skich pro fe so rów aże by zło ży li„lo jal kę” i po zo sta li pra cow ni ka mi tej uczel ni.Pro fe sor na cze le z pro fe so rem Ro ber tem Sze -
wal skim od mó wi li pod pi sa nia przed ło żo nej imre zo lu cji i oświad czy li, że pra gną wy je chaćdo Pol ski. Wów czas zo sta ło usta lo ne, że wy jaz -dem pro fe so rów do Pol ski bę dzie zaj mo wał siępro fe sor R. Sze wal ski. W ten spo sób pro fe sorSta ni sław Ochę dusz ko w lip cu 1946 ro ku opu -ścił Lwów i przy był do Gli wic gdzie or ga ni zo -wa ła się Po li tech ni ka Ślą ska.Tu pro fe sor roz po czął z ogrom nym za pa łemwy tę żo ną pra cę nad bu do wą po wsta łej pod ko -niec 1945 r. po li tech ni ki. Je go wy sił ki i za an ga -żo wa nie zo sta ły do strze żo ne, bo już w stycz -niu 1947 ro ku otrzy mał ty tuł pro fe so ra zwy czaj -ne go z teo rii ma szyn ciepl nych. Pra ca przy or -ga ni za cji Po li tech ni ki Ślą skiej by ła wów czasnie zmier nie trud na – trze ba by ło za czy nać
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od ze ra, od po cząt ku, bo nie by ło ni cze go. Na le -ża ło usta lić ja kich in ży nie rów Pol ska naj bar -dziej po trze bu je, opra co wać pro gra my kształ ce -nia, zdo by wać ław ki, sza fy i in ny sprzęt, któ re -go nie by ło. By ła na to miast chęć mło dzie żydo zdo by wa nia wie dzy i za pał tych wy kła dow -ców, któ rzy się tu zna leź li aże by im tę wie dzęprze ka zać. Wa run ki ma te rial ne nie tyl ko mło -dzie ży, ale i wy kła dow ców by ły trud ne. Niktwów czas nie na rze kał, za to każ dy uczest nik te -go przed się wzię cia chciał dać z sie bie wszyst ko.Stu den ci nie mie li po mo cy na uko wych, nie by -ło la bo ra to riów, przy rzą dów a na wet bra ko wa łozwy kłe go pa pie ru do pi sa nia.
Szkoła profesora

Pierw szą pu bli ka cję w Gli wi cach z dzie dzi nyter mo dy na mi ki by ło tłu ma cze nie 2 ksią żek prof.W. Nus sel ta wy da ne przez Brat niak Po li tech ni kiŚlą skiej, co sta no wi ło ogrom ną po moc w stu dio -wa niu te go nie ła twe go przed mio tu. Pro fe sor S.Ochę dusz ko roz po czął jesz cze we Lwo wie opra -co wy wać książ kę na te mat teo rii ma szyn ciepl -nych, któ rą tu w Gli wi cach do pro wa dził do per -fek cji i uka za ło się 3-to mo we dzie ło p.t. „Teo riaMa szyn Ciepl nych” wy da ne przez P.W.T. To wy -daw nic two do dnia dzi siej sze go sta no wi je denz pod sta wo wych pod ręcz ni ków z za kre su ter mo -dy na mi ki. Ko rzy sta li z nie go za rów no stu den ciwy dzia łów tech nicz nych jak i in ży nie ro wie,kon struk to rzy, na ukow cy i ko rzy sta ją po dzieńdzi siej szy. Jak wy so ko oce nio ne zo sta ło to dzie -ło, świad czy przy zna nie Pro fe so ro wi za nie na -gro dy pań stwo wej I stop nia w dzie dzi nie na ukioraz na gro dy ho no ro wej wy daw nic twa. Po waż -ną po zy cję do na uki ter mo dy na mi ki sta no wi łarów nież wy da na przez PWN pra ca „Zbiór Za dańz Ter mo dy na mi ki Tech nicz nej”.War to przy to czyć tu taj opi nię o pra cy Pro fe -so ra Sta ni sła wa Ochę dusz ki na pi sa ną przez
Pro fe so ra dr hab. inż. Ro ber ta Sze wal skie go,człon ka Pol skiej Aka de mii Na uk, dy rek to ra In -sty tu tu Ma szyn Prze pły wo wych PAN w Gdań -sku „Pro fe sor Ochę dusz ko jest au to rem zna ko -mi te go 3-to mo we go pod ręcz ni ka „Teo ria Ma -szyn Ciepl nych” (1953–55), któ ry dzię ki ja sne -mu for mu ło wa niu za sad i dzię ki pięk nej i prze -ko ny wa ją cej in ter pre ta cji nie ła twych pro ble -mów ma szyn i urzą dzeń ciepl nych stał się pod -sta wą wy kształ ce nia in ży nier skie go licz nychrzesz ener ge ty ków pol skich. Kie ro wa na przezPro fe so ra ka te dra sta ła się ry chło ośrod kiempro mie niu ją cym na ca łą Pol skę. Gli wic ka szko -ła ter mo dy na mi ki, szko ła Pro fe so ra Ochę dusz kista ła się sy no ni mem rze tel ne go sys te mu na ucza -nia i pra cy na uko wej, opar te go na głę bo kiejzna jo mo ści pod staw teo re tycz nych i roz wi ja nejbo ga tej współ cze snej te ma ty ki tej dys cy pli ny.” Ze szko ły tej wy szli wy bit ni ter mo dy na mi cy,przy szli pro fe so ro wie m.in. Jan Szar gut, Wi -
told Oko ło -Ku łak, Jó zef Fol warcz ny, Je rzy
Gdu la i in ni.Oprócz wy mie nio ne go dzie ła Pro fe sor był au -to rem sze re gu in nych po waż nych po zy cji na uko -wych ta kich jak „Ter mo dy na mi ka Tech nicz na”,„Ter mo dy na mi ka Sto so wa na” czy pra ca na pi sa na

wspól nie z pro fe so rem Gun dla chem „Za sto so wa -nie Mię dzy na ro do we go Ukła du Jed no stek Miarw Ener ge ty ce Ciepl nej” (1966–68). Pro fe sor byłteż twór cą i pierw szym dzie ka nem no wo -po wo ła -ne go Wy dzia łu Me cha nicz no-Ener ge tycz ne gona Po li tech ni ce Ślą skiej w ro ku 1953. Oprócz kie -ro wa nia dwie ma ka te dra mi na Po li tech ni ce Ślą -skiej kie ro wał rów nież przez 3 la ta (1947–49) Ka -te drą Teo rii Ma szyn Ciepl nych na Po li tech ni ceWro cław skiej. Kie dy roz po czę ła się dys ku sjaw kra ju o po trze bie roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej,Pro fe sor w 1956 ro ku pod jął sta ra nia i utwo rzyłna Wy dzia le Me cha nicz no -Ener ge tycz nym spe -cjal ność Ener ge ty ka Ją dro wa, któ rej ce lem by łoprzy go to wa nie kadr dla tej dzie dzi ny ener ge ty ki,ja ka mia ła po wstać w Pol sce.Pro fe sor przez ca ły okres swo jej pra cy pi sałi pu bli ko wał sze reg ar ty ku łów na uko wychi tech nicz nych w pra sie kra jo wej i za gra nicz nej.Był pro mo to rem 16 dok to rów na uk tech nicz -nych oraz re cen zen tem nie zli czo nej ilo ści pracdok tor skich i ha bi li ta cyj nych. Był wspa nia łymdy dak ty kiem, wy kła dy miał za wsze przy go to -wa ne per fek cyj nie, wy kła dał bar dzo ja sno i zro -zu mia le, co po zwa la ło też stu den tom ro bić do -bre no tat ki – by ło to nie zmier nie waż ne w po -cząt ko wych la tach dzia ła nia Po li tech ni ki, po -nie waż brak by ło pod ręcz ni ków i in nych ma te -ria łów nie zbęd nych do stu diów.W ro ku 1956 po burz li wych zaj ściach po li -tycz nych w kra ju Se nat Po li tech ni ki Ślą skiejwy brał Pro fe so ra S. Ochę dusz ko na rek to ra tejPo li tech ni ki. By ły to do bre cza sy dla Po li tech ni -ki Ślą skiej – jej rek tor do sko na le kie ro wał uczel -nią, dba jąc o wy so ki po ziom dy dak tycz no -na -uko wy, o roz wój uczel ni i o roz wój kadr na uko -wych. Uczel nia po mi mo trud nych cza sów roz -bu do wy wa ła się i cie szy ła du żym au to ry te tem.W swo ich wspo mnie niach Pro fe sor na pi sał tako tym epi zo dzie: „Prak ty ka ad mi ni stra cyj naz cza sów I woj ny świa to wej przy da ła się. Dzia -łal ność mo ją w rek to ra cie naj le piej scha rak te ry -zo wał ów cze sny mi ni ster szkol nic twa wyż sze gona zy wa jąc ją „Oświe co ną Ty ra nią”.” Ze wzglę -du na stan zdro wia Pro fe sor nie przy jął pro po zy -cji by peł nić funk cję Rek to ra w dru giej ka den cji.Z mło dzie żą stu denc ką miał bar dzo do brykon takt i do sko na łe po ro zu mie nie. Mło dzieżaka de mic ka da rzy ła Pro fe so ra ogrom nym sza -cun kiem i sym pa tią, mi mo te go, że eg za min z ter -mo dy na mi ki by ło bar dzo trud no zdać. Pro fe sorsto so wał ta ką za sa dę – na eg za mi nie wol no by łopo słu gi wać się i no tat ka mi, i książ ką, ale przedewszyst kim trze ba by ło mieć otwar ty umysł i pra -wi dło wo sto so wać za sa dy po da wa ne w cza siewy kła dów. Sam Pro fe sor mi mo swej pryn cy pial -no ści i su ro wo ści z wy glą du, był bar dzo przy ja -zny i tak na pi sał w swo ich wspo mnie niach: „Sto -sun ki mo je z mło dzie żą by ły do bre za rów now cza sach mię dzy wo jen nych jak też i obec nych.Świad czy o tym de dy ka cja na ofia ro wa nej miksiąż ce „Wiel kie mu Przy ja cie lo wi mło dzie żyRek to ro wi Prof. dr inż. Sta ni sła wo wi Ochę dusz kow uzna niu za sług dla roz wo ju stu denc kiej kul tu ryw do wód wdzięcz no ści z oka zji X -le cia klu buSPI RA LA – Ra da Uczel nia na Stu den tów Pol -

skich Gli wi ce 22 paź dzier ni ka 1966 r.” Bar dzowy so ko ce nię so bie sło wa uzna nia mło dzie ży, któ -rej po świę ci łem wszyst kie me si ły i mo ją wie dzę.”Przez wie le lat Pro fe sor dzia łał ja ko czło nekCen tral nej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej dla sa mo -dziel nych pra cow ni ków na uki w Mi ni ster stwieSzkol nic twa Wyż sze go. Licz ne in sty tu cje na -uko we ta kie jak Ślą ski In sty tut Na uko wy, GJG,In sty tut Che micz nej Prze rób ki Wę gla, Za kładPAN do spraw GOP, Głów ny Urząd Miar i Ja ko -ści po wo ły wa ły Pro fe so ra do swo ich rad nad -zor czych przez wie le ka den cji. W In sty tu cieMa szyn Prze pły wo wych PAN w Gdań sku Pro -fe sor peł nił funk cję Prze wod ni czą ce go Ra dyNa uko wej w cią gu wie lu lat.Za szcze gól ne osią gnię cia w dzie dzi nie dy -dak tycz no-wy cho waw czej, or ga ni za cję pro ce sudy dak tycz ne go oraz prac zwią za nych z kształ -ce niem mło dej ka dry na uko wej Pro fe sor otrzy -mał in dy wi du al ną na gro dę I stop nia Mi ni straSzkol nic twa Wyż sze go w 1963 r.W ro ku 1960 zo stał wy bra ny człon kiem ko re -spon den tem Pol skiej Aka de mii Na uk.Za wy bit ne za słu gi na po lu na uki i dy dak ty kiPro fe sor zo stał od zna czo ny Krzy żem Ko man -dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.W ro ku 1968 prze szedł na eme ry tu rę, ale nieza prze stał dzia łal no ści na uko wej. Z tej oka zjije go ma cie rzy sta uczel nia Po li tech ni ka Ślą skaob da rzy ła go ty tu łem dok to ra ho no ris cau sa.Nie ste ty w rok póź niej tj. 16 grud nia 1969 ro -ku Pro fe sor zmarł na gle (na atak ser ca) w Gli wi -cach, w do mu i zo stał po cho wa ny na Cmen ta rzuLi po wym. Jak du żym sza cun kiem cie szył sięPro fe sor wśród swo ich wy cho wan ków i pra -cow ni ków na uko wych świad czy to, że Sto wa -rzy sze nie Wy cho wan ków Wy dzia łu Me cha -nicz no -Ener ge tycz ne go Po li tech ni ki Ślą skiejusta no wi ło 10 ma ja 1997 ro ku wy róż nie nie ho -no ro we – Me dal im. Pro fe so ra Sta ni sła wa
Ochę dusz ki, któ ry spe cjal nie po wo ła na ka pi -
tu ła przy zna je ab sol wen tom Wy dzia łu za wy -
bit ne osią gnię cia na uko we i za wo do we na po -
lu ter mo dy na mi ki sto so wa nej.
Wy ko rzy sta ne ma te ria ły:Oso bi ste wspo mnie nia Pro fe so ra Sta ni sła waOchę dusz ko pt. „Rzut okiem wstecz” opu bli -ko wa ne w Ze szy tach Na uko wych Po li tech ni -ki Ślą skiej z. 108.Książ ka pt. „Po li tech ni ka Lwow ska 1844–1945”pod re dak cją Pro fe so ra dr inż. Ro ber ta Sze -wal skie go wy da na przez Wy daw nic two Po li -tech ni ki Wro cław skiej w 1993 r.Ma te ria ły z ju bi le uszo we go zjaz du wy cho wan -ków Wy dzia łu Me cha nicz no -Ener ge tycz ne -go zor ga ni zo wa ne go z oka zji 100 rocz ni cyuro dzin Pro fe so ra Sta ni sła wa Ochę dusz koi Ta de usza Ho ble ra w dniach 24–25 wrze -śnia 1999 ro ku, w tym bio gra fię Pro fe so raOchę dusz ki opra co wa ną przez p. Jó ze faSzym czy ka.

Mgr inż. Lu dwik Pin koAb sol went Wy dzia łu Elek trycz ne goPo li tech ni ki Ślą skiej, słu chacz wy kła dówPro fe so ra z ter mo dy na mi ki w la tach 1951–52.
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D
ok tor ho no ris cau sa Po li tech ni kiŁódz kiej, czło nek ho no ro wy SEPoraz PTE TiS prof. dr hab. inż. Mi -chał Ja błoń ski to po stać szcze gól -nie za słu żo na dla dzie jów pol skiej elek tro -ener ge ty ki.Mi chał Ja błoń ski uro dził się 1 grud nia1920 r. w Lu bli nie w ro dzi nie in te li genc kiej.Po prze nie sie niu się ro dzi ny do War sza wyukoń czył IV Hu ma ni stycz ne Gim na zjumi Li ceum im. A. Mic kie wi cza. Po ma tu rzew 1938 r. skie ro wa ny jest do Szko ły Pod -cho rą żych Łącz no ści w Ze grzu (Kom pa niaŁącz no ści Pie cho ty), któ rą koń czy ja ko pry -mus (za co zo sta je na gro dzo ny ho no ro wąsza blą przez ko men dan ta szko ły). We wrze -śniu 1939 r. ja ko pod cho rą ży re zer wy w 36Puł ku Pie cho ty im. Le gii Aka de mic kiej (Ar -mia Łódź), prze cho dzi szlak bo jo wy odWie lu nia do twier dzy Mo dlin. Po ka pi tu la -cji twier dzy mo dliń skiej i War sza wy tra fiado nie wo li (Dział do wo). Uwol nio ny z obo -zu po dej mu je dzia łal ność kon spi ra cyj nąw Sza rych Sze re gów. Ale przy szła wol -na Pol ska po trze bu je lu dzi nie tyl ko od waż -nych, ale i mą drych. Roz po czy na na ukęw Pań stwo wej Wyż szej Szko le Tech nicz nej(PWST) w War sza wie, bę dą cej fak tycz niena dal Po li tech ni ką War szaw ską, tyl kow kon spi ra cji. Stu dio wał, m.in. z póź niej -szy mi pro fe so ra mi: Ta de uszem Śli wiń skim,Wła dy sła wem Peł czew skim (1917–2006)i Ta de uszem Ko te rem (1919–1955).M. Ja błoń ski (ps. Zyg munt) w cza sie po -wsta nia war szaw skie go za pew niał łącz nośćna Pra dze. Po wsta nie koń czy się dla nie goro dzin ną tra ge dią: gi ną je go sio stra – Te re sa

oraz oj ciec Fe li cjan, urzęd nik ma gi stra tu,współ pra cow nik pre zy den ta Ste fa na Sta -rzyń skie go. W czerw cu 1945 ro ku ko rzy sta z pro po zy -cji prof. Wi tol da Iwasz kie wi cza i prze no sisię do Ło dzi, gdzie kon ty nu uje stu dia w no -wo pow sta ją cej Po li tech ni ce Łódz kiej.W trak cie stu diów był pre ze sem Stu denc kie -go Ko ła Elek try ków. Jesz cze przed ukoń cze -niem stu diów zo sta je młod szym asy sten temprof. W. Iwasz kie wi cza w Ka te drze Mier nic -twa Elek trycz ne go na Wy dzia le Elek trycz -nym PŁ. Ja ko ab sol went PŁ w ro ku aka de -mic kim 1946/47 zo stał za trud nio ny w ka te -drze ma szyn elek trycz nych i trans for ma to -rów, prze kształ co nej z bie giem lat w In sty -tut, w któ rym pra co wał aż do eme ry tu ry.W 1954 r. uzy skał sto pień kan dy da ta na -uk rów no waż ny stop nio wi dok to ra. Pa sjo -no wa ła go dy dak ty ka i or ga ni za cja la bo ra to -riów. W la tach 1948–51 pod jął do dat ko wopra cę w Fa bry ce Trans for ma to rów M. 3 2w Ło dzi ja ko sa mo dziel ny kon struk tor i szefdzia łu re mon tów. W Fa bry ce Trans for ma to -rów wy ka zu je się ta len ta mi or ga ni za cyj -nymi i for mu je gru pę la bo ra to ryj no -ba daw -czą, a gdy w Ło dzi po wsta je no wa Fa bry kaTrans for ma to rów „El ta”, ak tyw nie bie rzeudział w jej bu do wie. Pro jek tu je i do ko nu jeod bio ru i wdro że nia sta cji prób ma szy now -ni oraz in nych la bo ra to riów.Pra cu jąc na uczel ni nie prze rwa nie współ -pra co wał z prze my słem m.in. w Fa bry ceTrans for ma to rów EMIT w Ży chli nie, fa bry -ce Elek trod Wę glo wych w Ra ci bo rzu, Hu -cie War sza wa i in nych za kła dach prze my -sło wych.

Zdo by te w fa bry kach trans for ma to rówdo świad cze nie in ży nier skie oka zy wa ło siępo tem nie do prze ce nie nie w pra cy ba daw -czej, w któ rej kon cen tro wał się na za gad nie -niach zwią za nych z trans for ma to ra mi spe -cjal ny mi i prze kształt ni ka mi. Ja ko wy bit nyuczeń prof. Eu ge niu sza Je zier skie go,wkrót ce stał się Je go naj bliż szym współ pra -cow ni kiem, a póź niej kon ty nu ato rem Szko -ły swe go Mi strza. Na le ży pa mię tać, że bez pre ce den so waw hi sto rii roz bu do wa ener ge ty ki pol skiejnie zbęd na w ce lu re ali za cji za dań sto ją cychprzed prze my słem cięż kim skut ko wa łaogrom nym za po trze bo wa niem na trans for -ma to ry. Pod ję ty zo stał ogrom ny wy si łek na -ukow ców i in ży nie rów w ce lu spro sta niatym po trze bom w trud nej sy tu acji od bu do -wy wa ne go po znisz cze niach wo jen nychkra ju. Przo do wa ła w tym „łódz ka szko łatrans for ma to ro wa”, któ rej twór cą był prof.E. Je zier ski, a na stęp nie ak tyw nie roz wi jałprof. M. Ja błoń ski.W 1959 r. wy jeż dża do Sta nów Zjed no -czo nych, ja ko sty pen dy sta Uni wer sy te tuCor nell, a na stęp nie peł ni obo wiąz ki sta ży -sty w Fa bry ce Trans for ma to rów We stin g-ho use w Shra on. Po po wro cie do kra juw 1963 r. uzy sku je sto pień na uko wy dok to -ra ha bi li to wa ne go. Pięć lat póź niej zo sta jemia no wa ny pro fe so rem nad zwy czaj nym,a w 1977 r. zwy czaj nym. W tym cza sie ener -gicz nie roz wi ja dzie dzi nę prze kształt ni ków,pro wa dzi wła sne ba da nia i kie ru je pra ca midok tor ski mi. Bar dzo do bra zna jo mość ję zy -ków ob cych: an giel skie go, nie miec kie go,a zwłasz cza fran cu skie go uła twia mu na -wią zy wa nie kon tak tów na uko wych.W la tach 1969–1977 peł ni funk cję peł no -moc ni ka Rek to ra PŁ ds. współ pra cy z Uni -wer sy te tem w Stra thc ly de w Szko cji. Kon -tak ty z tą uczel nią owo cu ją nie tyl ko współ -pra ca na uko wą, ale rów nież ser decz ny mizwiąz ka mi przy jaź ni mię dzy Po la ka mii Szko ta mi. W 1977 r. je dzie do Sri Lan ki ja -ko eks pert UNE SCO. Prze dwa la ta wy kła -da w Uni wer sy te cie Mo ra tu wa w Co lom bo,wy ko nu je eks per ty zy dla prze my słu i ini cju -je bu do wę fa bry ki trans for ma to rów roz -dziel czych.W ro ku aka de mic kim 1983/84 wy jeż dżado Egip tu na Uni wer sy tet w Al.-Man su rze,a w na stęp nych la tach na wią zu je współ pra -cę z uczel nia mi fran cu ski mi w Lyon, Lil lei w Be thu ne. Wie lo stron na dzia łal ność na -
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uko wa i dy dak tycz na przy nio sła mu Na gro -dę Mia sta Ło dzi. Po ło wę tej na gro dy prze -zna czył w so li dar nym ge ście Związ ko wi Pi -sa rzy Pol skich.Z do rob ku pi śmien ni cze go prof. M. Ja -błoń skie go li czą ce go prze szło 90 po zy cjina le ży wy mie nić: książ kę „Ba da nia trans -for ma to rów w prze my śle i eks plo ata cji”,tłu ma czo na na ję zyk wę gier ski, roz dział„Trans for ma to ry” w pod ręcz ni ku in ży nie raelek try ka (1944) oraz po waż ne pu bli ka cjena te mat trans for ma to rów prze kształt ni ko -wych, dła wi ków i ukła dów prze kształt ni ko -wych. Jed ną z ostat nich prac Pro fe so ra byłar ty kuł na te mat po wsta nia i roz wo ju fa bry -ki trans for ma to rów ener ge tycz nych w Ło -dzi, opu bli ko wa ny w 2005 r. w „Prze glą dzieElek tro tech nicz nym”, z oka zji 80-le cia pro -duk cji trans for ma to rów w Ło dzi.Au to ry tet prof. M. Ja błoń skie go spra wił,że był On wie lo let nim człon kiem Ko mi te tuElek tro tech ni ki Pol skiej Aka de mii Na uki człon kiem Sek cji Ma szyn Elek trycz nychi Trans for ma to rów. W 1992 r. prof. M. Ja -błoń ski prze szedł na eme ry tu rę. Na dal jed -nak uczest ni czył w or ga ni zo wa niu kon fe -ren cji i zjaz dów na uko wych i brał czyn nyudział w ży ciu to wa rzystw na uko wych i na -uko wo -dy dak tycz nych. Pro wa dził rów nieżza ję cia na Wy dzia le Stu diów Mię dzy na ro -do wych oraz Stu dium Pe da go gicz nym PŁ.Szcze gól nie in te re so wał się po stę pa mina uko wy mi młod szej ge ne ra cji pra cow ni -ków na uko wych In sty tu tu Ma szyn Elek -trycz nych i Trans for ma to rów PŁ. Pra ca dy -dak tycz na przy no si ła za wsze prof. M. Ja -błoń skie mu sa tys fak cję, gdyż znaj do wa łaogrom na uzna nie mło dzie ży aka de mic kiej.Peł nił, m.in. funk cję Pro dzie ka na Wy dzia łuElek trycz ne go do spraw stu denc kich i opie -ku na uczel nia ne go AZS -u. Pro fe sor miał nietyl ko du że zdol no ści lin gwi stycz ne, ale tak -że sze ro kie za in te re so wa nia hu ma ni stycz ne.Ra zem ze swo ją dru gą żo ną Mał go rza tą Go -lic ką (Je go pierw sza żo na Ha li na zmar ła)pi sze „Wy spę ser cu po dob ną” – ga wę dyo Cej lo nie (ATK 1985) oraz tłu ma czy z ję -zy ka fran cu skie go Pau la Drey fu sa „Sio stręEma nu elę”, (Ver bi num 1991 r.). W 1992 r.Eli tar ny Klub Śro do wi sko wy na da jeprof. M. Ja błoń skie mu ty tuł i god ność Pro -fe so ra Tut ki.Su cha en cy klo pe dycz na no ta jed nak ni -gdy nie przy bli ży swo iste go fe no me nuprof. M. Ja błoń skie go, tak do brze, jak lu -dzie, któ rzy go zna li. Prof. An drzej Kraw -czyk, dziś na uko wiec z du żym do rob kiem,pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Za sto so wańElek tro ma gne ty zmu, wie lo let ni pra cow nikZa kła du Ba dań Pod sta wo wych In sty tu tuElek tro tech ni ki, obec nie kie row nik Pra cow -ni Bio elek tro ma gne ty zmu Cen tral ne go In -sty tu tu Pra cy, vi si ting pro fes sor uni wer sy te -tu w Kio to, mó wi: 
„Z prof. Mi cha łem Ja błoń skim spo tka łem

się już na pierw szym ro ku stu diów

(1965/66), kie dy to gru pa stu den tów od by -
wa ją cych prak ty ki w fa bry ce EL TA w Ło dzi
zo sta ła włą czo na w sta ty sto wa nie w fil mie
o ba da niach pro wa dzo nych w ów cze snej
Ka te drze Ma szyn Elek trycz nych. Pa trzy łem
wte dy z po dzi wem na prof. Ja błoń skie go,
któ ry z wiel kim kunsz tem ak tor skim de mon -
stro wał pod sta wo we za sa dy elek tro ma gne -
ty zmu. I po tem, kie dy już by łem stu den tem
pro fe so ra, kie dy słu cha łem je go wy kła dów
na te mat ma szyn elek trycz nych mo głem
ko rzy stać z Je go wspa nia łych umie jęt no -
ści wy kła da nia. Wy kła dy pro fe so ra Ja błoń -
skie go by ły wspa nia łym po łą cze niem ak tor -
stwa, któ re go prób kę mo głem zo ba czyć ja ko
be anus oraz Je go wiel kiej wie dzy, któ rą
mo głem chło nąć już ja ko doj rza ły stu -
dent. I mo gę z ca łą pew no ścią okre ślić prof.
Ja błoń skie go ja ko te go, któ ry uczy nił mnie
„wy znaw cą” ma szyn i urzą dzeń elek trycz -
nych. Do dziś nie za po mnę jak opo wia dał
nam o krzy wej ma gne so wa nia i pra cy za jej
„ko la nem”, i o tym, że ma szy na elek trycz -
na „bu czy”, de mon stru jąc owo bu cze nie
ono ma to pe icz nie. 

W la tach po stu denc kich by łem bli sko pro -
fe so ra Ja błoń skie go, ja ko że sta łem się spe -
cja li stą od trans for ma to rów, a trans for ma -
tor, to by ła naj więk sza mi łość na uko wa Pro -
fe so ra. Po tem już ja ko dok to rant w In sty tu -
cie Ma szyn Elek trycz nych i Trans for ma to -
rów Po li tech ni ki Łódz kiej za wsze sta ra łem
się uchwy cić coś z Je go wy po wie dzi, prze jąć
tro chę z tej Je go umie jęt no ści tra fia nia
w isto tę pro ble mu w róż nych dys ku sjach na -
uko wych. 

Pro fe sor Mi chał Ja błoń ski był re cen zen -
tem mo je go dok to ra tu. Kie dy przy szedł czas
roz po czy na nia pro ce dur koń co wych oka za -
ło się, że nie ma jesz cze re cen zji prof. Ja -
błoń skie go. Był On wte dy w ja kichś „za wi -
ro wa niach or ga ni za cyj nych” i oka za ło się,
że nie po sia da eg zem pla rza mo jej pra cy
dok tor skiej. Po nie waż ko mi sja mia ła się ze -
brać la da dzień, Pro fe sor za pro sił mnie
do do mu z mo im eg zem pla rzem i roz po czę ło
się swo iste se mi na rium – jed no z naj bar -
dziej owoc nych w mo im ży ciu. Pro fe sor czy -
tał mo ją pra cę, bar dzo wni kli wie wy py ty wał
mnie o naj drob niej sze szcze gó ły, i w ten spo -
sób po kil ku go dzi nach po wsta ła re cen zja.
By ła to re cen zja do ty ka ją ca sa mej isto ty
rze czy mo ich ba dań dok tor skich, wska zu ją -
ca na ta kie im pli ka cje mo ich ba dań, któ -
rych... nie by łem w sta nie do strzec! Nie bę -
dę ukry wał, że te raz po la tach, kie dy sam pi -
szę re cen zję prac pro mo cyj nych czę sto
w pa mię ci przy wo łu ję swój „eg za min ży cio -
wy” i sta ram się wzo ru jąc się na tam tym
wy da rze niu do trzeć do isto ty pro ble mu. 

Przez ca łe la ta mo jej dzia łal no ści na uko -
wej czu łem, że je stem ob da rza ny sym pa tią,
za in te re so wa niem, a na wet, ośmie lę się to
po wie dzieć – przy jaź nią Pro fe so ra. Ostat nie
na sze spo tka nie mia ło miej sce kil ka lat te -
mu, pod czas wrę cza nia Pro fe so ro wi Ja błoń -

skie mu dok to ra tu ho no ris cau sa Po li tech ni -
ki Łódz kiej. Wte dy to, pod czas skła da nia
gra tu la cji, wrę czy łem Pro fe so ro wi swo ją
wy da ną wła śnie mo no gra fię na te mat ana li -
zy po la elek tro ma gne tycz ne go, któ rą przy jął
i po wie dział: jak do brze, że do sta łem tę
książ kę od Cie bie – przy da się mnie w mo ich
wy kła dach…Tak po wie dzieć mógł tyl ko
praw dzi wy na uko wy Mistrz. W ten spo sób
na sze wza jem ne ser decz ne re la cje za to czy ły
ko ło. Ogrom na szko da, że to już prze -
szłość”. Bli ski współ pra cow nik i przy ja ciel, pro -fe so ra Ja błoń skie go, pro fe sor Po li tech ni kiŁódz kiej, prze wod ni czą cy Ra dy Na uko wejIn sty tu tu Elek tro tech ni ki w War sza wie,prof. Ka zi mierz Za krzew ski wspo mi na: 

„Zdu mie wa ła nas za wsze Je go ży wot ność
i bły sko tli wość umy słu. Je go życz li wość
i przy ja zne po dej ście do lu dzi prze mie nia ły
się w sza cu nek, ja ki so bie za skar bił w cią gu
pra co wi te go ży cia i dzia łal no ści na uko wej
oraz dy dak tycz nej. W kwiet niu 2008 ro ku
przy wio złem z kon fe ren cji „Za rzą dza nie
Eks plo ata cją Trans for ma to rów”, któ ra od -
by ła się w Wi śle – Ja wor ni ku list z po zdro -
wie nia mi i ży cze nia mi zdro wia dla pro fe so -
ra, pod pi sa ny przez po nad stu uczest ni ków
im pre zy na uko wej, któ rej Pro fe sor kil ka lat
prze wod ni czył bę dąc w peł ni sił. List ten
prze czy ta łem pro fe so ro wi przez te le fon,
a by ła to nie ste ty na sza ostat nia roz mo wa.
Pro fe sor był rów nież przez wie le lat prze -
wod ni czą cym Ko mi te tu Na uko we go Kon fe -
ren cji „Trans for ma to ry Ener ge tycz ne i Spe -
cjal ne” (TE iS) or ga ni zo wa nej, co dwa la ta
w Ka zi mie rzu Dol nym nad Wi słą. Funk cje tę
peł nił per fek cyj nie, uczest ni cząc w dys ku -
sjach, pod su mo wu jąc ob ra dy, a tak że wy -
gła sza jąc wspa nia łe to a sty na spo tka niach
to wa rzy skich”.W ostat niej, VII edy cji kon fe ren cji TE iS– pro fe sor Mi chał Ja błoń ski był Ho no ro -wym Prze wod ni czą cym Ko mi te tu Na uko -we go – ale mi mo cho ro by bar dzo ży wo in -te re so wał się jej przy go to wa nia mi. Kon fe -ren cja pla no wa na by ła zgod nie z tra dy cjąna je sie ni. Pro fe sor zmarł po dłu giej cho ro -bie w dniu 17 ma ja 2008 r. Na kon fe ren cjiTE IS’2008 pa mięć o Nim, ja ko o wy bit nymna ukow cu uczczo no nie tyl ko mi nu tą ci szy.Prof. Ka zi mierz Za krzew ski wy gło siłwspo mnie nie o Zmar łym i przed sta wił Je godo ko na nia na po lu elek tro ener ge ty ki pod -czas spe cjal nej se sji.W mszy św. po grze bo wej, któ ra od by łasię 21 ma ja 2008 r. w ko ście le pw. Św. Te re -sy w Ło dzi, oraz w dal szych uro czy sto -ściach po grze bo wych na Cmen ta rzu Ko mu -nal nym – Do ły w Ło dzi, oprócz ro dzi ny,wzię li udział bar dzo licz nie Przy ja cie le,Współ pra cow ni cy i Ucznio wie śp. Mi cha łaJa błoń skie go. „Tra dy cja Łódz kiej Szko łyTrans for ma to ro wej” jest na dal kon ty nu -owa na przez Je go uczniów. Ma rek Biel ski
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M
a jąc na uwa dze obec nie ne go cjo -
wa ne re gu la cje w za kre sie prze pi -
sów do ty czą cych zin te gro wa ne go
za po bie ga nia za nie czysz cze niom

i ich kon tro li (IPPC) Izba Go spo dar cza
Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska
przy współ pra cy z To wa rzy stwem Go spo -
dar czym Pol skie Elek trow nie i Pol skim
To wa rzy stwem Elek tro cie płow ni Za wo -
do wych zor ga ni zo wa ła sym po zjum za -
mknię te (kon sul ta cje) do ty czą ce obec -
nych uwa run ko wań emi syj nych sto ją -
cych przed go spo dar ką Pol ski w świe tle
obo wią zu ją cych dy rek tyw UE.

Chcieliśmy aby zor ga ni zo wa ne sym po -
zjum by ło czę ścią dzia łań ener ge ty ki,
wspie ra ją cych pra ce przed sta wi cie li Rzą du

w za kre sie nie zwy kle istot nych dla pol skiej
go spo dar ki re gu la cji śro do wi sko wych,
zna czą co rzu tu ją cych na we wnętrz ne bez -
pie czeń stwo ener ge tycz ne, per spek ty wy
roz wo ju oraz wy peł nia nie zo bo wią zań
emi syj nych w od nie sie niu do pod sta wo -
wych za nie czysz czeń.

Spo tka nie od by ło się w In sty tu cie Tech -
ni ki Ciepl nej Po li tech ni ki War szaw skiej
w dniu 29.01.2009 r. i mia ło cha rak ter za -
mknię tych kon sul ta cji oraz swo bod nej wy -
mia ny po glą dów. 

Re fe ra ty wy gło si li oraz po pro wa dzi li
dys ku sję: 
• dru gi se kre tarz Sta łe go Przed sta wi ciel -

stwa Rzecz po spo li tej Pol skiej przy Unii
Eu ro pej skiej w Bruk se li Olaf Kop czyń ski

• oraz Prof. dr hab. inż. Ja nusz Le wan -
dow ski – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki
Ciepl nej Po li tech ni ki War szaw skiej.
Po nad to do dys ku sji za pro si li śmy przed -

sta wi cie li rzą du: 
•Mi ni ster J. Strze lec -Ło bo dziń ską z Mi -

ni ster stwa Go spo dar ki, 
•Mi ni stra Ber nar da Błasz czy ka z Mi ni -

ster stwa Śro do wi ska,
•Mi ni stra Pio tra Se ra fi na z Urzę du Ko -

mi te tu In te gra cji Eu ro pej skiej
oraz in nych przed sta wi cie li rzą du.

Wnio ski z tej dys ku sji bę dą po moc ne Sta -
łe mu Przed sta wi ciel stwu RP przy UE przy
ne go cjo wa niu prze pi sów wy ko naw czych
do dy rek tyw UE wy ne go cjo wa nych przy
Pa kie cie Kli ma tycz nym przez pol ski rząd.

Obecne uwarunkowania emisyjne
stojące przed gospodarką Polski

w świetle obowiązujących dyrektyw UE

Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska w I półroczu 2009 r.

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

L.p. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 29.01.2009 Seminarium nt.ochrony powietrza w świetle Warszawa IGEiOŚ przy współpracy 
obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej Ambasady RP w Brukseli 

2 3.03.2009 IX Konferencja „Ocena zasobów do produkcji energii Targi Kielce IGEiOŚ wspólnie z Targi Kielce
odnawialnej” Sp.z o.o.

3 3–5.03.2009 Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2009 Targi Kielce Stoisko kolektywne – IGEiOŚ

4 11–13.03.2009 V Konferencja pt. „Przyszłość energetyki polskiej Zakopane – WDW Kościelisko IGEiOŚ
na węglu i gazie”

5 kwiecień Konferencja pt. „Inwestycje w polskich elektrowniach El. Łagisza IGEiOŚ przy współpracy 
i elektrociepłowniach zawodowych” z El. Łagisza

6 kwiecień Konferencja nt. ochrony własności przemysłowej IGEiOŚ przy współpracy 
i intelektualnej Alstom Power

7 20.05.2009 Konferencja towarzysząca targom Poznań IGEiOŚ
EXPOPOWER 2009

8 19–21.05.2009 Międzynarodowe Targi Energetyki Poznań Stoisko kolektywne – IGEiOŚ
EXPOPOWER 2009

9 28.05.2009 III Ogólnopolska konferencja „Polska Warszawa IGEiOŚ przy współpracy ze
elektroenergetyka – realia – problemy – dylematy” Stowarzyszeniem Polskich

Energetyków

10 2.06.2009 Konferencja pt. „Strategiczne wyzwania dla branży Warszawa IGEiOŚ przy współpracy 
energetycznej – potencjał ludzki w okresie zmian” z Hay Group

11 czerwiec 2009 XVII Walne Zgromadzenie Członków IGEiOŚ Warszawa IGEiOŚ

12 czerwiec 2009 Konferencja pt. „Unifikacja budowy nowych bloków Racibórz – Rafako S.A. IGEiOŚ przy współpracy 
energetycznych w Polsce” z Rafako S.A.



W go spo dar ce pań stwa co raz więk sze gozna cze nia na bie ra czyn nik zmniej sze nia jejener go chłon no ści, w sek to rze ener ge tycz -nym do ty czy to za rów no strat tech nicz -nych, nie le gal ne go po bo ru ener gii, jaki opty ma li za cji kosz tów sta łych sys te mu(dzię ki m.in. świa do me mu go spo da ro wa -niu mo cą przez od bior ców), jak też ob ni że -niu wy ma ga ne go po zio mu re zer wy wi ru ją -cej. W kon tekst no we go ho ry zon tu roz wo -ju ryn ku ener gii moc no wpi su je się pro ble -ma ty ka zwią za na z tzw. „po mia rem in te li -
gent nym”. Nic dziw ne go, iż du żym za in -te re so wa niem nie tyl ko przed sta wi cie li za -kła dów ener ge tycz nych cie szy ła się kon fe -ren cja „Zdal ny po miar ener gii elek trycz -
nej – ele men tem roz wo ju Ryn ku Ener -
gii”, ja ka od by ła się w dn. 20-21.01. br.w sa lach kon fe ren cyj nych Ho te lu Mar riottw War sza wie. Jej or ga ni za to rem by ła fir ma
Ener gy Ma na ge ment and Con se rva tion
Agen cy S.A. Otwar cia kon fe ren cji do ko nał
mgr inż. Zbi gniew Bic ki, pre zes Za rzą duEM&CA S.A.Pierw szym re fe rent dr inż. To masz Ko -
wa lak, dy rek tor De par ta men tu Ta ryf Urzę -du Re gu la cji Ener ge ty ki omó wił za gad nie -nia do stę pu do in for ma cji o po mia rachener gii elek trycz nej i przed sta wił pro ble -ma ty kę im ple men ta cji urzą dzeń zdal ne good czy tu, a tak że ko rzy ści tech nicz ne wy ni -ka ją ce z wdro że nia te go sys te mu. Ure gu lo -wa nia le gi sla cyj ne na tle pra wo daw stwaunij ne go to te mat wy stą pie nia mgr To ma -
sza Dą brow skie go, za stęp cy dy rek to raDe par ta men tu Ener ge ty ki Mi ni ster stwaGo spo dar ki. Prze glą du roz wią zań tech no -lo gicz nych pod ką tem ich przy dat no ścido trans mi sji da nych licz ni ko wych do ko -na li pa no wie: mgr inż. Hen ryk Gier szal
(ITT) i mgr inż. Mi ro sław De ren gow ski
PTPi REE. Ostat nim re fe ren tem w pierw -szym dniu kon fe ren cji był przed sta wi cielPGE Dys try bu cja Łódź, dr inż. Adam Ol -
szew ski. W swo im re fe ra cie skon cen tro wałsię na omó wie niu wa lo rów ope ra tor skichna rzę dzi do po mia ru ener gii, jak też spo -dzie wa nych trud no ści im ple men ta cyj nychwi dzia nych od stro ny OSD. Do tych ostat -nich za li czył kwe stie kosz tów zwią za nychz wdro że niem in no wa cyj nych tech no lo gii.Sce na riu sze wdro że nia sys te mów AMMza leż ne są od ter mi nów wdro że nia. Sza cu -je się, iż jest to kwe stia naj bliż szych pię ciulat, choć są i in ne sce na riu sze, mó wią ce, iżczas po trzeb ny na upo wszech nie nie ww.tech no lo gii mo że wy nieść na wet lat pięt na -ście.

Dru gi dzień kon fe ren cji tym róż nił sięod po przed nie go, iż re fe ren ta mi by li przed -sta wi cie le pro du cen tów sys te mów AMMdo zdal ne go od czy ty wa nia me diów. Pre -kur so rem i li de rem te go ty pu in no wa cyj -nych roz wią zań nie tyl ko na te re nie Pol skijest Gru pa APA TOR S.A. Tej fir mie przy -pa dło w udzia le za in au gu ro wa nie dru gie godnia ob rad. Au to ra mi re fe ra tu „Za awan so -
wa ny sys tem zdal ne go od czy tu i za rzą -
dza nia ukła da mi po mia ro wy mi AMR -
sys tem Apa tor, ja ko na rzę dzia wspie ra -
ją ce po li ty kę zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Przy kła dy wdro żeń w Pol sce” by li mgr
inż. To masz Ha bry ka i mgr inż. Je rzy
Kuś. Zin te gro wa ny sys te mu AMR Apa tor–jest funk cjo nal ny, otwar ty, ska lo wa nyi bez piecz ny. Sie cio wa In for ma cja Po mia -ro wo -Od czy to wa bę dą ca ele men tem sys te -mu SID (Sys tem In for ma cji o Dys try bu cji)słu ży do ko lek cjo no wa nia, za rzą dza nia,prze twa rza nia i ana li zy da nych po mia ro -wo -od czy to wych. Sys tem w swej war stwiein for ma tycz no -ana li tycz nej jest też do -brym na rzę dziem do wspo ma ga nia m.in.okre śle nia wa run ków przy łą cze nio wych.Z ko lei two rze nie do kład nych pro fi li klien -tów wpły wa na do kład ność ana liz i pre cy -zyj niej sze pro gno zo wa nie zu ży cia ener giii jed no cze śnie wy li cze nia nie do star czo nejener gii. Przed sta wio no pro jek ty AMR re -ali zo wa ne m.in. w Ho lan dii i Sło wa cji, jakteż – rów nież przez gru pę APA TOR m.in.w Ka to wi cach, Le gni cy, Ka li szu, Ostro wieWlkp., Ny sie, Szcze cin ku, Ju ra cie, Cha łu -pach, Kuź ni cy, Po zna niu, Prusz czu Gdań -skim i Ło dzi.Na stęp ne ca se stu dy za pre zen to wa ła fir -ma tMA TIC sys tems. Był to otwar ty sys -tem zdal ne go od czy tu i za rzą dza nia in fra -struk tu rą ener ge tycz ną AMR AD DAX– dwu stron na ko mu ni ka cja w tech no lo giiPLC na ni skim i śred nim na pię ciu. Jest tosys tem dzia ła ją cy za rów no w Eu ro pie, jaki w Bra zy lii, RPA, Zjed no czo nych Emi ra -tach Arab skich, In diach, In do ne zji, Ma le zjii No wej Ze lan dii. Przed sta wio no ar chi tek -tu rę sys te mu oraz je go struk tu rę tech nicz -ną. Przed sta wi cie le fir my twier dzi li, iż sys -tem jest nie za wod ny (100% kom plet no ścida nych), szyb ki (do 230 kbps), o da le kimza się gu (tj. do 5 km nie wy ma ga wzmoc -nień) i opła cal ny eko no micz nie.Fir ma Mi kro elek tro ni ka z Po zna niaprzed sta wi ła swój au tor ski Sys tem Wspo -ma ga nia Ope ra to ra Po mia rów – SYN DIS -- SWOP. Jest to kom pu te ro we opro gra mo -wa nie ty pu AMM ukie run ko wa ne na akwi -

zy cję da nych po mia ro wych, dia gno sty kęurzą dzeń i za rzą dza nie ni mi. Po da no przy -kła do we lo ka li za cje na ob sza rach wiej skich(trans mi sja PLC), a tak że oprócz trans mi sjira dio wej przy kła dy z ob sza ru miej skie goprzy uży ciu po łą czeń ka blo wych. Re fe rent
mgr inż. Ja cek Koź biel omó wił kwe stiead mi ni stro wa nia sys te mem oraz za sa dyzwią za ne z wdro że niem oraz ser wi semgwa ran cyj nym i po gwa ran cyj nym.Te ma tem wy stą pie nia mgr inż. Ar te -
miu sza Żesz czu ka z IN N SOFT sp. z o.o.by ło roz wią zy wa nie no wych za dań ob słu giryn ku de ta licz ne go na przy kła dzie wdro że -nia sys te mu SKO ME w wer sji de dy ko wa -nej dla Ope ra to ra Po mia rów w ENIONGT. S.A.

Mgr inż. Ma rek Kra ko wian i mgr inż.
Mar cin Ja siń ski z czę sto chow skie go Za -
kła du Elek tro nicz nych Urzą dzeń Po -
mia ro wych PO ZY TON S.A. za pre zen to -wa li m.in. LAP, czy li in te li gent ny licz nikdla „Ko wal skie go”. Je go mo du ło wa kon -struk cja po zwa la na ada pta cję licz ni kado sys te mu trans mi sji da nych roz li cze nio -wych (np. GSM, GPRS, PSTN, PLC). Jeston prze zna czo ny dla od bior ców V gru pyta ry fo wej i od bior ców, któ rzy za mie rza jąsko rzy stać z moż li wo ści swo bod ne go wy -bo ru do staw cy ener gii elek trycz nej.Fir my ISKA ME ECO, Po li tex oraz
Ener gia Pro. Po mia ry, wspól nie przed sta -wi ły Sys tem Au to ma tycz ne go Za rzą dza niaPo mia ra mi AMM. Na du żą ska lę ten sys -tem funk cjo nu je w Szwe cji i Fin lan dii.W Pol sce jest te sto wa ny w Sta cho wi cach,nie du żej wsi na Dol ny Ślą sku, nie da le koŚwid ni cy oraz Mal bor ku – Kra śnie wo.Pod czas pre zen ta cji sys te mu bez po śred niona sa li kon fe ren cyj nej od czy ty wa no ak tu -al ne da ne i oma wia no pra cę te go sys te mu.Pod su mo wa nia kon fe ren cyj nych ob raddo ko nał pre zes Za rzą du EM&CA S.A. Na -le ży do dać, iż wszy scy pre le gen ci otrzy my -wa li py ta nia od uczest ni ków. A o stop niu za -in te re so wa nia te ma ty ką po ru sza ną na kon -fe ren cji świad czy zna mien ny fakt. Do koń -ca jej dwu dnio wych ob rad fre kwen cja by -ła... stu pro cen to wa. Świad czy to na der wy -mow nie, że in no wa cyj ny te mat zdal ne gopo mia ru i mo ni to rin gu zu ży cia ener gii elek -trycz nej jest jed nym z istot nych za gad nieńwspół cze snej elek tro ener ge ty ki. Aby jed nakmo gła ona za słu żyć na mia no in no wa cyj nejpo win na jak naj szyb ciej im ple men to waćno wa tor skie roz wią za nia tech nicz ne. Ta kie,o ja kich wła śnie mó wio no na kon fe ren cji.

Ma rek Biel ski
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W
po sie dze niu uczest ni czy ło 12człon ków Za rzą du oraz Prze wod -ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej Ma -
rian Bo sow ski, Dy rek tor Ge ne -ral ny Sła wo mir Kry stek, Z -ca Dy rek to raGe ne ral ne go Krzysz tof Sa dłow ski.Otwar cia po sie dze nia do ko nał pre zes

Da riusz Lu be ra. Pro to kół z ostat nie go po -sie dze nia Za rzą du z dnia 12 grud nia 2008 r.zo stał przy ję ty bez uwag w wy ni ku gło so -wa nia.Dy rek tor Ge ne ral ny S. Kry stek zre fe ro -wał wy nik fi nan so wy Izby za rok 2008.Na ujem ny wy nik fi nan so wy wpły nę ła zak -tu ali zo wa na na dzień 31.12.2008 r. wy ce -na jed nost ki fun du szu in we sty cyj ne go Pio -ne er Sta bil ne go Wzro stu – FIO, któ re go no -to wa nie znacz nie spa dło w sto sun kudo war to ści za ku pu. Wo kół tej nie ko rzyst nej sy tu acji fi nan -so wej wśród człon ków Za rzą du roz go rza -ła dys ku sja. Dy rek tor S. Kry stek za pro po -no wał, aby na chwi lę obec ną po zo sta wićw za so bach Izby jed nost ki fun du szu, po -nie waż ostat nie dni wy ka zu ją ten den cjęwzro sto wą i nie wy stę pu je za gro że niepłyn no ści fi nan so wej Izby. Jest za tem na -dzie ja, że w per spek ty wie dłu go ter mi no -wej fun dusz od bu du je swo ją war tośćsprzed kry zy su fi nan so we go. Dy rek torKry stek pod dał pod dys ku sję wa riantby 50% jed no stek fun du szu Pio ne er sprze -dać na tych miast. a po zo sta łe 50% w przy -pad ku dal szych spad ków ich war to ści.Swo je zda nie na te mat sprze da ży jed no -stek wy ra ża li ko lej no człon ko wie Za rzą duuza leż nia jąc de cy zję od te go, czy ist nie jepo trze ba, czy też nie, po kry cia bie żą cejdzia łal no ści Izby z uzy ska nych środ kówpie nięż nych. Zgod nie stwier dzo no, żez uwa gi na obec ną kry zy so wą sy tu acjęna ryn ku fi nan so wym na le ży wy bie rać je -dy nie bez piecz ne for my lo ko wa nia pie nię -dzy (lo ka ty, bo ny skar bo we, ob li ga cje pań -stwo we).Pre zes A. Ni zioł zgło sił wnio sek for mal -ny o roz strzy gnię cie kwe stii sprze da ży jed -no stek fun du szu, na to miast Pre zes W. Ró -
żac ki zgło sił pro po zy cję pod ję cia uchwa łykie run ko wej ma ją cej na ce lu ochro nę środ -ków pie nięż nych w przy szło ści, bo wiemza da niem sta tu to wym Izby nie jest dzia łal -ność za rob ko wa na ope ra cjach fi nan so -wych.Za rząd po do głęb nym za po zna niu się zestruk tu rą in we sty cyj ną fun du szu i opi nia miczłon ków pod jął jednomyślnie uchwa łę

o przy szłym lo ko wa niu środ ków pie nięż -nych je dy nie w bez piecz ne pa pie ry fi nan -so we (Uchwa ła nr 1/2009).Pre zes D. Lu be ra pod dał pod ba da nieopi nii każ de go z człon ków Za rzą du kwe -stię na tych mia sto wej sprze da ży przezBiu ro Izby po sia da nych jed no stek fun du -szu. Prze wa ża ły gło sy o za cho wa niu jed -no stek fun du szu (je śli roz wa ża ny jestkrót ki ho ry zont cza so wy), na to miastzgod nie stwier dzo no i za le co no Dy rek cjiBiu ra ob ser wo wa nie tren du i ewen tu al nezby cie jed no stek fun du szu w od po wied -nim mo men cie, w po ro zu mie niu z Pre zy -dium Za rzą du.Nad zwy czaj ne Wal ne Zgro ma dze nieCzłon ków IGE OŚ, któ re od by ło się 5 li sto -pa da 2008 r. od rzu ci ło pro po zy cję na li cza -nia skła dek człon kow skich od wiel ko ścisprze da ży. Po nie waż struk tu ra wła sno ścio -wa firm ener ge tycz nych ule ga cią głymzmia nom (kon so li da cje) Biu ro Izby opra -co wa ło pro po zy cję zmian wy so ko ści skła -dek w opar ciu o wskaź nik in fla cji i pod nie -sie nie kwo ty skład ki o 25% jej do tych cza -so wej war to ści. War tość ta uwzględ niawskaź ni ki in fla cyj ne od ro ku 2001, czy lida ty przy ję cia obo wią zu ją cej me to dy na li -cza nia wiel ko ści skła dek. Pre zes W. Ró żac ki pod kre ślił fakt, że roz -pię tość skła dek jest ogrom na (naj wyż szaskład ka jest nie mal że dwu dzie sto krot no ściąnaj niż szej). Ta ki roz rzut wy ni ka z hi sto -rycz ne go kształ to wa nia się struk tur or ga ni -za cyj nych firm ener ge tycz nych, dla te goobec nie po win no się zmi ni ma li zo wać tenroz rzut, wszak że isto tą Izby jest umoż li wia -nie spo tkań, roz mów, współ pra cy i pre zen -to wa nia na ze wnątrz firm człon kow skich.Ma ła fir ma ko rzy sta za tem z moż li wo ścikon tak tu go spo dar cze go w po dob ny spo sóbjak fir ma du ża. Dla te go też roz pię tość kwo -to wa nie po win na sta no wić tak sze ro kichprze dzia łów. W dal szej czę ści dys ku sji człon ko wieZa rzą du wy mie ni li zda nia co do spo so buna li cza nia skła dek.Pre zes A. Ni zioł pod kre ślił zna cze niekon so li da cji w sek to rze i firm spół ek -ma -tek, dla któ rych po win no sto so wać się wa -riant li cze nia skła dek człon kow skich„od przy cho du” a nie wg sta nu za trud nie -nia, któ re to spół ki ogra ni cza ją do mi ni -mum.Pre zes M. Ba biuch po twier dził tę kon -cep cję ba zu jąc rów nież na swo im do świad -cze niu w in nych or ga ni za cjach sa mo rzą do -

wych. Za ape lo wał do człon ków Za rzą duo prze my śle nie ko lej nych wa ria tów roz -wią zań te go pro ble mu. Pre zes L. Woj cie chow ski po parł for -mę na li cza nia skła dek człon kow skichuwzględ nia ją cą czyn nik in fla cji, gdyż wa -riant „przy cho do wy” to roz wią za nie zbytkon tro wer syj ne dla firm człon kow skich. Pre zes W. Ró żac ki po parł wer sję „przy -cho do wą” na li cza nia skła dek pre cy zu jąc jąo ka te go rię do cho du, a nie przy cho du.Dy rek tor M. Bo sow ski zwró cił uwa gęuczest ni kom dys ku sji, iż od wie lu lat przy -glą da jąc się bi lan so wi Izby, stwier dza, żewar tość skła dek nie jest do mi nu ją cą kwo tąw sto sun ku do przy cho dów z dzia łal no ści.Po pro sił człon ków Za rzą du o roz wa że niewa rian tu na li cza nia skła dek w opar ciuo wskaź nik in fla cji, roz po czy na jąc od ro -ku 2008, bo wiem ta kie roz wią za nie mia ło -by gwa ran cję ak cep ta cji przez Wal ne Zgro -ma dze nie Człon ków Izby. Pre zes M. Stru mił ło od no sząc się do po -wyż szej wy po wie dzi dy rek to ra Bo sow -skie go pod kre ślił fakt, iż na Wal nym Zgro -ma dze niu kwe stię spo so bów na li cza niaskła dek po win na przed sta wiać oso ba au to -ry ta tyw na.Pod su mo wu jąc dys ku sję Pre zes Da riuszLu be ra za wnio sko wał o po wo ła nie Ze spo -łu, któ ry wy pra cu je na ko lej ne po sie dze nieZa rzą du pro po zy cję zmian wy so ko ści skła -dek bio rąc pod uwa gę wszyst kie czyn ni kiwpły wa ją ce na jej wiel kość (struk tu rę or -ga ni za cyj ną firm, in fla cję, wiel kość przy -cho du). Wnio sek przy ję to jednomyślniei w skład w/w Ze spo łu po wo ła no na stę pu -ją ce oso by: Pre zes D. Lu be ra, Pre zes A. Ni -zioł, Pre zes W. Ró żac ki.Li stę firm do skre śle nia przy go to wa nąprzez Biu ro Izby ro ze sła no uprzed niodo wszyst kich człon ków Za rzą du. Sta no -wią ją spół ki, któ re od kil ku lat nie re gu lu -ją za le głych skła dek i nie re agu ją na wie lo -krot ne mo ni ty ze stro ny Izby Na wnio sek Dy rek to ra S. Kryst ka, któ rypro wa dzi roz mo wy ne go cja cyj ne z fir mąSie mens roz pa trzo no za łą czo ną li stę po mi -nąw szy tę fir mę. Za rząd, w wy ni ku sto sow nej uchwa ły(Uchwa ła nr 2/2009), do ko nał jed no myśl -nie skre śle nia firm za le ga ją cych z opła ta miskła dek człon kow skich. Pro gram dzia ła nia Za rzą du IGE OŚ na2009 r. ro ze sła no dro gą elek tro nicz ną doczłon ków Za rzą du. Pro gram dzia ła nia Za -rzą du na rok 2009 pod da no wni kli wej dys -
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ku sji. Wy ra żo no sze reg opi nii na je go te -mat.Pre zes J. Ra dul ski przed sta wił swo jąopi nię na te mat spad ku po zy cji lob bin go -wej Izby. Za uwa żył nie do sta tek in for ma cjilob bin go wych dla firm człon kow skichoraz wy ra ził oce nę spad ko wą po strze ga niaIzby ja ko rze tel ne go źró dła in for ma cji lob -bin go wej. Za bar dzo istot ną kwe stię uznałza war tość ja ko ścio wą punk tów pro gra mudzia ła nia Za rzą du, tzn spre cy zo wa niedzia łań, któ re do pro wa dzą do re ali za cji ce -lów.Pre zes W. Ró żac ki wy ra ził po par cie dlakry tycz nej oce ny po zy cji Izby. Wy ra ził pe -łen opty mizm co do oso by no we go Pre ze -sa, z któ rym wią żą się no we szan se na zdo -by cie wy so kiej po zy cji Izby. Dzia ła nia lob -bin go we po le ga ją na sze ro ko za kro jo nymPR i bu do wa niu ka pi ta łu re la cyj ne go, na le -ży za tem wy ko rzy stać do stęp do sze ro kie -go gre mium: wła dzy, kon tak tów za gra nicz -nych, me diów.Pre zes Z. Bic ki po parł sta no wi skoprzed mów cy pod kre śla jąc du żą nie chęćmi nio nej wła dzy do kon tak tów ze świa tembiz ne su. Za pro po no wał wy ko rzy sta nie po -lep sze nia sy tu acji w no wej ko ali cji rzą dzą -cej i zor ga ni zo wa nie spo tka nia przy naj -mniej z jed nym z mi ni strów tak by przy bli -żyć kon tak ty, na świe tlić pro ble my pol skie -go sek to ra ener ge tycz ne go i wy mie nić po -glą dy. Du żą na dzie ją na zor ga ni zo wa nieta kie go spo tka nia ob da rzył Pre ze sa D. Lu -be rę. Pre zes M. Ba biuch po twier dził po trze bęumoc nie nia po zy cji Izby w kon tak tachze wnętrz nych. Nie wąt pli wie no wą si łępo strze ga rów nież w oso bie Pre ze sa D.Lu be ry.Pre zes A. Ni zioł po dzie lił się swo imi do -świad cze nia mi z dzia łal no ści w in nych sto -wa rzy sze niach, w któ rych ogra ni czo nolicz bę człon ków za rzą du, a w to miej scepo wo ła no po za sta tu to we cia ło do rad czew po sta ci Ra dy zło żo nej z kom pe tent nychosób – przed sta wi cie li róż nych śro do wisk,eks per tów, na ukow ców, któ rzy dzia ła jąprzy za rzą dzie i ob ra du ją kil ka ra zy do ro -ku na kon kret ne te ma ty. Za su ge ro wał prze -nie sie nie po my słu na grunt IGE OŚ.Pre zes D. Lu be ra wy słu chaw szy opi niiczłon ków Za rzą du pod kre ślił, że punk typro gra mu na 2009 r. sta no wią ba zę wyj -ścio wą do opra co wa nia szcze gó ło we gopla nu dzia ła nia. Za pew nił, że prio ry te temw je go mi sji Pre ze sa Za rzą du IGE OŚ sta -nie się umoc nie nie po zy cji Izby w śro do wi -sku jej dzia ła nia.Pro jekt pre li mi na rza fi nan so we go Biu raIzby na rok 2009 za kła da przy cho dy i kosz -ty na po zio mie 1.710 tys. zł co da je wy nikfi nan so wy rów ny 0 zł. Za rząd za po znał sięz pre li mi na rzem i przy jął je go pro jekt.Po za po zna niu się z de kla ra cja mi i wy -słu cha niu pre zen ta cji za pro szo nych Pre ze -

sów firm i ich za stęp ców, Za rząd po sta no -wił jed no myśl nie przy jąć w po czet człon -ków Izby na stę pu ją ce fir my:
1. Be ta Soft Sp z o. o., Pl. Ko ściusz ki 9,41-902 By tom, re pre zen tan ci: Woj ciech

Kruk – Pre zes Za rzą du, Ma rek Du naj -
ski – Dy rek tor.

2. Emer son Pro cess Ma na ge ment Po wer
and Wa ter So lu tions Sp. z o. o., ul.Kon struk tor ska 11A, 02-673 War sza wa,re pre zen tan ci: An drzej Ko ba – Czło nekZa rzą du, Dy rek tor Tech nicz ny na Eu ro -pę, To masz Ko sik – Dy rek tor ds. Sprze -da ży.Usta lo no ter min ko lej ne go po sie dze niaZa rzą du na dzień 22 kwiet nia 2009 r.Utrzy ma no cha rak ter wy jaz do wych spo -tkań, któ re po zwa la ją na kon struk tyw nepra ce. Za rząd zo bo wią zał Biu ro Izbydo usta le nia szcze gó łów or ga ni za cyj nych. Dy rek tor S. Kry stek przed sta wił do ku -ment otrzy ma ny z Mi ni ster stwa Go spo dar -ki na te mat roz po czę tych do 31.12.2008 r.pro jek tów in we sty cyj nych w za kre sie wy -twa rza nia ener gii elek trycz nej w Pol sce.Li stę na le ży trak to wać ja ko wstęp ną. Biu roIzby pil nie ro ze śle do ku ment wszyst kimczłon kom Za rzą du dro gą elek tro nicz ną.Dy rek tor S. Kry stek po in for mo wałczłon ków Za rzą du, że Biu ro Izby jest w po -sia da niu naj now szej wer sji pro jek tu „Po li -

ty ki ener ge tycz nej Pol ski do 2030 r.”. Za -rząd zo bo wią zał Biu ro Izby do pil ne go ro -ze sła nia do ku men tu, dro gą elek tro nicz ną,wszyst kim człon kom Za rzą du, by mo gliza po znać się z je go tre ścią. Dy rek tor S.Kry stek przed sta wił rów nież kon cep cjępre zen ta cji tre ści „Po li ty ki…” przez Mi ni -ster stwo Go spo dar ki. Od po wie dzial -na za ten re sor to wy do ku ment Pa ni Mi ni -ster Jo an na Strze lec -Ło bo dziń ska pla nu -

je zor ga ni zo wać spo tka nia w 3 miej scachPol ski (Ka to wi ce, Kra ków, War sza wa)na wyż szych uczel niach, w ce lu przed sta -wie nia go to wych za ło żeń po li ty ki ener ge -tycz nej.Pre zes W. Ró żac ki po sta wił wnio sekdo Dy rek cji Biu ra o przed sta wie niena naj bliż sze po sie dze nie Za rzą du sta no -wi ska Izby w spra wie bu do wy elek trow niją dro wej. Za rząd przy jął wnio sek jed no -myśl nie.Pre zes M. Ba biuch za nie po ko jo ny ostat -ni mi wy po wie dzia mi Pre ze sa Urzę du Re -gu la cji Ener ge ty ki przy to czył kil ka ar ty ku -łów z ga zet. Przed sta wił otwar tą ko re spon -den cję Pre ze sa URE do spo łe czeń stwai pod kre ślił, iż wbrew po zo rom jest to bar -dzo waż na spra wa. W je go opi nii Pre zesURE ma na ce lu prze rzu ce nie wi nyza wzrost cen ener gii elek trycz nej na wy -twór ców, co przed sta wia pol ską ener ge ty -kę w złym świe tle i obar cza od po wie dzial -no ścią za pod wyż ki przede wszyst kim pro -du cen tów. Uwa ża ta kie dzia ła nie za pró bęzro bie nia cha osu w pol skiej elek tro ener ge -ty ce i sze rze nie po pu li stycz nych tez.Pre zes Ba biuch opra co wał wstęp ny pro -jekt pi sma w tej spra wie do Pre mie ra Do -
nal da Tu ska, z któ rym za po znał człon kówZa rzą du. Jed no cze śnie zło żył wnio sekdo Za rzą du o po wo ła nie Ze spo łu do do pra -co wa nia osta tecz ne go sta no wi ska IGE OŚw tej spra wie. W wy ni ku gło so wa nia jaw ne go sto sun -kiem gło sów: 11 „za”, 0 „prze ciw”, 1„wstrzy mu ją cy się” po wo ła no trzy oso bo -wy Ze spół, któ ry opra cu je i wy śle pi smow imie niu Izby do pre mie ra D. Tu ska.W skład Ze spo łu po wo ła no Pre ze sa D. Lu -be rę, Pre ze sa M. Ba biu cha, Pre ze sa Z. Bic -kie go.
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UCHWA ŁA NR 1/2009
Za rzą du Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska

z dnia 10.02.2009
Za rząd Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska po sta na wia aby w przy szło -
ści lo ko wać wol ne środ ki pie nięż ne je dy nie w bez piecz ne pa pie ry fi nan so we tj lo ka ty, bo -
ny skar bo we, ob li ga cje pań stwo we, itp.

UCHWA ŁA NR 2/2009
Za rzą du Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska

z dnia 10.02.2009
Za rząd Izby Go spo dar czej Ener ge ty ki i Ochro ny Śro do wi ska wy kre śla z li sty człon ków
na stę pu ją ce fir my za le ga ją ce z opła ta mi skła dek człon kow skich:

Na zwa fir my skład ka rocz na za le gło ści w opła ca niu skła dek
Ener go-Me cha nik Spół ka z o.o. 2 502,00 od 2006 ro ku
ORAC LE POL SKA Sp. z o.o. 2 502,00 od 2005 ro ku
Mar tech Sp. z o.o. 1 254,00 od 2004 ro ku
EFH LE ASING S.A. 1 254,00 od 2005 ro ku 



I
zba Go spo dar cza Ener ge ty ki i Ochro nyŚro do wi ska oraz Tar gi Kiel ce Sp. z o.o.
zor ga ni zo wa ły IX Kon fe ren cję „Od na -wial ne źró dła ener gii – oce na za so bówpa liw do pro duk cji OZE” ENEX 2009, któ -

ra od by ła się w dniach 3–4 mar ca br. w Kiel -
cach, w Cen trum Kon fe ren cyj nym Tar gów
Kiel ce.

W wy stą pie niach re fe ren tów i w dys ku sji
omó wio ne zo sta ły naj now sze moż li wo ści
i uwa run ko wa nia roz wo ju tych źró deł ener gii
w Pol sce. Zwięk sze nie udzia łu źró deł od na -
wial nych w wy twa rza niu i zu ży ciu ener gii
elek trycz nej oraz cie pła w Pol sce jest przed -

mio tem co raz więk szej pre sji Unii Eu ro pej -
skiej i eko lo gów z ca łe go świa ta. 

Głów ną uwa gę pod czas kon fe ren cji sku pio -
no na za gad nie niu za so bów ja ki mi dys po nu je
Pol ska do pro duk cji OZE. Dla te go też do wy -
gło sze nia re fe ra tów za pro sze ni zo sta li kom pe -
tent ni re fe ren ci, któ rzy przed sta wi li i pod su -
mo wa li sy tu ację roz wo ju OZE w Pol sce.

Zgod nie z tra dy cją tych kon fe ren cji
uczest ni ka mi ostat niej by li przed sta wi cie le
Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Ener ge ty ki
oraz Rzą du. 

W kon fe ren cji udział wzię ło licz ne gro no
fa chow ców za in te re so wa nych wy ko rzy sta -

niem OZE. Re fe ra ty wy gło si li zaś przed -
sta wi cie le m. in.: Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki, La sów Pań stwo wych, Uni wer sy te-
tu War miń sko -Ma zur skie go, elek trow ni
i elek tro cie płow ni wy ko rzy stu ją cych od na -
wial ne źró dła ener gii, Izby Go spo dar czej
Cie płow nic two Pol skie oraz Pol skie Izby
Bio ma sy.

Rów no cze śnie, w dniach 3–5 mar ca br.
od by ły się XII Mię dzy na ro do we Tar gi
Ener ge ty ki ENEX, na któ rych za pre zen to -
wa ne zo sta ły ro śli ny z upraw prze zna czo -
nych do spa la nia w ener ge ty ce i cie płow nic -
twie.
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„Bia ły Wę giel” przy zna wa ny jest za wy -
bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie ener ge ty ki
za rów no oso bom fi zycz nym jak i in sty tu -
cjom czy też fir mom. Kon kurs, od był się
po raz dru gi. Wrę cze nie na gro dy od by ło się
pod czas Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cjiNa uko wo – Tech nicz nej „Ener ge ty ka2008”, or ga ni zo wa nej przez Po li tech ni kę
Wro cław ską w dniach 5–7 li sto pa da we
Wro cła wiu. RA FA KO S.A. zna la zło się
w gro nie kil ku lau re atów sta tu et ki, wśród
któ rych był wi ce pre mier i mi ni ster go spo -
dar ki Wal de mar Paw lak, kon cern RWEPo wer AG, Kom pa nia Wę glo wa S.A.oraz ze spół Po li tech ni ki Szcze ciń skiejw oso bach prof. Wła dy sła wa No wa ka,dr. hab. inż. Alek san dra Sta che la oraz drinż. Alek san dry Bo ru se wicz -Goz dur. 

Jak już sa ma na zwa wska zu je, kon fe ren -
cja po świę co na by ła za gad nie niom z sze ro -
ko ro zu mia nej bran ży ener ge tycz nej,
od ko niecz no ści oszczę dza nia pa liw ko pal -
nych, ogra ni cze nia emi sji CO2 do at mos fe -
ry, re gu la cji praw nych, po zy ski wa nia ener -
gii z na tu ral nych źró deł po za sto so wa nie
naj now szych tech no lo gii oraz pro ble mów,
przed ja ki mi stoi bran ża. Skła da ła się
z trzech pa ne li dys ku syj nych pt. „Czy stetech no lo gie wę glo we”, „Ak tu al ne pro -ble my ener ge tycz ne państw Unii Eu ro -pej skiej” oraz „Efek tyw ność wy twa rza -nia ener gii elek trycz nej i cie pła”, pod -

czas któ rych pre le gen ci pre zen to wa li swo -
je sta no wi ska, od po wia da li na licz ne py ta -
nia i uczest ni czy li w dys ku sji. 

Jed nym z wnio sków, pły ną cych z ob rad,
by ło pod kre śle nie zna cze nia ba dań na uko -
wych w roz wo ju ener ge ty ki. – Przy wie lute ma tach ści śle współ pra cu je my z Po li -tech ni ką Wro cław ską, a tak że Ślą ską i Czę -sto chow ską oraz in ny mi in sty tu cja mi na -uko wy mi. Z ro ku na rok roz sze rza my naszpro gram ba daw czo -wdro że nio wy. Ba da niana uko we bar dzo owoc nie wspo ma ga jąpro duk cję – mó wił dr inż. Eu ge niuszMysz ka, wi ce pre zes za rzą du i dy rek tor ds.
roz wo ju RA FA KO S.A., uczest ni czą cy
w kon fe ren cji. Wi ce pre zes oso bi ście ode -
brał sta tu et kę „Bia ły Wę giel”, wspól nie
z Wi tol dem Roż now skim, kie row ni kiem
Dzia łu Po stę pu Na uko wo -Tech nicz ne go
RA FA KO S.A. 

– Przy od po wied niej współ pra cy z prze -my słem na uka mo że za pro po no wać bar dzoprak tycz ne roz wią za nia. Po stęp tech no lo -gicz ny wy ma ga co raz to no wo cze śniej szychroz wią zań, któ re na si in ży nie ro wie wpro -wa dza ją we współ pra cy z ze spo ła mi ba -daw czy mi za rów no z uczel ni jak i in sty tu -tów prze my sło wych – do da je wi ce pre zes
RA FA KO S.A.

Jed nym z wy zwań, sto ją cych przed
bran żą ener ge tycz ną jest wy pra co wa nie
tech no lo gii przy ja znej śro do wi sku.
W przy pad ku RA FA KO S.A. są to in sta la -
cje od siar cza nia i oda zo to wa nia spa lin,
sto so wa ne w ener ge ty ce ciepl nej i za wo -
do wej, któ re oczysz cza ją spa li ny wy do sta -
ją ce się z ko mi nów ze szko dli wych tlen -
ków siar ki i azo tu. Spo so bem na ogra ni -

cze nie emi sji do at mos fe ry za nie czysz czeń
jest rów nież od po wied nie pro jek to wa nie
źró deł ener gii. W tym ro ku ra ci bor ska
spół ka uzy ska ła li cen cję na pro duk cję ko -
tłów na pa ra me try nad kry tycz ne pa ry.
Ozna cza to du żo wy daj niej sze wy ko rzy -
sta nie pa li wa przy ob ni że niu emi sji do at -
mos fe ry szko dli wych sub stan cji. – Uza -sad nie nie przy zna nia nam na gro dy brzmijak przy to cze nie frag men tu mi sji na szejfir my. To cie szy, po nie waż tak na praw dęnie pra cu je my dla na gród, lecz po to, byna sze urzą dze nia by ły co raz lep sze – za -
pew nia wi ce pre zes Eu ge niusz Mysz ka.

W kon fe ren cji „Ener ge ty ka 2008” oraz
to wa rzy szą cej jej kon fe ren cji „Mło da
Ener ge ty ka” uczest ni czy ło po nad 300 osób
z kra ju i za gra ni cy. Przed się wzię cie or ga ni -
zo wa ne jest co dwa la ta. W tym ro ku od by -
ło się po raz pią ty.

Rafako przyjazne środowiskuFa bry ka Ko tłów RA FA KO S.A. z Ra -
ci bo rza zo sta ła uho no ro wa na sta -
tu et ką „Bia ły Wę giel”. Na gro da
zo sta ła przy zna na „za ak tyw ne
uczest nic two w uno wo cze śnia niu
oraz po pra wę bez pie czeń stwa
i kom for tu co dzien ne go ży cia po -
przez bu do wę przy ja znych śro do -
wi sku źró deł ener gii”.

Dr inż. Eu ge niusz Mysz ka, wi ce pre zes RA FA KO S.A.
ze sta tu et ką „Bia ły Wę giel” przy zna ną fir mie za osią -
gnię cia w dzie dzi nie bu do wy urzą dzeń przy ja znych
śro do wi sku

Odnawialne źródła energii – ocena zasobów
paliw do produkcji OZE
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RA PORT Z FUNK CJO NO WA NIA
RYN KÓW ENER GII ELEK TRYCZ NEJ

I GA ZU
Spół ka do rad cza Cap ge mi ni opu bli ko wa ła pod ko niec ubie głe goro ku 10. wy da nie Eu ro pe an Ener gy Mar kets Ob se rva to ry, po świę -co ne sta no wi ryn ków ener gii elek trycz nej i ga zu w kra jach UE -27oraz Szwaj ca rii i Nor we gii. Wy ko rzy sta ne dla po trzeb opra co wa -nia da ne po cho dzą z ro ku 2007 i prze ło mu lat 2007/2008.W ra por cie po da no, że co naj mniej 1 bln EUR bę dzie po trzeb nyna in we sty cje w in fra struk tu rę wy twór czą i prze sy ło wą dla ener ge -ty ki w okre sie naj bliż szych 25 lat. Ze bra ne in for ma cje świad cząo tym, że od ro ku 2005 przed się bior stwa ener ge tycz ne zwięk szy łyin we sty cje. Mi mo szyb kie go roz wo ju źró deł od na wial nych – do -dat ko we 8,3 GW mo cy za in sta lo wa nej w ro ku 2007 – ogra ni cze nieemi sji nie na stą pi z uwa gi na fakt, iż 58% pla no wa nej ge ne ra cjiwy ko rzy sty wać bę dzie pa li wa ko pal ne. Au to rzy ra por tu sy gna li zu -ją, że wsku tek kry zy su i ob ni że nia wpły wów z ty tu łu po dat ków,nie któ re pań stwa mo gą ogra ni czyć wspar cie dla źró deł od na wial -nych. Su ge ru ją też, że mo gą być na kła da ne no we po dat ki, np.od rze ko mych nad zwy czaj nych zy sków z ty tu łu re zer wa cji dar mo -wych upraw nień do emi sji CO2. Je że li cho dzi o struk tu rę ryn ków,prze wi du je się, że kry zys fi nan so wy przy czy ni się do dal szej ichkon so li da cji. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 14-01-2009

PRO GNO ZA WY STAR CZAL NO ŚCI
PO ŁĄ CZO NYCH SYS TE MÓW

5 stycz nia Unia dla Ko or dy na cji Prze sy łu Ener gii Elek trycz nej(UCTE) opu bli ko wa ła ana li zę po py tu i po da ży dla po łą czo nycheu ro pej skich sys te mów elek tro ener ge tycz nych na la ta 2009–2020.Ge ne ral na kon klu zja mó wi o tym, że zdol no ści wy twór cze na ob -sza rze UCTE nie po win ny być za gro żo ne do ro ku 2015, ale do ro -ku 2020 – aby utrzy mać wła ści wy sto pień wy star czal no ści – za ist -nie je po trze ba za kon trak to wa nia do dat ko wych 20 GW.Kra je re gio nu pół noc no -za chod nie go bę dą w dal szym cią gu eks -por te ra mi net to ener gii elek trycz nej, nie mniej praw do po dob nejest, że roz wój ener ge ty ki wia tro wej i wy ko rzy sta nia pa liw ko pal -nych do pro wa dzi do zmniej sze nia eks por tu. Kra je blo ku po łu dnio -wo -wschod nie go za cho wa ją sa mo wy star czal ność do ro ku 2020,a pół noc no -wschod nie go bę dą zmu szo ne im por to wać ener giępo ro ku 2011. Re gion cen tral no -po łu dnio wy nie bę dzie za gro żo nydo ro ku 2014, po dob nie jak po łu dnio wo -za chod ni, któ ry ma po ten -cjał im por to wy do ro ku 2015. Je śli cho dzi o zdol no ści prze sy ło wena po łą cze niach mię dzy sys te mo wych, to od ro ku 2009, Niem cy,Hisz pa nia, Fran cja, Pol ska, Por tu ga lia i Ru mu nia nie bę dą w sta nieeks por to wać ca ło ści nad wy żek mo cy.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 19-01-2009 
KRY ZYS GA ZO WY

7 stycz nia b. r. prze rwa ne zo sta ły do sta wy ro syj skie go ga zudo 18 państw UE. Ja ko po wód wstrzy ma nia eks por tu ro syj skaspół ka Gaz prom po da ła nie le gal ny po bór ga zu przez Ukra inę, krajtran zy to wy. Ukra ina za prze czy ła ta kim dzia ła niom. Wstrzy ma nieprze sy łu po zba wi ło nie któ re pań stwa Wschod niej Eu ro py do stę pudo su row ca, przy czym naj cię żej ucier pia ły Buł ga ria i Sło wa cja(sy tu ację po gor szył spa dek tem pe ra tu ry po wie trza). Do sta wyna Ukra inę i tran zyt ga zu do UE zo sta ły wzno wio ne po spo tka niu

pre mie rów Ro sji i Ukra iny, któ re do pro wa dzi ło do za war cia po ro -zu mie nia przez Gaz prom i ukra iń ski Naf to gas (19 stycz nia). No waumo wa obej mu je la ta 2009–2018, co ma po zwo lić na unik nię cieco rocz nych ne go cja cji ce ny ga zu.Ga zo wa Gru pa Ko or dy na cyj na UE (Gas Co or di na tion Gro up),sku pia ją ca or ga ni za cje re pre zen tu ją ce sek tor i od bior ców, kie ro -wa na przez Ko mi sję Eu ro pej ską, po twier dzi ła, że za cho wa na zo -sta ła so li dar ność ener ge tycz na, a we wnętrz ny ry nek ga zu wła ści -wie za re ago wał na kry zys. Pod ję te dzia ła nia obej mo wa ły od wró -ce nie kie run ku prze pły wu ga zu w głów nym ru ro cią gu w ce luumoż li wie nia Niem com za opa try wa nia Eu ro py Środ ko wej, zwol -nie nie re zerw ma ga zy no wych na kon ty nen cie i re zerw Wiel kiejBry ta nii, zwięk sze nie pro duk cji ga zu w kra jach UE i zwięk sze niewy ko rzy sta nia LNG. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej José Ma nu el Bar ro so za -po wie dział, że bę dzie dą żyć do włą cze nia te ma tów zwią za nychz dy wer sy fi ka cją źró deł do staw i dróg do staw do po rząd ku ob radpla no wa ne go na ma rzec szczy tu UE.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 27-01-2009
PO WRÓT DO KON CEP CJI DO STAW

GA ZU Z AZJI CEN TRAL NEJ
W efek cie spo ru o ce nę ga zu ziem ne go mię dzy Ro sją i Ukra iną,zna cze nia po now nie na bra ły kwe stie zwią za ne z bez pie czeń stwemener ge tycz nym i zmniej sze niem uza leż nie nia od do staw su row caz Ro sji. Od ży ło za in te re so wa nie pro jek tem bu do wy ru ro cią gu Na -buc co. In we sty cja uzy ska ła po par cie Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ rachce prze zna czyć na za pew nie nie jej fi nan so wa nia 250 mln EUR.Ce lem pro jek tu jest re ali za cja do staw ga zu z Azji Cen tral nejdo Eu ro py. Kon sor cjum Na buc co Gas Pi pe li ne In ter na tio nalGmbH zo sta ło utwo rzo ne w czerw cu 2004 ro ku przez spół ki ener -ge tycz ne OMV (Au stria), Bul gar gaz (Buł ga ria), MOL (Wę gry),Trans gaz (Ru mu nia), Bo tas (Tur cja) i RWE (Niem cy). Ru ro ciągo dłu go ści 3 300 km ma po łą czyć re gion Mo rza Ka spij skie goz Baum gar ten w Au strii, po przez Bli ski Wschód, Tur cję, Buł ga rię,Ru mu nię i Wę gry. Pla no wa ny prze sył wy no si 31 mld m3 rocz nie.Je śli bu do wa in sta la cji roz pocz nie się tak jak za mie rza no w przy -szłym ro ku, jej użyt ko wa nie bę dzie moż li we od ro ku 2013.W od po wie dzi na dzia ła nia UE, Ro sja przy po mnia ła o pro jek ciebu do wy ru ro cią gu Po łu dnio wy Stru mień (So uth Stre am). Spół kaGaz prom za po wie dzia ła zwięk sze nie zdol no ści prze sy ło wych z 31do 47 mln m3, pod kre śla jąc do stęp ność i wy star czal ność za so bówdla opła cal no ści przed się wzię cia. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 30-01-2009
PLA NY ROZ WO JU IN FRA STRUK TU RY

ENER GE TYCZ NEJ
Ko mi sja Eu ro pej ska za pro po no wa ła wy dat ko wa nie kwo ty 3,5mld EUR na wspar cie stra te gicz nych pro jek tów in we sty cyj nychw ener ge ty ce w la tach 2009 i 2010. Fi nan so wa nie elek tro ener ge -tycz nych i ga zo wych po łą czeń mię dzy sys te mo wych ma po chło -nąć 1,75 mld EUR, 0,5 mld EUR prze zna czo ne zo sta nie na bu do -wę przy brzeż nych elek trow ni wia tro wych, a po zo sta ła su mana pro jek ty do ty czą ce tech no lo gii wy chwy ty wa nia i ma ga zy no wa -nia CO2. In we sty cje te ma ją przy czy nić się do re ali za cji ce lów po -li ty ki ener ge tycz nej UE, po przez wzrost bez pie czeń stwa do stawi ogra ni cze nie emi sji ga zów cie plar nia nych. Osta tecz na de cy zjaw spra wie udo stęp nie nia środ ków za le ży m.in. od mi ni strów ener -
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ge ty ki i spraw za gra nicz nych UE oraz Par la men tu Eu ro pej skie go.Ak cep ta cja nie jest for mal no ścią, z uwa gi na nie za do wo le nie nie -któ rych państw z fi nan so wa nia re ali zo wa nych przez nie przed się -wzięć.Ele men ty in fra struk tu ry ga zo wej, któ re mo gły by uzy skać naj -więk sze wspar cie to ga zo cią gi Na buc co (250 mln EUR) i IT GI Po -sej don mię dzy Wło cha mi i Gre cją (100 mln EUR), po łą cze nie Bał -tyc kie i in sta la cja LNG w Pol sce (80 mln EUR), sieć ga zo wa Afry -ka – Hisz pa nia – Fran cja (150 mln EUR) oraz po łą cze nie Fran cja– Bel gia (100 mln EUR). Pro po zy cje do ty czą ce elek tro ener ge ty kiobej mu ją w szcze gól no ści wzmoc nie nie sie ci kra jów Bał tyc kich– pro jekt Es tlin k2 (275 mln EUR), oraz państw ba se nu Mo rzaŚród ziem ne go (280 mln EUR). Wspar cie na re ali za cję pro jek tówzwią za nych z od zy ski wa niem i ma ga zy no wa niem CO2 uzy skaćmo gą Niem cy, Ho lan dia, Pol ska, Hisz pa nia (wspól nie z Por tu ga -lią) i Wiel ka Bry ta nia. W od nie sie niu do przy brzeż nej ener ge ty kiwia tro wej prze wi du je się fi nan so wa nie in te gra cji z sie cią lą do wąin sta la cji pra cu ją cych na Mo rzach Bał tyc kim i Pół noc nym, orazza ku py no wych tur bin i in nych urzą dzeń.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 11-02-2009
ENER GE TY KA I ŚRO DO WI SKO
– RA PORT EEA ZA ROK 2008

Eu ro pej ska Agen cja ds. Śro do wi ska (Eu ro pe an Envi ron mentAgen cy – EEA) zrze sza agen cje śro do wi sko we 27 państw UE orazIs lan dii, Lich tensz taj nu, Nor we gii, Szwaj ca rii i Tur cji, a ce lem jejdzia łal no ści jest do star cza nie de cy den tom po li tycz nym wie dzyna te mat moż li wo ści po pra wy sta nu śro do wi ska na tu ral ne go orazin te gra cji ce lów śro do wi sko wych do po li ty ki go spo dar czej na po -trze by zrów no wa żo ne go roz wo ju. W li sto pa dzie 2008 ro ku Agen cja opu bli ko wa ła ra port, któ rystwier dza że do mi nu ją ca po zo sta je emi sja ga zów cie plar nia nychzwią za nych z ener ge ty ką (80% ca ło ści emi sji UE), przy czym naj -więk szy udział za nie czysz czeń przy pa da na pro duk cję ener giielek trycz nej i cie pła, a na stęp nie trans port. W la tach 1990–2005po ziom emi sji z sek to ra ener ge ty ki w UE -27 ob ni żył się o 4,4%,jed nak efekt ten zwią za ny był głów nie ze zmia na mi go spo dar czy -mi, ja kie na po cząt ku lat 90. mia ły miej sce w Eu ro pie Wschod niej.W tym sa mym okre sie emi sja sub stan cji za kwa sza ją cych, związ -ków wy zwa la ją cych po wsta wa nie ozo nu tro pos fe rycz ne go i czą -stek zma la ła od po wied nio o 59%, 45% i 53%. Po zy tyw na ten den -cja do ty czą ca ogra ni cze nia za nie czysz czeń zwią za nych z emi sjąSO2 i NOx zo sta ła w ostat nim cza sie spo wol nio na w wy ni ku wzro -stu wy ko rzy sta nia wę gla. Agen cja pod kre śla du że uza leż nie nie ener ge ty ki UE od pa liwko pal nych – w ro ku 2005 79% cał ko wi te go zu ży cia ener gii elek -trycz nej przy pa da ło na te źró dła. Pro duk cja ener gii elek trycz nej ze źró deł od na wial nych ro słaśred nio o 2,7% rocz nie, ale po zy tyw ny efekt zo stał zni we lo wa nyprzez wzrost kon sump cji, ogra ni cza ją cy udział zie lo nych źró dełw zu ży ciu ener gii elek trycz nej ogó łem do 14% w ro ku 2005.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 24-12-2008
UNEP PRO PO NU JE NO WY

ME CHA NIZM RE DUK CJI EMI SJI
W KRA JACH ROZ WI JA JĄ CYCH SIĘ

We dług ra por tu opra co wa ne go w ra mach pro gra mu śro do wi sko -we go Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych (Uni ted Na tions Envi -ron men tal Pro gram me), sie dem roz wi ja ją cych się kra jów, naj więk -szych emi ten tów CO2 zwią za ne go z pro duk cją ener gii, w tym Chi -ny i In die, mo gło by ogra ni czyć po ziom emi sji o 10% do 2020 ro -ku po przez me cha nizm nie wią żą cych ce lów sek to ro wych. No wepo dej ście stwa rza moż li wość do ko na nia struk tu ral nych zmianw go spo dar kach kra jów roz wi ja ją cych się.Pro po zy cja obej mu je wpro wa dze nie do bro wol nych ce lów re -duk cyj nych dla sek to rów i wspar cie fi nan so we ze stro ny kra jów

roz wi nię tych za ich prze kro cze nie. Ce le zo sta ły by okre ślo nena po zio mach niż szych niż ce le dla sce na riu sza roz wo ju „bu si nessas usu al”, a nie do trzy ma nie ce lów nie wią za ło by się z żad ny misank cja mi. Ko rzy ścią z ogra ni cze nia emi sji by ły by li mi ty emi syj -ne, sta no wią ce za chę tę dla in we sto rów. Sza cu je sie, że za sto so wa nie me cha ni zmu do pro wa dzi ło bydo re duk cji emi sji o 230–630 mln ton rocz nie, co sta no wi do 10%cał ko wi tej prze cięt nej rocz nej emi sji zwią za nej z pro duk cją ener -gii elek trycz nej na świe cie. Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 29-01-2009 
WY TYCZ NE PAR LA MEN TU

EU RO PEJ SKIE GO DLA PO LI TY KI
KLI MA TYCZ NEJ UE

6 lu te go Par la ment Eu ro pej ski przy jął re ko men da cje dla zin te -gro wa nej stra te gii kli ma tycz nej w per spek ty wie ro ku 2050, któ reokre śla ją dłu go ter mi no we ce le, m.in. w od nie sie niu do po li ty kiener ge tycz nej, efek tyw no ści ener ge tycz nej, trans por tu i roz wo jutech no lo gii. W opra co wa nym przez tym cza so wą ko mi sję ds. zmian kli ma tudo ku men cie pod kre ślo no, że kreu jąc po li ty kę kli ma tycz ną UE po -win na mieć na wzglę dzie skut ki przy szłych ini cja tyw, w związ kuz czym na le ży przy kła do wo we ry fi ko wać moż li wo ści jej fi nan so -wa nia. Ce lem w za kre sie ochro ny kli ma tu ma być re duk cja ga zówcie plar nia nych o 25–40% do ro ku 2020 (w sto sun ku do po zio muz ro ku 1990), i o 80% do ro ku 2050.Au to rzy wska zu ją, że dą żyć na le ży do zwięk sze nia bez pie czeń -stwa do staw ener gii, jed no cze śnie dba jąc o efek tyw ne wy ko rzy sty -wa nie ener gii i zrów no wa żo ny roz wój (neu tral ność dla kli ma tu).W od nie sie niu do efek tyw no ści ener ge tycz nej wzy wa ją onido przy ję cia wią żą ce go ce lu na po zio mie 20% do ro ku 2020. Za -pew nie nie efek tyw no ści do ty czyć ma rów nież trans por tu, stąd apeldo władz po szcze gól nych państw i UE o wspar cie ba dań nad przy -ja zny mi dla śro do wi ska tech no lo gia mi. Par la men ta rzy ści za le ca jąpo nad to upo wszech nia nie czy stych i efek tyw nych tech no lo gii po -przez bez po śred nie sub sy dia dla użyt kow ni ków ener gii, oraz eks -port tych roz wią zań do kra jów roz wi ja ją cych się.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 17-02-2009
KO MI SJA EU RO PEJ SKA PO DEJ MU JE

DZIA ŁA NIA W ZWIĄZ KU
Z NA RU SZE NIA MI PRA WA

29 stycz nia Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła in for ma cję na te -mat po stę po wań pod ję tych w sto sun ku do państw człon kow skich,w związ ku z na ru sze niem re gu la cji UE do ty czą cych ja ko ści po wie -trza, za nie czysz czeń prze my sło wych i efek tyw no ści ener ge tycz nej.Wo bec bra ku uzy ska nia lub od no wie nia w ter mi nie do 30 paź -dzier ni ka 2007 ro ku po zwo leń na użyt ko wa nie in sta la cji prze my -sło wych (łącz nie 4000 w ca łej UE), Ko mi sja prze sła ła pierw szeno ty ostrze gaw cze do Da nii i Ir lan dii, oraz fi nal ne we zwa niado Bel gii, Buł ga rii, Gre cji, Włoch, Ho lan dii, Por tu ga lii, Sło we niii Hisz pa nii.Ze wzglę du na brak wdro że nia do pra wa kra jo we go stan dar dówdo ty czą cych lot nych czą stek PM10, dla któ rych ogra ni cze nia emi -sji obo wią zu ją od 1 stycz nia 2005 ro ku, pierw sze ostrze że nieotrzy ma ły Cypr, Es to nia, Niem cy, Wło chy, Pol ska, Por tu ga lia,Sło we nia, Hisz pa nia, Szwe cja i Wiel ka Bry ta nia.Bel gia, Buł ga ria, Cypr, Cze chy, Fin lan dia, Niem cy, Gre cja, Wę -gry, Ir lan dia, Ło twa, Li twa, Luk sem burg i Ho lan dia, Pol ska, Por -tu ga lia, Ru mu nia, Sło we nia, Sło wa cja, Szwe cja i Wiel ka Bry ta niaotrzy ma ją ostat nie ostrze że nia w związ ku z nie peł ną im ple men ta -cją dy rek ty wy w spra wie usług ener ge tycz nych.Źró dło: Eu re lec tric – Da ily News, 06-02-2009
Mag da le na Ryś -Prze szla kie wiczEPC S.A.
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1. Wpro wa dze nie

Pol ski sys tem elek tro ener ge tycz ny moż -na okre ślić, ja ko scen tra li zo wa ny. Cha rak te -ry zu je się on du ży mi od le gło ścia mi źró dło --od bior ca i ma łą ilo ścią al ter na tyw nychdróg za si la nia. Obec nie jed nak za czy na sięmó wić o ko niecz no ści uzu peł nie nia te gosys te mu o ge ne ra cję roz pro szo ną [1]. Ogól -nie rzecz uj mu jąc, sys tem roz pro szo ny toma łe źró dła ener gii elek trycz nej i/lub ciepl -nej zlo ka li zo wa ne bli sko od bior cy i pra cu ją -ce głow nie na je go po trze by. Po dob ne ten -den cje wy stę pu ją w więk szo ści kra jów UniiEu ro pej skiej. Pod sta wo wą za le tą roz pro -szo nych sys te mów jest moż li wość zwięk -sze nia nie za wod no ści po przez skró ce niedro gi do staw ca–od bior ca oraz po przezzwięk sze nie ilo ści al ter na tyw za si la nia.Idea roz pro szo nej dys try bu cji dóbr jestobec nie sze ro ko sto so wa na mię dzy in ny miw ste ro wa niu ukła da mi ener ge tycz ny mi(ang. Di stri bu ted Con trol Sys tem – DCS),te le fo nii ko mór ko wej czy też sie ci In ter net.Zwięk sze nie nie za wod no ści nie jest je dy -ną za le tą roz pro szo nych sys te mów. Dzię kiskró ce niu dro gi do staw ca -od bior ca zre du -ko wa ne zo sta ją kosz ty trans por tu (stra ty sie -ci prze sy ło wej). Źró dła pra cu ją ce w scen tra -li zo wa nych sys te mach, ze wzglę du na swo -ją uciąż li wość dla oto cze nia, lo ko wa ne sąda le ko od po ten cjal nych od bior ców cie pła.W wie lu przy pad kach lo ka li za cja ta ka po -wo du je, iż nie ce lo we jest pro wa dze nie ko -ge ne ra cji. W sys te mach roz pro szo nych źró -dła są zlo ka li zo wa ne w bez po śred niej bli -sko ści od bior ców, dzię ki cze mu moż na wy -ko rzy sty wać cie pło do ce lów grzew -czych/tech no lo gicz nych.W Pol sce ist nie je wie le ma łych lo kal nychsys te mów cie płow ni czych opar tych o elek -tro cie płow nie. Elek tro cie płow nie te moż naza li czyć do ge ne ra cji roz pro szo nej. W ar ty ku -le tym głów ną uwa gę zwró co no jed nak namniej sze źró dła, tj. o mo cach od kil ku set ki lo -wa tów ener gii elek trycz nej do po je dyn czychme ga wa tów mo cy ener gii elek trycz nej.Głów ną wa dą sys te mów roz pro szo nychjest więk szy jed nost ko wy koszt in we sty cyj -ny ma łe go źró dła oraz niż sza spraw ność niżod po wia da ją ce im (w ta kiej sa mej tech no lo -gii) du że źró dła.

Sys tem ener ge tycz ny skła da się z sie ciprze sy ło wej i źró dła (eł). Ele men ty te mu sząspeł niać sze reg wa run ków tak, aby mo głydo brze współ pra co wać w ce lu za spo ko je niapo trzeb od bior cy. W ni niej szej pu bli ka cjipod ję to pró bę oce ny moż li wo ści osią gnię -cia opła cal no ści in sta la cji źró deł ge ne ra cjiroz pro szo nej pra cu ją cych w obec nych wa -run kach go spo dar czych. W tym ce luuwzględ nio no moż li wie opty mal ne wa run kipra cy ta kich źró deł z punk tu wi dze nia eko -no mi ki in we sty cji. Szcze gól ną uwa gę po -świę co no ogni wom pa li wo wym, któ re sąprze wi dy wa ne ja ko przy szłość ge ne ra cjiener gii elek trycz nej.
2. Za kres roz wa ża nych

źró deł ener gii

Trud no jest okre ślić jed no znacz ne kry te -ria od róż nia ją ce źró dła roz pro szo ne od źró -deł scen tra li zo wa nych. Za wo do we elek -trow nie kon den sa cyj ne ma ją mo ce do cho -dzą ce do ty się cy me ga wa tów. Elek tro cie -płow nie ko mu nal ne po sia da ją mo ce elek -trycz ne od kil ku set do kil ku me ga wa tów,w prze ci wień stwie do mi kro tur bin, gdziemoc li czo na jest w ułam kach me ga wa tów.Prze waż nie, obiek ty o ma łych mo cach sąza li cza ne do źró deł roz pro szo nych, a elek -trow nie za wo do we trud no jest trak to wać ja -ko źró dła roz pro szo ne. Gra ni ca po mię dzyźró dła mi roz pro szo ny mi i scen tra li zo wa ny -mi prze bie ga gdzieś po mię dzy. W opi nii
au to ra źró dło moż na przy pi sać do ge ne -
ra cji roz pro szo nej w przy pad ku, gdy pra -
cu je na po trze by kon kret ne go od bior cy
(nie prze my sło we go). Kry te rium to na le -
ży trak to wać nie ostro. W za leż no ści od od -bior cy, źró dło roz pro szo ne mo że po sia daćmo ce od kil ku set ki lo wa tów (za si la nie bu -dyn ku miesz kal ne go) do po je dyn czych me -ga wa tów (za si la nie bu dyn ku lub gru py bu -dyn ków wie lo ro dzin nych). Naj czę ściej sto -so wa ne źró dła po sia da ją mo ce w za kre siemo cy kil ku na stu do kil ku dzie się ciu me ga -wa tów, rza dziej sto su je się źró dła o mo cachpo ni żej jed ne go me ga wa ta, któ re rze czy wi -ście mo gą pra co wać na po trze by kon kret ne -go od bior cy. Przed sta wio na ana li za do ty czywy łącz nie źró deł ener gii elek trycz nej lubźró deł ener gii elek trycz nej i ciepl nej. Szcze -

gó ło wą cha rak te ry sty kę źró deł ener ge ty kiroz pro szo nej moż na zna leźć w [6].Me to do lo gię oce ny eko no micz nej pro po -no wa nych roz wią zań przy ję to zgod niez [13]. Pod sta wą oce ny opła cal no ści da ne goukła du jest wy ce na ko rzy ści net to uzy ski -wa nych przez da ną in we sty cję. Wy ce na ta,uwzględ nia wy łącz nie zmia ny ko rzy ści pły -ną cych z bu do wy da ne go ukła du. Oce nyren tow no ści pro po no wa nych roz wią zań do -ko na no przy po mo cy war to ści wskaź ni kówNPV oraz IRR. Uzna je się, że je że li war tośćNPV jest więk sza od ze ra to in we sty cja jestopła cal na, na to miast war tość IRR mu si byćwięk sza od kosz tu ka pi ta łu. W ni niej szychroz wa ża niach przy ję to ar bi tral nie koszt ka -pi ta łu rów ny 8%.
3. Ro dza je źró deł

w ge ne ra cji roz pro szo nej

Po ni żej wy szcze gól nio no ro dza je źró dełener gii uży tecz nej, któ re czę sto są trak to wa -ne ja ko źró dła ge ne ra cji roz pro szo nej:
• tur bo ze spo ły ga zo we (mi kro tur bi ny);
• tur bi ny wod ne (da lej nie roz wa ża ne);
• elek trow nie wia tro we;
• ko lek to ry sło necz ne;
• ogni wa pa li wo we.Przy dat ność po szcze gól nych źró dełdo za sto so wa nia w ge ne ra cji roz pro szo nejjest za leż na od szcze gó ło wych roz wią zańi prze wi dy wa nej lo ka li za cji. Na le ży roz róż -nić te re ny zur ba ni zo wa ne, gdzie ge ne ra cjaroz pro szo na ma szan se roz wi nąć się w peł -nej swo jej for mie ze wzglę du na od po wied -nio du żą gę stość od bio rów oraz te re ny po -za miej skie, gdzie roz pro szo ne źró dła mo gąpra co wać na po trze by kon kret ne go od bior -cy, ale nie sta no wić sie ci roz pro szo nychźró deł.Dwo ma pod sta wo wy mi pa ra me tra mi opi -su ją cy mi źró dła ener gii są ich spraw nośćpro duk cji ener gii elek trycz nej i kosz ty in -we sty cyj ne. W ce lu wstęp nej oce ny tychźró deł w ta be li 1 przed sta wio no po zio mykosz tów in we sty cyj nych dla ich po szcze -gól nych ty pów, za kre sów mo cy i prze cięt -nie uzy ski wa nych spraw no ści [4, 5].Z przed sta wio ne go ze sta wie nia wy ni ka, żenaj więk szą spraw no ścią ge ne ra cji ener giielek trycz nej cha rak te ry zu ją się ogni wa pa li -
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wo we. Koszt jed nost ko wy mo cy za in sta lo -wa nej dla ogni wa pa li wo we go nie jest naj -wyż szy ze wszyst kich roz wa ża nych roz wią -zań, nie mniej jed nak, koszt ten jest wyż szyo bli sko rząd wiel ko ści od źró deł kon wen -cjo nal nych, ta kich jak np. sil ni ki ga zo we.
4. Ana li za eko no micz na

wy bra nych źró deł

Źró dło w ge ne ra cji roz pro szo nej mo żewspół pra co wać z od bior cą na wie le spo so -bów. W ni niej szej ana li zie przy ję to moż li -wie ko rzyst ne za ło że nia dla pra cy ta kie goźró dła tzn. ca łość ener gii wy pro du ko wa nejjest zu ży wa na na po trze by wła sne. Moż li -wość ta ka ist nie je tyl ko dla od bior ców o sto -sun ko wo sta łym za po trze bo wa niu na cie -pło, a w szcze gól no ści na ener gię elek trycz -ną. Od bior cą ener gii naj bar dziej pre dys po -no wa nym dla ta kich źró deł jest mię dzy in -ny mi du ży szpi tal o ogól nym za po trze bo wa -niu mo cy znacz nie więk szym niż moc źró -dła roz pro szo ne go.W pra cy przed sta wio no ana li zę eko no -micz ną bu do wy źró dła sko ja rzo ne go dla od -bior cy o za po trze bo wa niu mo cy ciepl neji elek trycz nej znacz nie więk szej niż mocźró dła roz pro szo ne go. Od bior ca ten za si la -ny jest w cie pło z ko tłów ga zo wycho spraw no ści śred nio rocz nej 85%. Jed nost -ki te bę dą źró dłem pod sta wo wym cie pła.Za si la nie w ener gię elek trycz ną od by wa sięz sie ci na le żą cej do STO EN S.A. i roz li cza -ne jest we dług ta ry fy B21. Wy ciąg z ta ry fyprzed sta wio no w ta be li 2 [10].Przy ję to, iż źró dło ma do star czać ener gięelek trycz ną o mo cy 300 kW, a ja ko pa li woza sto so wa no gaz ziem ny [2]. Pierw szym ele -men tem ana li zy jest zi den ty fi ko wa nie kosz -tów i przy cho dów zwią za nych z in we sty cjąw źró dło. W roz wa ża nym przy pad ku przy -cho dy bę dą sta no wi ły kosz ty unik nię te za ku -pu ener gii elek trycz nej i kosz ty unik nię tewy two rze nia cie pła w al ter na tyw nym źró dle.Do dat ko wo na wy nik ana li zy tech nicz no --eko no micz nej wpły wa ją róż ne go ro dza judo ta cje, uza leż nio ne od po cho dze nia do -star czo nej ener gii. Pra wo ener ge tycz ne

prze wi du je dwa ro dza je świa dectw po cho -dze nia (a więc i praw ma jąt ko wych):
a) dla ener gii elek trycz nej wy two rzo nej

w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji opa la -
nej pa li wa mi ga zo wy mi lub o łącz nej
mo cy za in sta lo wa nej elek trycz nej źró -
dła po ni żej 1 MW;

b) dla ener gii elek trycz nej wy two rzo nej
w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji in nej
niż wy mie nio na w pkt. a).W związ ku z tym uzna je się, że dla jed no -stek ge ne ra cji roz pro szo nej nie za leż nieod pa li wa wy stę pu je moż li wość uzy ska niaświa dectw po cho dze nia ener gii z wy so ko -spraw nej ge ne ra cji. Roz po rzą dze nie Mi ni -stra Go spo dar ki z dnia 26 wrze śnia 2007 r.

w spra wie spo so bu ob li cza nia da nych po da -
nych we wnio sku o wy da nie świa dectw po -
cho dze nia … (Dz. U. Nr 185, poz. 1314)[12] mó wi mię dzy in ny mi, że je że li:
• sil ni ki spa li no we;
• mi kro tur bi ny;
• ogni wa pa li wo weosią ga ją śred nio rocz ną spraw ność po wy -żej 75% to ca łość ener gii wy pro du ko wa nejw tych jed nost kach moż na uznać za ener gięwy pro du ko wa ną w wy so ko spraw nej ko ge -ne ra cji. Jed nost ko wa opła ta za stęp cza dlaźró deł opa la nych pa li wem ga zo wym lubo mo cy elek trycz nej mniej szej niż 1MWwy no si 117 zł/MWh. W przed sta wio nych

roz wa ża niach do bra no tak jed nost ki ko ge -ne ra cyj ne, aby ca łość ener gii moż na by łouznać za ener gię wy pro du ko wa ną w wy so -ko spraw nej ko ge ne ra cji.Dla źró deł za si la nych ener gią od na wial nąmoż na uzy skać do dat ko wo świa dec twa po -cho dze nia z ener gii od na wial nej. W ro ku2008 wy so kość opła ty za stęp czej dla świa -dectw po cho dze nia z ener gii od na wial nejwy no si ła 248,46 zł/MWh. W przy pad ku za -in sta lo wa nia si łow ni wia tro wych, lub ogniwfo to wol ta icz nych za ło żo no, że umo rze nietych świa dectw bę dzie sta no wi ło przy cho dy.Po stro nie kosz tów uwzględ nio no: kosz tyin we sty cyj ne, kosz ty re mon tów, kosz tyzwięk sze nia za ku pu pa li wa oraz in ne, np.wy mia nę/re ge ne ra cję wsa du w ogni wachpa li wo wych.Za kła da się, że bu do wa jed nost ki ko ge ne -ra cyj nej przy opi sa nych wa run kach zmie ni(zwięk szy) wiel kość za mó wie nia mo cyw do star cza nym pa li wie (ga zie). Część cie -pła bę dzie pro du ko wa ne w jed no st ce ko ge -ne ra cyj nej, więc za po trze bo wa nie na mocciepl ną (tym sa mym na moc w pa li wie)w jed nost kach pod sta wo wych spad nie. Za -po trze bo wa nie mo cy w źró dłach pod sta wo -wych cie pła bę dzie jed nak więk sze niż jejuby tek zwią za ny z in sta la cją źró dła ko ge ne -ra cyj ne go. W związ ku z tym su ma rycz nieza po trze bo wa nie na moc wzro śnie po za in -sta lo wa niu jed nost ki ko ge ne ra cyj nej.Zgod nie z za sa da mi sza co wa nia ko rzy ścinet to dla pro jek tów in we sty cyj nych [12] na -le ży okre ślić je dy nie zmia nę prze pły wów fi -nan so wych zwią za nych z pro jek tem.W związ ku z tym uwzględ nio no tyl ko su -ma rycz ną zmia nę wiel ko ści za mó wie niamo cy wy ni ka ją cą z róż ni cy za mó wie niamo cy bez jed nost ki ko ge ne ra cyj nej i z jed -nost ką ko ge ne ra cyj ną. W ana lo gicz ny spo -sób osza co wa no zmia ny ilo ści zu ży cia ga -zu, ja ko róż ni cę ze zmniej sze nia je go zu ży -cia w ist nie ją cych źró dłach w wy ni ku wpro -wa dze nia do ru chu jed nost ki ko ge ne ra cyj -nej, a zwięk sze niem wy ni ka ją cym z jej pra -cy. Osza co wa nie kosz tów zmian za ku pu ga -zu do ko na no we dług od po wied niej ta ry fyga zo wej dla Ma zo wiec kie go Ope ra to ra Sys -

Moc
[kW]

Łączne koszty inwestycyjne
[$/kW]

Koszty remontów i obsługa
[$/kW/rok]

Dyspozycyjność
[dni/rok]

Sprawność
[%]

Paliwo Kogeneracja

Silniki 
tłokowe

na gaz ziemny 1000 1400 €/kW 0.010 €/kWh 35 tak

Stirling 259 1800 €/kW 0.018 €/kWh 20 źródło ciepła tak

Diesel 1000 1500 0.010 €/kWh 34 wszystkie tak

Turbiny 
gazowe

małe turbiny 5000 1100 37 tak

µ-turbiny 250 1500 0.010 €/kWh 28 wszystkie tak

Ogniwa słoneczne
100 W/0.9 m2

1000 W/m2 2000 ÷ 3000 zł/100 W
$800/kW/5 lat

amortyzacja do 20 lat
100% 10 brak nie

Ogniwa 
paliwowe

PEMFC 70 4000 71 80%, trwałość 5000 h 35 wodór nie

PAFC 200 4500 81 trwałość 40000 h 35 wodór tak

SOFC 250 3500 84 trwałość 40000 h 55 odsiarczone*) tak

MCFC 250 2800 96 trwałość 40000 h 50 odsiarczone*) tak

Siłownie wiatrowe 2000 1000 €/kW 0.01 €/kWh 90% 45 brak nie

Tabela 1. Zestawienie zbiorczne informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej

*) – zakłada się, że gaz ziemny GZ-50 spełnia warunki zasilania [9]

B21

Ceny za energię

Całodobowo zł/MWh 208,59

Szczyt zł/MWh

Poza szczyt zł/MWh

Szczyt przedpołudniowy zł/MWh

Szczyt popołudniowy zł/MWh

Pozostałe godziny doby zł/MWh

Ceny za przesył

Stawka jakościowa zł/MWh 9,71

Składnik zmienny stawki sieciowej zł/MWh 14,31

Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 5,24

Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 4,1

Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 10

Tabela 2. Zestawienie wybranych cen i stawek z ta-
ryfy STOEN
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te mu Dys try bu cyj ne go Sp. z o.o., gru pa ta -ry fo wa W6a [11].Kosz ty in we sty cyj ne oraz rocz ne kosz tyre mon tów okre ślo no zgod nie z ze sta wie -niem jed nost ko wych wskaź ni ków przed sta -wio nych w ta be li 1. Okre ślo ne war to ściprzed sta wio no w ta be li 3.Al ter na tyw nym źró dłem cie pła dla obiek -tu jest ko tłow nia za si la na ga zem o śred nio -rocz nej spraw no ści 85%. Roz li cze nia za gazna stę pu ją we dług ta ry fy Ma zo wiec kie goOpe ra to ra Sys te mu Dys try bu cyj ne go Sp.z o. o., gru pa ta ry fo wa W6a.W pro po no wa nym ukła dzie źró dło ener giiroz pro szo nej nie zmniej sza kosz tów za mó -wie nia mo cy ener gii elek trycz nej je dy niezmniej sza kosz ty zmien ne zwią za ne z za ku -pem ener gii elek trycz nej. Nie moż nazmniej szyć po zio mu mo cy za mó wio nejener gii elek trycz nej ku po wa nej z sie ci po -nie waż w przy pad ku cza so we go od sta wie -nia jed nost ki ko ge ne ra cyj nej ca łe za po trze -bo wa nie mu si być po kry wa ne z sie ci. Uru -cho mie nie jed nost ki ko ge ne ra cyj nej zmniej -szy za kup ener gii z sie ci o wiel kość pro duk -cji wła snej net to. 

Dys po zy cyj ność sko ja rzo nych źró deł dlage ne ra cji roz pro szo nej wy no si po nad 90%,co da je łącz ny rocz ny czas pra cy po -nad 7884 go dziny. Nie jest jed nak moż li wapra ca tych źró deł z peł nym ob cią że niemprzez ca ły ten okres (uwa run ko wa nia ru cho -we). Dla te go też, czas wy ko rzy sta nia mo cyszczy to wej dla ukła dów sko ja rzo nych przy -ję to ar bi tral nie na po zio mie 7000 go dzinrocz nie co wy da je się być war to ścią do osią -gnię cia przy opi sa nych wa run kach.Czas wy ko rzy sta nia mo cy szczy to wej dlaogniw sło necz nych (dys po zy cyj ność nie -mal 100%) i si łow ni wia tro wych wy ni kaz wa run ków at mos fe rycz nych, przy czymwar to ści te zmie nia ją się w dość sze ro kimza kre sie. Do ob li czeń przy ję to war to ściz dol ne go za kre su, po nie waż bę dą to sto sun -ko wo nie wiel kie in sta la cje o sto sun ko woni skiej sku tecz no ści. Wy ni ki otrzy ma nych ob li czeń eko no -micz nych dla okre su 15-let nie go przed sta -wio no w ta be li 4, są to war to ści IRR i NPVdla po szcze gól nych wa rian tów. Sto pę dys -kon ta dla okre śle nia war to ści NPV przy ję tow wy so ko ści 8%. Na ry sun kach 1 i 2 przed -sta wio no war tość NPV in we sty cji w po -szcze gól nych la tach.Z przed sta wio nych ob li czeń wy ni ka, żein sta la cja ogniw pa li wo wych ty pu (SOFC,MCFC) mo że być opła cal na przy opi sa nychwa run kach. Opła cal ne mo że być rów nież in -sta lo wa nie mi kro tur bin ga zo wych oraz sil ni -ków tło ko wych na gaz ziem ny. Na le ży jed -nak stwier dzić, że przy ję te wa run ki in sta lo -wa nia tych urzą dzeń są do bra ne w spo sób

opty mal ny z punk tu wi dze nia eko no micz ne -go, tzn. do ty czą wa rian tu opty mi stycz ne go.Trud no jest bo wiem zna leźć od po wied nichod bior ców, któ rzy spo żyt ko wa li by ca łośćpro duk cji na po trze by wła sne przy tak du -żym cza sie wy ko rzy sta nia mo cy szczy to wej(7000h). Ko lej nym istot nym wa run kiem ko -niecz nym do opła cal no ści ge ne ra cji roz pro -szo nej jest uzy ska nie tak zwa ne go żół te gocer ty fi ka tu (świa dec two po cho dze nia ener -gii elek trycz nej ze sko ja rzo nych źró deło mo cy elek trycz nej po ni żej 1 MW).In sta la cja roz pro szo nych źró deł ge ne ru ją -cych wy łącz nie ener gię elek trycz ną (pro po -no wa nych tu taj) wy da je się nie opła cal na.Ce na ener gii elek trycz nej po cho dzą cejz tych źró deł jest wyż sza, po nie waż do li cza -ny jest przy chód zwią za ny ze umo rze niemcer ty fi ka tów za po cho dze nie ener gii elek -trycz nej ze źró deł od na wial nych (tzw. zie lo -ne cer ty fi ka ty) w wy so ko ści 248,46zł/MWh.Mi mo tak wy so kiej sub wen cji nie jest moż -li we uzy ska nie opła cal no ści ta kich źró deł,co jest zwią za ne z ni skim stop niem wy ko -rzy sta nia ma jąt ku wy twór cze go (cza sy wy -ko rzy sta nia mo cy szczy to wej 1000 h)
5. Pod su mo wa nie

Trud no jest zde fi nio wać gra ni ce po mię -dzy ener ge ty ką roz pro szo ną a ener ge ty kąscen tra li zo wa ną. W pra cy przed sta wio nojed ną z wie lu moż li wo ści pra cy źró dła roz -pro szo ne go. W ta kim ukła dzie pra cy nie majed ne go bar dzo istot ne go ele men tu ge ne ra -cji roz pro szo nej tj. współ pra cy źró dła z sie -cią ener ge tycz ną (sprze daż ener gii do sie ci).

Lp. Sprawność elektryczna Moc termiczna Sprawność elektryczna Sprawność całkowita Koszty inwestycyjne Roczne koszty remontów
Czas wykorzystania 

mocy szczytowej
Uwagi

kW % % tys. PLN tys. PLN h/rok

1. SOFC 218 55% 95% 2 258 54,2 7000
Wymiana 20% wsadu

516 tys. PLN co  20 tys. h

2. MCFC 270 50% 95% 1 806 61,92 7000

3. µ-turbiny 600 28% 80% 2 142 107 7000

4. Wiatrak 0 - - 1 290 6.45 1000

5.
Ogniwa foto 

woltaiczna
0 - - 750 0 1000

6. Silnik tłokowy 280 35% 80% 1 428 0 7000

Tabela 3. Podstawowych założeń do obliczeń ekonomicznych

*) – w tym przypadku zastosowano rozliczenie według taryfy B23 (taryfa trójstrefowa) a źródło pracuje tylko w okresach szczytów.

NPV IRR

SOFC (7000 h) 822 14%

MCFC (7000 h) 1 470 20%

mikroturbina (7000 h) 391 11%

silnik (7000 h) 746 16%

Wiatrak (1000 h) -194 5%

Ogniwa słoneczne (1000 h) -215 2%

Tabela 4. Wyniki obliczeń ekonomicznych

Ry su nek 1. War tość NPV w po szcze gól nych la tach dla źró deł ener gii elek trycz nej Ry su nek 2. War tość NPV w po szcze gól nych la tach dla źró deł ener gii elek trycz nej



Przed sta wio na ana li za ma cha rak teruprosz czo ny. Pod uwa gę wzię to pod sta wo -we kosz ty i przy cho dy. Nie uwzględ nio nomię dzy in ny mi zmie nio nych wa run ków pra -cy źró dła roz pro szo ne go. Otrzy ma ne wy ni kidla źró deł sko ja rzo nych są jed nak na ty le po -zy tyw ne, że za chę ca ją do pro wa dze nia dal -szych ba dań nad tym za gad nie niem. Pod sta wo wym źró dłem osią gnię cia po zy -tyw nych wy ni ków fi nan so wych dla źró dełsko ja rzo nych jest za ło żo ny bar dzo dłu gi czaswy ko rzy sta nia mo cy szczy to wej oraz osią -gnię cie sub wen cji (tzw. cer ty fi kat żół ty). Jakistot ny jest ele ment du że go wy ko rzy sta niama jąt ku wy twór cze go po ka zu ją wy ni ki osią -gnię te dla ogniw sło necz nych oraz si łow niwia tro wych. Mi mo zna czą co wyż szychprzy cho dów jed nost ko wych ze sprze da żyener gii elek trycz nej nie jest opła cal ne in sta -lo wa nie ta kich źró deł ener gii elek trycz nej. Dal sze pra ce pro wa dzo ne w tej dzie dzi niepo win ny okre ślić gra ni ce, przy któ rych jestmoż li we osią gnię cie opła cal no ści eko no -micz nej ta kich źró deł. Ko lej nym istot nymele men tem, ja ki na le ży roz wa żyć jestwspół pra ca ta kie go źró dła z sie cią, co jestrów no znacz ne ze sprze da żą ener gii elek -trycz nej do sie ci. Co raz czę ściej mó wi sięo ko niecz no ści po wsta wa nia źró deł szczy -to wych ener gii elek trycz nej. Czy ta kie ma łeźró dła roz pro szo ne mo gą sta no wić źró dła

szczy to we i przy ja kich wa run kach in sta lo -wa nie ta kich źró deł jest ce lo we?Ele men tem dys ku syj nym są sub wen cjew po sta ci pra wa do umo rze nia świa dectw.Brak tych sub wen cji znacz nie ob ni ży ren -tow ność przed sta wio nych in we sty cji. Po ja -wia ją się py ta nia jak dłu go te sub wen cje bę -dą ob wią zy wa ły?
Podzię ko wa nia

Pra ca na uko wa fi nan so wa na ze środ -
ków na na ukę w la tach 2007–2008 ja -
ko pro jekt ba daw czy.

Li te ra tu ra[1] Skocz kow ski T., Roz wój pol skich re gu la -cji praw nych w aspek cie roz pro szo nychźró deł ener gii, Kra jo wa Agen cja Po sza -no wa nia Ener gii, 2007.[2] Ba dy da K., Le wan dow ski J., Moż li wo ścisko ja rzo nej pro duk cji ener gii elek trycz nejoraz cie pła z wy ko rzy sta niem ga zu sie cio -we go, Ma te ria ły V Kra jo wej Kon fe ren cjiGaz term 2002, Mię dzyz dro je; 2002.[3] Hoff T.H., We gner H.J., Far mer B.K.; Di -stri bu ted ge ne ra tion – an al ter na ti ve toelec tric uti li ty in ve st ments in sys tem ca -pa ci ty; Ener gy Po li cy vol. 24, no. 2; 1996[4] Ener gy Cen ter; Fu el cells for Di stri bu tedGe ne ra tion – A tech no lo gy and Mar ke tingSum ma ry; 2000

[5] Dęb ska A, Ogni wa pa li wo we – za sto so -wa nie w elek trow niach kon te ne ro wych,http://www.elek tro.in fo.pl[6] Bu jal ski W., Mi lew ski J., Mil ler A., Roz -pro szo na ener ge ty ka a ogni wa pa li wo we,Tur bo ma chi ne ry No. 132, 2007[7] Bi schoff M., Post -test Re sult after25 000 h hot mo du le ope ra tion, In ter na -tio nal Work shop on De gra da tion Is su es InFu el Cells, Her so nes sos, 2007[8] Ste in ber ger -Wilc kens R. Re sults from theEu ro pen Pro ject Re al -SOFC, In ter na tio -nal Work shop on De gra da tion Is su es InFu el Cells, Her so nes sos, 2007[9] Bi schoff M., Sul phur Po iso ning and Le -an -up Expe ri ne ces In ter na tio nal Work -shop on De gra da tion Is su es In Fu el Cells,Her so nes sos, 2007[10] Ta ry fa dla ener gii elek trycz nej RWESto en S.A. 2008 r.[11] Ta ry fa dla pa liw ga zo wych Nr 1/2008,Pol skie Gór nic two Naf to we i Ga zow nic -two S.A.[12] Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar kiz dnia 26 wrze śnia 2007 r. … (Dz.U.Nr 185, poz. 1314).[13] Ro gow ski W. – Ra chu nek efek tyw no-ści przed się wzięć in we sty cyj nych, Ofi -cy na Eko no micz na Od dział Pol skichWy daw nictw Pro fe sjo nal nych, Kra -ków 2006.
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01.02.2009 w Urzę dzie Do zo ru Tech nicz -
ne go zo sta ło otwar te Biu ro Roz wo ju UDT. Je -
go dy rek to rem zo stał An drzej Ra fał Woj cie -
chow ski.

Biu ro Roz wo ju UDT ma być sy no ni mem ja -
ko ści, in no wa cyj no ści i pro fe sjo na li zmu. Pro -
jek to wa ne przez nie usłu gi na naj wyż szym
świa to wym po zio mie da ją ela stycz ną i szyb -
ką re ak cję na zmie nia ją ce się po trze by
klien tów.

Do głów nych za dań biu ra na le ży:
• Opra co wy wa nie i ko or dy na cja wdro że nia

stra te gii roz wo ju UDT w za kre sie dzia łal no -
ści usta wo wej i ryn ko wej UDT.

• Za rzą dza nie pro jek ta mi pro ro zwo jo wy mi,
w tym, w za kre sie roz wo ju i wdra ża nia no -

wych usług ryn ko wych oraz tech nik ba -
daw czych.

• Po pu la ry zo wa nie za gad nień zwią za nych
z bez piecz ną pra cą urzą dzeń tech nicz -
nych.

• Współ udział w opra co wy wa niu lub opra -
co wy wa nie pro jek tów wa run ków tech -
nicz nych oraz norm okre śla ją cych za sa dy
i wa run ki bez piecz nej pra cy urzą dzeń
tech nicz nych.
Otwar cie na współ pra cę z oto cze niem

ze wnętrz nym przy pro jek to wa niu i świad cze -
niu usług (na uka, biz nes, sto wa rzy sze nia
bran żo we), sta łe do sko na le nie pro ce dur
w ce lu uprasz cza nia pro ce sów eli mi nu je
zbęd ne dzia ła nia, skra ca ter mi ny i ob ni ża
kosz ty, a przy tym two rzy i utrzy mu je „kli mat
dla in no wa cyj no ści” w UDT.

NOWE BIURO ROZWOJU
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO



Elek tro cie płow nia „Zie lo na Gó ra” SA, wy twa rza
ener gię elek trycz ną na po trze by kra jo we go ryn ku
w ilo ści oko ło 1 250 000 MWh rocz nie. Jest jed -
no cze śnie je dy nym pro du cen tem cie pła do star -
cza ne go do sys te mu cie płow ni cze go Zie lo nej Gó ry
w ilo ści 1630 TJ. Za trud nia 233 pra cow ni ków. 

Więk szo ścio wym ak cjo na riu szem EC ZG jest
wro cław ska spół ka gieł do wa KO GE NE RA CJA SA.
na le żą ca do Gru py Elec tri ci te de Fran ce (EDF),
świa to we go li de ra na ryn ku pro duk cji i dys try bu cji
ener gii elek trycz nej.

W ro ku 2008 aż 98,8% ener gii elek trycz nej oraz
83% cie pła wy pro du ko wa no w blo ku ga zo wo-pa ro -
wym (BGP). No wo cze sny blok dys po nu je mo cą
elek trycz ną rzę du 190 MWe oraz ciepl ną ok. 135
MWt. Speł nia wy ma ga nia stan dar dów śro do wi -
sko wych za war tych w Dy rek ty wach Unii Eu ro pej -
skiej jak i wy ma ga nia Naj lep szej Do stęp nej Tech ni -
ki BAT. Za si la ny jest ga zem kra jo wym ze złóż ko ło
Ko ścia na.

Spół ka jest fir mą roz wi ja ją cą się. Co ro ku re ali -
zu je no we pro jek ty. Obec nie fi na li zu je stra te gicz -
ny pro jekt przy łą cze nia Zie lo no gór skiej Ener ge ty ki
Ciepl nej Sp. z o.o., dys try bu to ra cie pła w mie ście,
co na stą pi 1 kwiet nia 2009 r. No wo po wsta ły pion
EC ZG, ja ko Za kład Dys try bu cji Cie pła, bę dzie zaj -
mo wał się głów nie eks plo ata cją sie ci, prze sy łem
cie pła i ob słu gą klien tów. Po łą cze nie spół ek umoż -
li wi sku tecz niej szy roz wój ryn ku cie pła.

Pro jek tem cie płow ni czym, któ ry roz pocz nie się
w bie żą cym ro ku, bę dzie bu do wa sie ci do sy ło wej

do Osie dla Czar ko wo le żą ce go po za gra ni ca mi
mia sta oraz za opa trze nie w cie pło bu do wa ne go
kom plek su ba se nów i ha li spor to wej. Prze wi du je
się rów nież dal szą mo der ni za cję sie ci w ce lu wy -
mia ny kil ku dzie się cio let nich ru ro cią gów na no wo -
cze sne, pre izo lo wa ne.

Ak tu al nie przy go to wy wa ny jest pro jekt do ty czą -
cy mo der ni za cji czę ści wę glo wej źró dła cie pła i za -
stą pie nie wę gla ga zem. EC ZG po sia da Blok Wę -
glo wy skła da ją cy się z rusz to wych ko tłów pa ro -
wych i wod nych o mo cy ciepl nej oko ło 187 MWt
oraz 2 tur bo ze spo łów pa ro wych o łącz nej mo -
cy 23,3 MWe. Blok Wę glo wy sta no wi re zer wę dla
BGP oraz wspo ma ga je go pra cę w se zo nie zi mo -
wym. W je go ko tłach, w 2008 ro ku, spa lo no oko -
ło 20 tys. ton wę gla. Ale przed uru cho mie niem
BGP, przed 2004 r., spa la no rocz nie śred nio po -
nad 100 tys. ton wę gla wię cej.

Ze wzglę du na wy ma ga nia eko lo gicz ne BW nie
mo że pra co wać po ro ku 2015. W związ ku z moż -
li wo ścią uzy ska nia do dat ko wych ilo ści ga zu ze źró -
deł lo kal nych, w pierw szym eta pie mo der ni za cji,
pla nu je się bu do wę ko tłów wod nych ole jo wo-ga zo -
wych. In we sty cja za koń czy się w 2011 ro ku.
W ko lej nym eta pie roz wa ża się bu do wę blo ku ga -
zo wo-pa ro we go o mo cy elek trycz nej oko ło 50
MWe. No wy blok po wsta nie w miej scu wy bu rzo -
nych ko tłów wę glo wych.

Za stą pie nie wę gla na rzecz pa liw o niż szych emi -
sjach, ta kich jak: gaz czy olej, po zwo li ob ni żyć emi -
sję za nie czysz czeń do at mos fe ry, po pra wi spraw -

ność wy twa rza nia ener gii, ob ni -
ży kosz ty eks plo ata cji przy za -
gwa ran to wa niu peł nej re zer wy
mo cy ciepl nej dla miej skie go sys -
te mu cie płow ni cze go. Li kwi da cja
go spo dar ki wę glo wej w Spół ce
na stą pi do ro ku 2015.

Dostawca energii elektrycznej i ciepła z Zielonej Góry
likwiduje węgiel na rzecz gazu

Mi sja Spół ki:

Je ste śmy no wo cze snym i so lid nym do staw cą ener gii elek trycz nej i cie pła z Zie lo nej Gó ry.
Speł nia my ocze ki wa nia klien tów i ak cjo na riu szy w opar ciu o kom pe ten cje i za an ga żo wa nie pra cow ni ków

dzia ła jąc w przy jaź ni ze śro do wi skiem na tu ral nym

Elek tro cie płow nia
„Zie lo na Gó ra” SA 

ul. Zjed no cze nia 103
65-120 Zie lo na Gó ra

www.ec.zgo ra.pl
kan ce la ria@ec.zgo ra.pl




